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Förord

Ett av Demokratiutredningens
uppdrag är att summera och värdera
de senaste årens demokratiutredningar
och demokratiforskning,
ett
det offentliga samtalet
annat att stimulera
skälen har redan åtskilliga demokratiforskare

om demokratin.
medverkat

Av de

våra
i landet liksom i flera
debattorienvåra
runtom
av
småskrifter.
Av de skälen har också den här boken kommit

temaseminarier
terade
till.
Den

hundra

här boken

forskare

böcker där drygt ett
är en i en serie av tretton
inom samhällsvetenskap och humaniora
kommer

att belysa olika aspekter av den svenska folkstyrelsens utveckling.
Författarna
inom drygt tio vetenskapliga ämnesomär verksamma
råden. Artiklarnas
vetenskapliga kvalitet har vanligtvis säkerställts
kollegor granskat dem inom ramen för
genom att författarnas
institutionernas
forskarseminarier.

Forskarvolymerna
demokratirelevanta

har tillkommit

efter

forskning som pågår

en genomgång av den
universitet
och hög-

skolor.

En del forskare har ombetts
att redovisa forskningsläget
sina
jämte
egna, pågående eller nyligen avslutade studier. Andra har
fått uppdraget att genomföra studier inom områden
som forskbehöver kunskap
ningen eftersatt men som Demokratiutredningen
om. Tack vare att nästan
bidrag har denna breda,
vår nationella

kunskap

alla som blivit ombedda
också lämnat ett
ifrån
långt
ån
fullständiga
exponering av
om
demokratin
blivit
forskarna
Att
möjlig.
om

ser det som en del av sin yrkesroll att leverera underlag för det
offentliga samtalet är värt att notera med tillfredsställelse.
Inte för
att forskarna skulle sitta inne med alla svaren. Men för att deras
olika teoretiska
infallsvinklar
och Verklighetsbilder
kanske kan göra
det politiska samtalet
insiktsfullt.
mer
Förhoppningen är nu att dessa texter ska kunna läsas med behållning även utanför forskarsamhället.
Det betyder inte att författarna
förenklat
svåra orsakssammanhang. Men jag bad dem skriva
så att
texten blir läsbar för inte bara forskare inom andra ämnesområden

medborgare. Detta kan kräva viss
utan även för en allmänbildad
återhållsamhet
med inomvetenskapliga jargonger. Särskilt svåra och
komplicerade

tankegångar kan behöva

3

en något större

pedagogisk
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med
biträtt
Av samma skäl har Eva Dahlström
alla texter i den här volymen.
en språklig granskning av nära nog
än Vanligt.

omsorg

Civilsamhället

kapitalet blev två av nittiotalets
mest
till hur
Båda refererar
använda begrepp inom samhällsforskningen.
och var någonstans demokratins
grundläggande värden, förhållutvecklas
och
medborgare emellan. Det bygger
färdigheter
ningssätt
och det sociala

Civilsamhället

demokrater
Mot medstannar demokratin.
om att utan
borgare som varken kan eller vill ta det ansvar folkstyrelsen kräver
allra
förslår inga institutionsbyggen.
Begreppen rör vid demokratins
civilsamhället
imNär i synnerhet begreppet
grannaste rottrådar.
ideologiskt så exploaterat
porterades till Sverige blev det emellertid
en insikt

otjänligt för vetenatt det nära nog föreföll
också
påpekar i sitt inledande
Lars Trägårdh
skapligt bruk,
i
kapitel. Han börjar med att lokalisera debatten om civil-samhället
samtiden.
den internationella
Det för honom bland annat till östoch med tiden

så oklart,

vilket

dissidentmiljöer

europeiska och latinamerikanska
svenska vänster/höger-debatten.

Därifrån

försöker

men också till
han historiskt

den

arvet av både en stark stat och ett brett
i
angelägenheter smält samman i ett statssockenstugans
deltagande
civilsamhället
har därigenom, anser han,
svenska
bärande parti. Det
hur det svenska

förklara

och nationalstatligt
till ett nationellt
en mycket starkgkoppling
har däför det
projekt. I jämförelse med t.ex. det tyska civilsamhället
civil
transnationell,
svenska betydligt svårare att utvecklas
mot en
matchas
kan
ekonomins
globalisering
av ett
arena. Somliga menar att
Men, menar Trägårdh, den svenska
globaliserat civilsamhälle.
hämmar en sådan utvidgning
traditionen
nationalstatscentrerade
av
Den något motsägelsefulla slutsatsen
folkstyrelsens territorium.
skulle

alltså vara, att ett starkt

utbredning.
sina jämförande

svenskt

civilsamhälle

motverkar

folkstyrelsens

bestatsskick
av demokratiska
demokrater
demokratierna
hur beroende
är av
tonar Axel Hadenius
behöver
Demokratin
med särskilda färdigheter och kvaliteter.
och
med
särskilda
individer
dvs.
kunskaper
attityder,
humankapital,
Utifrån

studier

ekonomi.
Men det räcker inte. Det är
men också tid och
mellan
samarbete
tillitsfullt
också beroende
av ett socialt kapital, ett
är oviktiga.
medborgare. Det betyder ingalunda att institutionerna
demokratin
väl
Vi vet t.ex. numera ganska
att
gynnas av uthålliga
och
former av pluralism och medverkan,
en regelstyrd statsapparat
kontakter
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decentralisering. Hadenius ser dock att de gamla betingelserna för
i Sverige inte längre gäller i
medborgerlig medverkan
samma utsträckning. Hans slutsatser handlar om att dels öka de politiska och
administrativa

kontrollinstitutionerna,
dels skapa former för ökat
för folkomröstningar,
deltagande genom bl.a. rätt till folkinitiativ
direkt medborgarmedverkan
och mindre kommuner.
Deltagandet är ett centralt demokrativärde
även för Emil
Uddhammar.
Han ifrågasätter hur ansvaret, finansieringen och
fördelats
produktionen i det svenska välfärdssamhället
mellan
den
ideella
sektorn
och
företagen,
familjen. Hans utgångsstaten,
punkt är att civilsamhället
för den
injektionskälla
är en värdefull
och att den enskildes
politiska demokratin
möjligheter att påverka
sin vardag har ett egenvärde. Uddhammar
hävdar att det mycket väl
skulle
alla
lika
välfärdsservice
medborgare
att ge
genom arrangeden statliga och kommunala
Han river
produktionen.
mang utanför
därmed loss civilsamhället
från dess tämligen fasta förankring i och
relation
till den offentliga sektorn.
Genom skattefinansierade
Checker eller socialförsäkringar
menar han att man kan lämna öppet
för olika producenter att verka i olika samarbetsmönster
för olika
tjänsteområden.

På det sättet skulle bl.a. ett lokalt deltagande och
Genom att låta brukarna
meden självförvaltning kunna förstärkas.
verka och ge dem
valfrihet,
skulle
större
legitimitetshöjande
en
en
pluralism kunna skapas i den svenska folkstyrelsen, anser han.
Vad medborgarna redan
förnu gör för varandra i och utanför
har
Eva Jeppsson Gmssman
och Lars Svedberg undersökt
eningslivet
i två stora

befolkningsstudier,

att jämförelser

förändringar

innebär
1992 och 1998. Tidpunkterna
kan göras inte minst mot bakgrund
de
betydande
av
som skedde inom den offentliga sektorn mellan de

åren. Glädjande nog ser forskarna inga tecken
att det svenska
sociala kapitalet håller
förfalla.
resultat
Deras
visar nämligen
att
det
arbetet
fortfarande
omfattande
frivilliga
och
är
att
t.o.m. svagt

ökande,

särskilt

framför

allt kvinnorna

inom

de socialt
som ökar

inriktade

organisationerna. Det är
Det är mycket märk-

sina insatser.

bart inom Svenska kyrkan
Mönstret
är
men även inom t.ex. idrotten.
också att de
har
till
olika
nätverk är
tillgång
slags informella
som
mer engagerade i frivilligt arbete än andra. Den som redan gör
mycket tenderar nu göra mer.
Det frivilliga föreningsengagemanget är dock inte
ett sätt för
för
bristande
medborgarna att kompensera
resurser i andra sammanhang. Det finns ett slags kumulativitet
i medborgarskapet. De högutbildade
arbetar mer än andra med frivilligarbete. Varannan
med-

borgare har tillgång till minst

ett varaktigt

nätverk

där de träffas

och

FÖRORD

För första gången har också de äldres 75 till
gör saker tillsammans.
aktiviteter
mätts. Mer än några andra medborgare
84-åringarnas
verksamheter
inriktade
inom pensocialt
deras
frivilligarbete
gäller

sionärsorganisationer,

humanistiska

organisationer

och kristna

tros-

samfund.
innebär dock att var fjärde svensk
Föreningslivets klassmönster
och inte
här
inte alls är engagerad i den
typen av sociala aktiviteter
mestadels
heller tillhör
något nätverk. Dessa medborgare återfinns
bland storstadens
lågutbildade låginkomsttagare utan någon familjefinner författarna
inga belägg för
Däremot
tradition
av föreningsliv.
olika
mellan
skulle utmärkas
av stora skillnader
att föreningslivet
etniska

grupper.
Civilsamhället

kanal för
som
senare tid fått konkurrens
brukarvad
medborgerligt inflytande. Ylva Stubbergaard analyserar
innebär för medborgarskap
råden och liknande
nya politiska arenor
har

Med hjälp av tre olika medborgarideal granskar
och föreningsliv.
brukarråden
har för betydelse inom några skolorl. För egen
hon vad
del betraktar
som numera

hon dem som tämligen självklara inslag i en förvaltning
har hand om allt fler av de frågor som medborgarna an-

ser vara viktiga men som tidigare avgjordes av representativt-demoviss tillkratiska
styrelser och nämnder. Hennes resultat föranleder
Även
makt
om inte förvaltningschefernas
tro till de nya arenorna.
medutveckla
ändå
kan
viktiga
minskar,
deltagandet
nödvändigtvis

borgarskapsvärden. Hon är dock bekymrad över att civilsamhällets
löper risk att urholkas när myndigheterna
egna organisationer
skall
ombesörjer även deltagandet. För att inte representativiteten
Att vara kund är inte
bli svag behövs ett vitalt föreningsliv.
detsamma
som att vara medborgare.
mellan statens organisationer och civilI samma skärningspunkt
nationell
nivå samma risker som
samhällets
iakttar Lena Lindgren
"fria
och
lokala.
den
Den
frivilliga" folkStubbergaard gör
bildningens pluralistiska idéer kontrasteras
mot den korporativism,
kooptering och brittiska form för kolonisation
som utmärker
anslås till
kronor
de
årligen
miljarder
2,4
som
statens styrning av
folkbildningens
Folkbildningsrådet,
eget självförvaltningsorgan.
demokratiska
Hon varnar för följderna vad avser folkbildningens
legitimitet.
Det paradoxala är dock att samtidigt som folkbildningens
organisationer inlemmas alltmer i staten, verkar studiecirklarnas

l I forskarvolym VI Det unga folkstyret
och elevinflytande inom skolan.

analyseras fler erfarenheter

av föräldra-
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verksamheter

bli alltmer

fjärmade från sina folkrörelser.

De lämnar

därmed

inte samma direkta bidrag till samhällsutvecklingen
som förr
och det kan vara frestande
skruva
ned
de
demokratiska
förväntatt
dem. Men Staffan Larsson
ningarna
menar att en av deras funktioner alltjämt är att vara ett "mänskligt humanistiskt
vattenhål
för
ett civilt

samhälle

inte för de politiskt
marginaliserade med- om än
alltså inte vara tack
vare utan trots ihärdiga
försök från såväl staten
att förmå dem att vara
som folkrörelserna
i ett samordnat
nationellt
nyttiga instrument
projekt som de spelar
civilisatorisk
roll.
skulle
alltså
ha en seglivad
Folkbildningen
en
resistensförmåga att värna och vårda ett fritt och frivilligt

borgarna. Det skulle

bildningsideal.
Med
befordrar

vad är det mer bestämt
Kanske den svenska

för värden

som folkbildningen
folkbildningens främsta demo-

kratibidrag mer kan liknas vid en fri lek, ehuru allvarsam, än en
Även Gunnar
disciplinerad medborgarträning
Szmdgrens studier av
cirkelverksamheter
visar, att folkbildningens
breda, humanistiska
bildningsideal övervintrat.
Uppenbarligen har cirklarna annat för sig
än att implementera kollektivistiska
samhällsprogram. De utvecklar
demokrativärde
tydligt
präglas
ett
som
av att deltagarna är vetgiriga,
verksamhet.
nyfikna gemenskapssubjekt i en frihetligt orienterad
minst
med
i
andra
Inte
framstå denna
jämförelse
utbildningsformer
värdefull.
som särskilt demokratiskt
Så kanske inte steget mellan folkbildningens
och populärkultuså
är
antyder De bearstort som termerna
rens demokratibidrag
betar
olika sätt makten över känslan. De utgör platser för
en
kollektiv
och utlenormbildning. De skapar kitt av identifikation
särart

velse. Men

onekligen finns det också klara kontraster.
När Li
avtäcker
Bennicb-Björ/eman
populärkulturens
medborgardygder
träffar hon visserligen
centrala demokrativärden
av mångfald,
öppenhet och tolerans. Men arenan i pratshowernas och dokumentärsåpornas värld är privat. Och om de gestaltar ett demokratiideal
är det ett ideal som varken gynnar den kollektiva
problemlösningen
eller den kollektiva
självförståelsen. Snarare breder de ut en postmodern
medborgardygd där det är integritets-kränkande
att
för lösningar
andras problem. När "känslomakarna
propagera
ställer intimsfären
blir partipolitik
i centrum,
närmast ett övergrepp.
Klas Sandell och Ulla Herlitz
bor
analyserar vad platserna där
och vistas har spelat och alltjämt spelar för roll för vårt medborgarskap. Samtidigt som de har en stor betydelse för vår identitet
urmaktlösa
skiljer Sandell historiskt
något han kallar "fritidens
platsidentitet".

Han

ser att den del av civilsamhället

som utmärks

av
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blir

friluftsaktiviteter

alltmer

individualistiskt,

aktivistiskt

och

vad de platser där

platsoberoende. Han uppmärksammar
kulturtillbringar vår fritid spelar för roll för oss som individer,
bärare och medborgare. Han menar att den nya, etniska sammantill
sättningen påkallar ett nytt, mer medvetet förhållningssätt
platsens betydelse för medborgarskapets utveckling. Miljöprobleockså en analys landskapsidentitetens
mens globalisering påkallar
hemdet
Går
skalförskjutningar.
t.ex. att skapa en global-kosmisk
och ozonuttunning
i en tid av växthuseffekter
med en plats, en bygd får alldeles tydliga politiska effekter,
visar Ulla Herlitz.
Hennes studier av hur tiotusentals
innehåller
lokala
utvecklingsgrupper
medborgare nu organiserar sig i
och en representativtmellan ett civilsamhälle
tydliga motsättningar

känsla

identifieringen

Att

demokratiskt

högt i kurs
rumsrent

sympatier.

styrd offentlig

sektor.

Partipolitiken

står i regel inte

hos den nygamla bygderörelsen. Ibland är det inte ens
Här skyltar ingen med sina partiatt vara förtroendevald.
En nyorganiserad

kärlek

till

byn, häradet

och andra

knappt kan stava till längre tvingar också
hur
partipolitiska idelogier att retirera. I deras ställe ser Herlitz
utvecklas
i deras ställe för att vägleda det politiska
platsideologief
där
handlandet.
Häri ser hon ett embryo till en självstyrelsemodell
till
omskolas
och
kommunens
specialister
tjänstemän
politiker
stor
territoriella

enheter

åt samhällsföreningarna.
Herlitz
empiriska studier

illustrerar

väl hur

nya

sociala

med en global, civil karaktär
yrkar
en omprövning
former och traditionella
demokratins
begrepp. Håkan Thörn
ofta

rörelser
av
hävdar

sällan, kanske något paradoxalt, samtidigt tvingar fram en
gränser: De vill ha upp fler och andra
utvidgning av demokratins
den
politiska dagordningen. Det rör sig alltså inte
typer av frågor
bara om nya rörelser inom befintliga politiska fält utan om försök
att etablera ny politik. Vänster/ höger-skalan bryts. Nationalstaten
ersätts av en global universalism.
som den politiska bottenplattan
för
Thörn
övrigt Trägårdh, övertygad om att civilsamär, liksom
att de inte

hället

just genom

att försöka

överskrida

nationalstatens

inte bara

begränsningar kan innebära både problem och lösningar
den
svenska
i
folkstyrelsens utveckling. Med sin betoning av nya
kan de nya sociala
och individuella
kollektiva
politiska dimensioner
innebära en nytändning av folkstyrelsen. De utnyttjar
rörelserna
i symboliska civila olydnadsdet nya mediarummet
medvetet
aktioner.
De för fram nya demokratiska
anspråk som ifrågasätter
territoriella

fattade beslut. De gör
såväl formerna
i demokratiskt
som innehållet
i olika slag av livsdet privata politiskt när de politiserar identiteter

8
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politik.

till

Men

individualisera.
mellan

skillnad
Snarare

individen

sen är inte enbart
ofta organiserade
Beroende

bl.a.

etablissemanget

från populärkulturen
sker detta utan att
omförhandla
relationen

vill dessa rörelser

och kollektivet.

till folkstyrelMen deras relation
Somliga av de nya sociala rörelserna,
i nätverk,
innehåller
också anstötliga drag.
hur de bemöts av det rättsliga och politiska

progressiv.

kan de utveckla

en antidemokratisk,

sekteristisk

fundamentalism.
Thörn

slår därmed

i den här volymen
Det

utan

en brygga inte bara mellan många av bidragen
också till flera andra av våra forskarvolymer.

gäller exempelvis nummer

de demokratiteoretiska

utmaningar
närmare.

Det

Demokrati

alternativen,

och medborgarskap, där
ekologins demokratiteoretiska

och den feministiska

behandlas
demokratiforskningen
gäller även flera av de kommande
volymerna, t.ex.

Demo/eratins
estetik IV
och Politikens
Globalisering IX,
medialisering III.
ledamöter
har inte tagit ställning till de
Demokratiutredningens
olika uppsatsernas
innehåll.
Varje författare
ansvarar själv för innehållet i sitt bidrag.
Erik Amnå
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Lars

samhället

begrepp

som

och

slogan

Trägårdh

samhälle

Civilt

kontra

offentlig

sektor

Så sent som sommaren
1992 framstod
begreppet det civila samhället" som tämligen främmande
för de flesta svenskar, inklusive
debattörer
politiskt initierade
När det sedan lanserades med viss

polemisk frejd av forskare som stod Timbrohögern nära, reagerade
inte oväntat många skribenter
hemmahörande
den politiska
vänsterkanten
med stor misstänksamhet.
Man uppfattade begreppet
led i en strategi, vars syfte
som ett diskursivt
var ingenting mindre
den offentliga sektorn; "ett systemskifte
ån att nedmontera
som
bara kan jämföras med 30-talets,
uttryckte det
som en debattör
denna teckning av det civila samhället
I dag framstår
som del av
omladdade
språk
kusligt
politiska
begrepp"
ett nytt
av
som överdriven
Snarare än att entydigt förknippas med en nyliberal eller
socialkonservativ
kritik av välfärdsstaten,
har begreppet kommit
att
användas
diffust
mycket mera odramatiskt
samtidigt
sätt.
men
Sålunda kunde en forskare, Karin Busch Zetterberg, bara
ett par år
efter

debatterna

tecknar

92/93

skriva

kallar
att "det
för vanliga människor.

något självklart

civilsamhället

be-

Nu kan man
ord verkligen har kommit
att omfattas av vanliga människor
men att det används betydligt
oftare i massmedia
och inom den akademiska
forskningen är
kanske

bestrida

i vilken

obestridligt.
Denna integrering
har dock

utsträckning

av

detta

begreppet i ett mera alldagligt språkbruk

medfört

det klara med exakt vad
att man inte alltid är
det syftar på. Framför
allt inte i vilket teoretiskt
sammanhang det
ingår. Sålunda menar till exempel Busch Zetterberg att man i praktiken lättast definierar
civilsamhället
Det
genom en uppräkning.
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mellan
består av livsvärlden
vill säga, det civila samhället
stat och
marknad:
"familjeliv,
grannskapets gemenskapsliv, sällskapsliv, för-

eningsliv, religionsliv
Detta
kommit

och kulturliv.

är också en uppfattning som i stor utsträckning
att etablera sig i det svenska offentliga samtalet.

faktiskt
Men

sam-

dels implicerar
tidigt står det klart att denna deskriptiva definition
dels att
och
teoretisk
rad
betydelse,
politisk
antaganden
av stor
en
idéinternationell
för
inom
den
intet sätt är "självklar
en
ramen
medoch
historisk
organiska gemenskapsformer
analys. Emfas
mänsklighet står, till exempel, i skarp kontrast till andra visioner av
står i
där marknaden,
det civila samhället
politiken och rättsväsendet
konflikter
och
och med detta
maktkamper, om än ibland
centrum
Till

detta

former.

och civiliserande

civiliserade

under

ska

återkomma

nedan;

för ögonblicket

ombeds

föreställningar
ren endast att mjuka upp sina "självklara
och betyder. I den föreliggande
omfattar
civila samhället

läsa-

om vad det
essän kom-

igenom civilsamhällebegreppets historia
mer jag först att kort
i stor utdet
handlar
utanför
Sverige - ty
om en importprodukt
svenska
debatten
sträckning -för att sedan analysera den specifikt
följer ett avsnitt
och hur begreppet kom att användas här. Därefter
inom ramen för
förstå civilsamhällediskursen
där jag försöker
svensk politisk kultur.
Slutligen vänder jag mig till frågan om hur
kan begripas utifrån
begreppet och företeelsen
makt- och demokratiperspektiv.

Det

internationella

Från

Solidaritet

Det

civila

samhället:

ett alleuropeiskt

sammanhanget:
till

Putnam

Robert

En lång eller

kort

historia

har samtidigt en mycket lång och en
Begreppet "det civila samhället
tämligen kort historia. Det är fullt möjligt att skriva en begreppsAristoteles
och Cicero, via Thomas
som för oss tillbaka till
och John Locke, till Adam Ferguson och den skotska upplysningen, med viktiga andra milstolpar som Alexis de Tocquevilles
historia

Hobbes

demokratin,
analys av föreningslivets betydelse för den amerikanska
det
och
mellan
relationen
diskussion
"borgerliga
Hegels
staten
av
beoch Antonio
Gramscis
analys av civilsamhällets
samfundet
utvecklas.7
praxis kunde
tydelse som det rum där en revolutionär
Och

kommer

till vissa av dessa tänkare, om
också att återkomma
med mer avgränsade frågor än det civila

än bara för att handskas
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samhällets

allmänna

historia.

Problemet
med denna typ av idélätt
riskerar
ansats är att man
att koppla ihop tankegods
har
inte
ordet civilt
samhälle
mycket
än
Ty
som
mer gemensamt
vad till exempel Ferguson eller Locke
med
detta
har
begrepp
menar
historisk

inte

så mycket med Hegels begreppsapparat att göra. Dessa filosoför de idéer
som lanserats i Sverige under civilsamhällets flagg de senaste decennierna
är allt annat än självklar.
då
Mera meningsfullt
är
att spåra begreppet i sitt samtidshistoriska
faktum
sammanhang, ty
är att det civila samhället"
som
politisk och vetenskaplig term användes så sällan under det gångna
fers relevans

seklet

att man med fog kan tala om ett nymyntande
av ett nästan
måste i detta fall bli medborgarrättsbegrepp. Utgångspunkten
rörelserna
i Östeuropa, där tankefiguren utvecklades
inom ramen
för en kritik
den
totalitära
kommunistiska
av
staten, samt Latinamerika där kampen mot militärdiktaturerna
sätt
ett liknande
dött

korn

att förknippas med det civila samhället
det demokratiska
motståndet
springer.

Det

Östeuropeiska

som den källa varifrån

medborgarsamhället

samhälle"
fördunklar
här vad som
ur engelskan härledda civilt
de slaviska språken där begreppet bäst översätts
är tydligare
som
Med tanke
"medborgarsamhället.
i västatt det civila samhället
Det

världen

efterhand

av en närmast

Östeuropeiska

kommit

med en romantisk
vision
att bli associerat
opolitisk idyll är det viktigt att understryka att för de
och latinamerikanska
dissidenterna
handlade det civila

samhället

i betydelsen medborgarrättsrörelse
det rakt mot- om
demokratisera
och
maktutövningen,
satta: att
att störta diktaturen
skapa en folklig politisk kultur.

impuls blir tydlig när man läser en artikel skriven 1978 av
the world of real
Mihály Vajda: "I live
inleder han sin inflytelserika essä, "The State
existing socialism,
Denna

den ungerske dissidenten
and Socialism,

"a world where the state, which calls itself socialist,
the only real power.
sedan med att göra upp
Vajda fortsätter
med vad han ser som Marx falska teorier
om staten and politiken.
Endast när stat och samhälle
och han använder termen "civil
society - är separata kan pluralism och maktdelning existera. För
Vajda handlar alltså inte det civila samhället om community

gemenskap

of power.
Tvärtom
påpekar han
utan om pluralism
det
de
rörelser
just
i
politiska
är
gemenskapens
att
som agerat
namn
socialisterna
och nationalisterna
med nödvändighet skapat
som
-
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politiska regimer. Å andra sidan pläderade han inte för ett
dess
krafter;
helt fritt spelrum för det civila samhällets
statens roll
inom
till maktkoncentration
enda rollvar att fungera som motvikt
framför
allt de stora företagens strävan efter
det civila samhället,
totalitära

monopol.
skulle hamna i händerna
Vad Vajda fruktade
var alltså att all makt
inte bara från Max
Här
inflytande
statsbyråkrati.
ett
anar
en
från
direkt,1°
citerar
Weber, som Vajda
utan även
en annan ledande
från Östeuropa: Milovan
intellektuell
Djilas. I sin berömda
dissident
bok, Den nya klassen 1957,
analyserade Djilas framväxten
av en ny
i de klasslösa

härskarklass

kommunistiska

samhällena,

och maktfullkomlig
styrde över folket.

en privilegierad, arrogant
män som i den allmänna viljans namn
ska se, tagits upp även av kritiker
tankefigur har, som
demokratierna.
ländska

klaturan,

"nomenelit av parti-

Djilas
av de väster-

i Östeuropa och Latinslogan om det civila samhället"
det politiska
demokratisera
till
för
vilja
uttryck
amerika gav
att
en
drömmen
dock
ordning
politisk
skymtade
snart
systemet,
om en ny
livets
det ordinära
spel
smutsiga
politiska
som skulle kunna undfly
Likt de franska och amerikanska
mellan partier och intressegrupper.
1700-tals revolutionärerna
uppfattade de idealistiska dissidenterna
"faktionerna"
ofta
de politiska partierna och andra intressedygdefulla och
organisationer
som suspekta och inte tillräckligt
Om

osjälviska. Fallet
länder

blev också

1989 finner

man
roller

spelar ledande
mitten

politik,
motsats
"Politics

och liknande
för polska Solidaritet
grupper i andra
det
efter
tiotal
och
hårt.
år
magiska året
Ett
långt
dissidenter
Havel, är det
som ännu
att förutom

av åttiotalet

i det politiska livet. Då hade även Havel i
lidelsefullt
om behovet av "anti-politisk
humanitet
folkets
underifrån
som byggde
skrivit

en politik
till partipolitikernas
from

below’.

Politics

professionalism och propaganda:
of people, not of the apparatus.

Denna syn
not from a thesis.
konflikter
och
sfär
bortom
det civila samhället
som en varm
maktkamper är en illusion som ständigt återkommer,
en utopisk
hårda
minskar
dessutom
analytiska
begreppets
föreställning som
handfast
för
teori.
värde
politisk
en mera
Politics

growing

Välfärdsstaten

from

the heart,

och

"koloniseringen"

av det

civila

samhället

frihet som
kontra civilsamhälle/
stat/ diktatur
Det var associationen
civilsamhälledet
starkt
kom att
politiska mottagandet av
påverka
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det civila samhället
definierades
begreppet i Sverige. Eftersom
just
den totalitära staten, gav sig här en naturlig logik, en
gentemot
kritiker
mobiliserade
anti-statlig ton som liberala och konservativa
den

mot

socialdemokratiska

byråkratiska

tendenser,

välfärdsstaten

som man förband
och intrång i den privata

förmynderi

med

sfären.
I ett internationellt
perspektiv är det däremot långt ifrån
det
blev
högern som först anammade civilsamhälleatt

själv-

klart

diskursen.

StorTy även i andra länder
Tyskland, Frankrike,
utvecklades
välfärdsstaten
USA
kritik
tidigt
en
av
teorin om det civila samhällets
potential
som snart kom att utnyttja
för en förnyelse av demokratin.
Men i motsats till i Sverige var de

britannien,

allra flesta
greppet
Michael
nämna

av de forskare

som betytt

vänsterintellektuella;
Walzer, Claus Offe,

mest för lanseringen av beHabermas, John Keane,

Jürgen
Jean Cohen

och Andrew

Arato,

för att

några av de mest betydande.
dessa tänkare

nära förvar ideén om det civila samhället
med
för
de
kallande
entusiasm
social
så
knippad
movements
en
new
de nya folkrörelserna
kontrasterades
med
vad
Habermas
be- som
skrev som statens kolonisering
levnadsvärld.
Tanken
av samhällets
För

oraganisationer inom
var att framväxten
av autonoma
hället skulle skapa bättre möjligheter att dekolonisera
där staten trängt in för långt. Denna kritik
från vänster
inte om att avpolitisera i betydelsen att statpolitisering
samhälleavpolitisering,
utan snarare om att förstärka
genom att decentralisera
aktivt politiskt liv.
En mera radikal kritik

den och engagera

det civila

samde sektorer

handlade
och civilt
demokratin

fler medborgare

i ett

med ett närmast
av staten kombinerad
för
den lokala politiska och sociala gemenpopulistiskt svärmeri
för den amerikanska
skapen var utmärkande
numera gamla New
Left-kretsen
kring Christopher Lasch, Paul Piccone och tidskriften
Telos. Även Habermas
och Arato skrev under åttiotalet
för Telos,
har Telos radikaliserats
ytterligare
men under det senaste decenniet
och rört sig bort från sina rötter i Frankfurt-skolans
neo-marxism.
Nu pläderar man i stället för vad som uppfattas som den ursprungdemokratin,
den direkta, lokala demokratin,
vilken
liga amerikanska

jämförs med den franska

demokratin

och dess centralistiska

hållet. Piccone tar,
som hela tiden strävar mot det totalitära
från
avstånd
vad
han
Lasch,
inspirerad av
ser som en fördärvlig individualism
lokala
och befrämjar framundergräver
gemenskaper
som
etatism

Klassen"
växten av vad han, direkt inspirerade av Djilas, kallar Nya
bestående av en elit av byråkrater, experter,
akademiker
och

17

DET CIVILA SAMHÄLLET SOM ANALYTISKT BEGREPP OCH POLITISK SLOGAN

inte termen "civil
och populism,
utan talar hellre i termer av community
och driver tesen att det finns en bas för en slags historisk
komprodenna
miss mellan den nya högern och den nya vänstern
grundad
Alla, menar Piccone, borde nu kunna
anti-etatism.
gemensamma
varje
allvarligt
menat försök att bygga upp en ny politisk
enas om att

vision

och Telos

Piccone

politiker.
society,

tanken

grundas

måste

använder

dock

om den lokala

gemenskapens

primat.

kontra

Stat
Den

lokal

politiska

gemenskap
vilken

begreppsapparat

Piccone

och Lasch

bygger

John
är rotad i vad den inflytelserika idehistorikern
Pocock kallar den atlantiska
I denna
republikanska traditionen
har
den
florentinska
tradition
i
sina
polititiska kulturötter
- som
engelska kallas Civic humanism - är idealet den
ren, och som
medborgaren,
ivrigt och ständigt sysselsatt med att förautonome
och
sin
dygdens republik från att överväldigas av den
svara sig själv
sina visioner

ständigt närvarande

och frestande

korruptionen.

Lika

utmärkande

är

mot staten och mot all form av centraliserad
framstod
makt.
Men även egoismen och kommersen
som hot; det
den
idealet
oberoende,
självägande, jordbrukande,
egentliga
var
misstänksamheten

integritet var garanterad
vars politiska och moraliska
ekonomiska
heder, och solida förhans
oberoende,
personliga
av
och
den
lokala
i
jorden
ankring
gemenskapen.

gentlemannen

I dessa idéer har

inte svårt att känna igen den jeffersonska
tradition
som har spelat och ännu spelar så stor roll i USA:s politiska liv. Från revolutionen
och Jefferson själv, via sekelskiftets

populister,
tärer
kritik

till

som Lasch och kommuniåterkommer
ständigt denna oro för och
och statsmaktens
korrumperande effek-

dagens modernitetskritiker

som Charles Murray
av både marknadens

ter. Under senare år har en strid ström av böcker skrivits
ur skiftanWolfe’s
Whose
de perspektiv
detta tema, bland dem Alan
Keeper
Robert
1989,
Society 1991,
1993.

Putnam

och

Bellahs

Habits

samt Amitai

det

ofthe

Etzioni°s

försvinnande

Heart

1985

The Spirit

"sociala

och The Good

Community

kapitalet"

analys av den atlantiska republikanska
är också just till Pococks
med dess rötter i de italienska
traditionen,
stadsrepublikerna, som
Det

Robert

Putnam

knyter an i sin i Sverige så uppmärksammade
18
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Den fungerande demokratin:
har tillfört
Putnam
debatten

Medborgarandans rötter i Italien. 16 Vad
är begreppet socialt
kapital", vilket

litteraturen
att alltmer dominera
senare tid kommit
om civilsamhållet.
Enligt Putnam bygger och beror en vital demokrati
en
med Vilket han framför
allt menar ett rikt
livaktig civic culture,

föreningsliv.

ett dagligt deltagande i dessa skapas vanor och
i
som generaliseras till att gälla samfundet
betona
Genom
har
och
hans
just föreningslivet
Putnam
stort.
att
efterföljare ofta beskrivits
då just
neo-Tocquevilleans,
som
känslor

Genom

av ömsesidig tillit

Tocquevilles var den som först förknippade den amerikanska
kratins styrka med föreningslivets omfång och bredd.
Fördelen

demo-

med Putnams

teori är att man kan utföra rent kvantitativa undersökningar som kan mäta olika samhällens
civilsamhälleliga
hälsa. Genom att räkna medlemskap i olika föreningar
samt mäta
graden av engagemang
vilket visserligen är svårare kan det diffusa

kultur-begreppet
kvantitativt

reduceras

inriktade

sidan tenderar

denna

till

en mätbar variabel, detta till de
Å andra
statsvetarnas
stora tillfredsställelse.
emfas
socialt kapital som sällskapande och

sällskaplighet

i sig att urvattna
teorin om hur, exakt, socialt kapital
demokratif vilket är kärnan i Putnams tes. I
tappning tycks medlemskap i körer och bowlingklubbar

leder till

mer

Putnams
stundtals

vara lika relevanta som deltagande i direkt
sammanslutningar och rörelser.

politiska

Vi ska återkomma
till frågan om civilsamhällets
relation
till det
politiska livet, men låt oss först vända till den svenska debatten och
forskningen om civilsamhället,
gemenskaperna, och det sociala
kapitalet.

Den

svenska

debatten

om

det

civila

samhället
Mardröm

för

Begreppet
svenska

de svaga

det

civila

eller

samhället

befrielse

från

introducerades

debatten

förmynderi
allvar

i den

1992 då Dagens Nyheter och Aftonbladet
sommaren
för fyra debatter
som löpte fram till våren 1993.
vilka debatterna
samlades i bokform
anger väl vad
stod
"Civila
samhället
"Folkrörelser
spel:
utopi,
som
— vems
förmynderi eller
ett bra svar från VänSterP", Folkhemmet
befrielse
eller Överklassens
revolt‘9
samt jämlikhet
gav stort utrymme
under
De rubriker
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från skilda delar av det polidebattörer
för
reda
spektrumet samman
att
ut betydelsen av det nya bei
dess politiska innebörd
allt, för att diskutera
greppet och, framför
och folkförhållande
till den starka staten, den offentliga sektorn
drabbade

I dessa debatter

tiska

vänsterperspektiv handlade det
Sett ur ett etatistiskt
för de svaga,
Greider beskrev som en mardröm
om vad Göran
emedan andra, likt Agneta Pleijel, betonade
att staten inte var en
Andra
för
åter,
Johnsson, tyckte att
Philip
godhet.
garanti
som
hemsmodellen.

gjort sitt

byråkratistaten

som blivit
det.

försvarare

uttryckte

sin

och att det nu var den starka statens
tids reaktionärerf
som Hans Zetterberg

vänsterperspektiv fanns det
deltagarna som företrädde
dessutom
tydliga spänningar mellan de som var benägna att se i
ett annat ord för nya folkrörelser"
termen det civila samhället
för
och de som uppfattade i detta begrepp endast en täckmantel
och
folkhemmet.
Göran
Peter Antman
nyliberala angrepp
och anade en
Greider varnade för "det livsfarliga föreningslivet
och hej till
tack
skulle
välfärden
betyda
nedmontering
som
av
Bland

Leif Linde och Tomas Eneroth,
å andra
,
föds
de
lever
eller att "nu
sidan, menade att "folkrörelserna
nya
folkrörelserna.22
i en ledare i Aftonbladet,
Som Alsing noterade
är
mellan
alltid funnits
inom socialdemokratin
detta en spänning som
och folkrörelsedemokrater."23
statssocialister
’kommunalister’
debatt om folkvänsterns
Och, forstätter
Alsing insiktsfullt,
Rolf

jämlikhet

den offentliga

rörelserna,

begriplig

Alsing

sektorn

bara om man känner

Timbros

civila

samhälle:

och det

civila

blir

samhället

till den.2

marknaden

Staten,

och

den

lilla

vänden
Vi ska återvända

till

denna

debatt

först
vänstern,
men låt oss
svenska
versionen
att den
av beforskare
närstående
skribenter,

inom

att det är utan tvivel riktigt
greppet introducerades
av Timbro
och politiker.
Det användes av Håkan
notera

och Maciej
Arvidsson

Zaremba

redan

och Berntsons

Arvidsson,

Lennart

Berntson

till exempel i
det tidiga åttiotalet,
och Demo/emtin
bok Makten, Socialismen
under

för begreppet kom dock ett decennium
skrifter
med
förlag.
utgivna av Timbros
ett par
senare
Demo/emtins
små plattformar
Linders gav ut sin essä
PJ. Anders
1988, i vilken han använde en rad av för Timbro
senare alltmer centrala begrepp som "nätverk,
"gemenskapf "det frivilliga samhällen
från

1980.25 Genombrottet
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Ännu viktigasamt även - fast utan emfas — det civila samhället
Civila
samhället
Det
vilken
i
de
antologin
1990,
gamla marxre var
isterna Arvidsson
och Berntson
fick tillfälle
att
nytt introducera
Idé-seminabegreppet, denna gång inom ramen för ett Timbro
rium.
kombination

Denna

visade

sig potent, inte minst efter det att
blev ett nyckelbegrepp för Hans Zetterberg, först i
hans arbete med Moderaternas
från 1990, Idéer
för vår
program
framtid,
och sedan genom det
ledda
Socialstatsav Zetterberg
civilsamhället

vid det Timbro

.27 Även
City Universitetet
Arvidsson
och Berntson
kom att deltaga i Socialstatsprojektet,
vilket
resulterade
i en bok, utgiven 1994 tillsammans
med Lars Dencik.
I
denna utvecklade
de ytterligare sina idéer
om det civila samhället.
resulterade
till slut i sammanlagt 15 rapporter,
Socialstatsprojektet
bland dem den tidigare citerade boken Det civila samhället i

projekt

närstående

socialstaten

av Karin Busch Zetterberg.
Tittar
Timbros
utveckling ser man snart att
man närmare
Timbro
och City Universitetets
ledande förespråkare
av det civila
samhällets
många dygder knappast kan beskrivas
ett speciellt
uttömmande

Det
sätt i termer av nyliberalen
definieras
"förmyndarstaten.
mot

civilsamhället

statens uppslukande av det civila samhället,
krati och planekonomi
inom den offentliga
associativt

velat

kommunismen
Den

förknippa
i

svensk

är visserligen
Genom

sant att
betona
att

genom att peka
sektorn, har man

socialdemokrati

byrå-

med den totalitära

Östeuropa.

avgörande skillnaden,

att Sverige är och länge har varit en
det
här
i
hänseendet
är
Detta
mera sällan diskuterad.
skulle blotta en mindre användbar
tolkningsmöjlighet:
att sammansmältningen av stat och samhälle i Sverige lika väl kan ses som ett
bevis för statens demokratisering
samhällets
förstatligande.
som

demokrati,

det nu är så att de klassiska svenska folkrörelserna,
som just var
och uttalat politiska, inte längre finns, hur bör
oppositionella
man
tolka detta
Som ett tecken
samhället
att staten har koloniserat
Eller som ett bevis
att medborgarna nu har så många fredliga,
alldagliga och lite tråkiga kanaler för att delta i den demokratiska
Om

att man inte längre har behov av desperata åtgärder
processen
Det civila samhället
i betydelsen gentemot
staten oppositionella
och/eller
oberoende
associationer,
vilken
har
föreställning
en
stött

i analysen av de östeuropeiska dissidenternas
i Timbrotolkningen
glider emellertid

kommunismen,

annorlunda

kamp mot
över i en
lilla världenf

tanke, nämligen den om "den
väsentligt
det organiska närsamhället
där gemenskap råder. Idéen
om civil-
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folkrörelser
tjänar för högern
som källan för uppstudsiga
den socialdemoegentligen bara ett politiskt syfte: att underminera
detta
bortom
kratiska välfärdsstatens
är högerns
legitimitet. Men
definition
civilsamhället
Det
anti-politisk.
är
närmst
snarare antiav
Och här kan man
den
centrala
har
varit
etatismen
punkten.
som
urskilja två motsatta tendenser som
ett fruktbart
om än instabilt
samhället

sätt samexisterat.
Å
ena sidan finner

liberala eller liberman bland de klassiskt
och långtgående avståndstagande från

tarianska ett principiellt

tilltro
till markmed en lika kompromisslös
staten kombinerad
alla behov. I sin mest attraknadens förmåga att bäst tillfredsställa
delad av många inom
tiva skepnad finns här en hälsosam skepsis
och förmaktkoncentration
den frihetliga vänstern
— gentemot
individuell
mynderi, samt en innerlig passion för pluralism och
detta tankefrihet. I sin mindre glamourösa form instrumentaliseras

gods av de som är rika och framgångsrika nog att kallt kunna räkna
med att tjäna
omav den socialiserade
en radikal privatisering
sor

en, skolan och vården.
den andra sidan har

färgad längtan
en socialkonservativt
framför
allt
mindre
bara
inte
dyrt men
mer humant samett
hälle. Man vill återskapa ett förlorat
paradis där det råder mänskliga
och utan betalning tar
villkorslöst
och där
kärleksfullt,
relationer,
efter

konseinte främst de ekonomiska
Här kritiseras
om varandra.
det
handlar
i
ekonomiska
kvenserna
regim, utan
av socialstatens
sociala följderna av den opersonförsta rummet
om en oro över de
Utopin om det civilsamhällets
liga, institutionaliserade
omsorgen.
olika
håll,
alltså
två
primat vetter
mot en hypermodernistisk
individualister
där privata
oberoende
starka,
liberal värld befolkad
av
krafter råder, samt mot en
till syvende og sidst marknadsstyrda
värld präglad av social gemenhelt annan, närmast anti-modernistisk
skap och kristen etik.
hand

Gemenskapideologin
kretsar tycks under senare
spänning inom högerintellektuella
Timbro
och
Universitet
år ha löst sig genom att
rört sig bort
City
från den marknadsorienterade
nyliberalism som gavs så stort utdenna utveckling var temat
åttiotalet.
tecken
under
Ett
rymme
Denna

Med
för "Timbrodagen"
1994, den så kallade "nya reformationen.
för att
detta menades, enligt programbladstexten,
en positiv agenda
begränsa den offentliga sektorn och ersätta den med en syntes av
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marknad,
tivism

egenmakt och gemenskap.

ställdes

det civila

samhället

Mot

välfärdsstatens

och de så kallade

kollek-

gemenskapar-

na.3°
Det

här.
är betoningen
gemenskap
som är symptomatisk
behöver inte ha någon speciell insikt i Timbros
interna debatt
för att inse att detta begrepp inte är helt oproblematiskt
för de
klassiska
ny liberalerna inom högern. Visserligen är det utan tvekan

Man

så att liberaler och gemenskapare31
står enade i sin fientlighet
Å andra sidan kännetecknas
den
de senare
gentemot
stora staten.
marknaden
samtidigt av en nästan lika stor skepsis gentemot
och
dess nedbrytande effekter
det civila samhället.
Som Zetterberg
har uttryckt
det: "man
bör gardera sig mot att marknaden
inte
blir en gökunge
som tränger ut allt annat i det civila samhället
Om, som ofta påpekas, ekonomistiska
marknadsliberaler
finner sina
bland betongsossarna, så vetter "gemennaturligaste bundsförvanter
det
klassiskt
kristdemokraskaparna snarast
socialkonservativa,
tiska hållet med sin betoning
etik och den lilla världens primat.
Denna nya framtoning är desto mer anmärkningsvärd,
eftersom
Timbro
till en början för de flesta framstod
som ett språkrör för
dess
i
SAF
kamp med vänstern om "problemformuleringsprivilegietf
en kamp som handlade mer om att frigöra marknaden
läs: SAF från Staten och LO, än om att utveckla vad som nu framstår lite hårdraget som ett närmast anti-liberalt
perspektiv. Icke
desto mindre har Timbro
och City Universitetet
genom Zetterbergs
ambitiöst
upplagda Socialstatsprojekt kommit
att framstå som de i
USA
omtalade
kommunitära
år
så
idéernas
viktigaste hemsenare
har
ort i Sverige. Denna glidning i riktning mot socialkonservatism
efter
andra,
den
nämnda
speciellt
Timbrodagen
noterats
av
ovan
1994 som gick i "gemenskapsideologinf
tecken och bland annat
gav
attack
Oxfordprofessorn
John Grays våldsamma
stort utrymme
nyliberalismens misslyckade framfart, särskilt i Östeuropa. Sålunda rapporterade Svenska Dagbladet
dåvarande chef,
att Timbros
Mats Johansson, bekräftat
Timbro
väg mot en mer konatt
var
servativ framtoning, vilket "bland annat
var en följd av det konservativa samhällsprojekt som drivs
Hans Zetterberg
professor
av

Zetterbergs

tre

sfärer

Hur

ut Låt oss börja med den centrala
ser Zetterbergs argument
frågan om varför man bör begränsa den offentliga sektorn. Det
uppenbara svaret är att den kostar för mycket, att den är roten till

23

DET CIVILA SAMHÄLLET SOM ANALYTISKT BEGREPP OCH POLITISK SLOGAN

växande budgetunderskott,
vår dåliga tillväxt,
Men
klimat och den gigantiska statsskulden.

försämrade
detta

företags-

ekonomiska

är ändå inte kärnan i den vision som Timbro
nu kommit
argument
moraliskt
det
denna
i
för.
inspireså
Snarare
är
grunden
stå
är
att
att
ekonomiska
strikt
med
rad och endast sekundärt
är underbyggd
argument.
Hellre

fördel gentemot
än att ensidigt plädera för marknadens
samhällets
förutsätter
pelare
är tre: marknad,
Zetterberg
att
staten
samhället
civila
civilsamhälle.34
Det
syftar i detta sammanstat och
där, som Zetterberg skriver, kärleksbudet
de institutioner
hang
enligt
råder. Inom familjen och de frivilliga föreningarna lever

skydd från den dagliga konkurrensen
kärlek och gemenskap som
den autentiska
där finner
marknaden,
hjärtlösa vård. Problemet,
aldrig kan ersättas med välfärdsstatens
det
har invaderat
marknaden
och
menar Zetterberg, är att staten

andra

regler, där söker

civila

samhällets

sfär.

har observerat,
Mats Dahlkvist
Som statsvetaren
representerar
civila samdet
sfärerna
i
teorin
innovation
de
om
tre
tesen om
en
först
med
Dahlkvist,
bidrag
hället. Det var, enligt
ett
av Nils
i antologin
knuten till City Universitetet,
Karlsson,
en statsvetare
Det civila samhället från 1990, som den tidigare tanken om två sfärer
till att i stället omfatta
utvecklades
och civilt samhälle
tre:
- stat
Och
och civilsamhälle.
även hos Karlsson
var denna
stat, marknad
tanke enbart preliminär, ty hans schema omfattade
ännu en grunddär det civila
samhälle
civilt
och
mellan
uppdelning
läggande
stat
och "gemensedan i sin tur delades upp i marknader
och
dels
Dencik,
Berntson
skaper. Det är först när dels Arvidsson,
Zetterberg skriver sina respektive verk ett par år senare - 1994 "det civila samkom att tituleras
gemenskaper
som Karlssons
tre-sfärs
teorin.36
hället
i den nya
samhället

av gemenskapstanken påminner en om en
för vilken högerCharles Murray,
tänkare,
annan
hot
framstår
ekonomismen
mot det Goda Samhällets
som ett nytt
Murray tar i sin bok, In
grundvalar i det postsocialistiska tidevarvet.
Pursuit:
Happiness and Good Government,
avsats i Maslows

betoning

Zetterbergs

konservativ

behovspyramid
Hans

radikala

och Edmund

frihetlighet

Burkes

metafor

och hans konsekventa

de

små plutonerna.
är hela

antietatism

i ett intresse för den lille mannen och kvinnans
liv. Hans fokus
begrepp som lycka, värdighet,
ibland
det
starkt
och delaktighet är så
ter sig en aning don
att
till varje pris
tillväxt
ekonomisk
quijotskt i en värld, där jakten
det politiska landskapet.
dominerar

tiden

förankrad

utomekonomiska
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Här ansluter sig Murray till andra modernitetskritiker
som till
exempel Christopher Lasch, vars böcker om den liberala ideologins
för det civila samhället
konsekvenser
och inte minst familjen
väckt stor debatt i USA. Vad som ställs emot ett hypermodernistisk
samhälle kännetecknat
av storföretag, egendomslösa arbetare och en
alienerande
individualism
är utopin om en decentraliserad
egenförhåller
i vilken människorna
domsägardemokrati
sig skeptiska till
och "tillväxt.33
förbättringar
I det perspektivet är det inte så konstigt att Zetterberg ser med
den tämligen etatistiska
viss skepsis
och ekonomistiska
höger
ledare
Carl
Bildt.
Under
Bildt
tenderar
vision av
är
Zetterbergs
vars
det civila samhällets
centrala roll i "dygdens republik
märkbart
att
för att
krympa. Bildt tycks i denna tankefigur se mer ett argument
skära i budgeten än en uppmaning att aggressivt leda
en förnyelse
och utveckling av det civila samhället.
Sänkta skatter dominerar
ännu

moderaternas

vision

av framtiden.
då det inte finns

är ett problem
samhället
automatiskt

Detta

någon anledning att tro att
över
tar
om den offentliga sektorn
bantas ner. I USA talar all erfarenhet
för att det är fullt möjligt att
Därför
samtidigt misslyckas med både statliga och privata initiativ.

det civila

vore

det naivt

som automatiskt

är ett naturligt tillstånd
att tro att det civila samhället
lever upp om och när statsmakten
lättar. Tanken

till trots är det civila samhället,
likaväl
om "spontana ordningar
och kulturellt
betingat
staten och marknaden,
ett historiskt

fenomen,

vilket

demokratiska
Nord-Italien.

som

också är Putnams
poäng i hans analys av varför de
institutionerna
är svaga i Syd-Italien men starka i
Paradoxalt

nog är det kanske så att staten och politikerna måste agera barnmorskor
vid det civila samhällets
pånyttfödelse; att endast lägga ner statliga initiativ
och strypa tillförseln
av
statliga pengar lär inte räcka. Som Zetterberg dystert noterade ett år
efter Bildts tillträde
som statsminister,
var denne mer intresserad
av
ekonomisk
väl och ve.
politik och utrikespolitik
än av civilsamhällets
I stället

hället

kom

att

de steg som togs "mot en ökad roll för det civila
krisen
tas under trycket av den ekonomiska

Frågan om relationen

sam-

mellan civilt samhälle, civila dygder och
kapital har efter det att Zetterberg avslutade Socialstatsinom ramen för det
projektet förts vidare vid City Universitet
Etik, dygder och socialt
tvärvetenskapliga forskningsprogrammet
Emil Uddhammar.
I en nyligen utkomkapital, lett av statsvetaren
de
första
resultaten
antologi
presenteras
men
av detta projekt, där
de
individuella
och sociala dygdernas
betoningen ligger
frågan om
uppkomst, innehåll och framtid. Putnams tes om det sociala
socialt
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kapitalets nedgång och vad detta kan komma att ha för politiska och
konsekvenser
har inspirerat ett flertal bidrag, bland dem Li
Bennich-Björkmans
analys av medborgardygdernaf
dystra öde i en
sociala

tid då en narcissistisk

Civilsamhället:

"lustetik

Högerns

kommit

eller

att dominera

vänsterns

allt mer.

utopi

Timbro

var framgångsrikt i sitt försök att ta hand om begreppet och
definiera
det enligt sitt eget politiska program
delvis
grund av att
och
Tomas
Greider,
Antman,
inflytelserika vänsterdebattörer
som

definition
Lappalainen accepterade Timbros
av begreppet genom att
det
lömsk
kritik
den
starka staten. Deras i
uppfatta
som en
av
och för sig hätska reaktion
utgick därför ifrån en konsensus om
begreppets innebörd.
och
Denna närmast reflexmässiga motvilja mot marknadskrafter
har sin historiska
och kulturella
borgerliga associationer
förklaring. I
till
den
och
vänstertradition
amerikanska
tyska
motsats
ur vilken till
Offe
och
eller
Habermas
och
Piccone
exempel
Telos-gruppen fram
har växt
likt tills alldeles nyligen den
är den svenska vänstern
svenska högern -i grunden etatistisk.
Det vill säga i Sverige saknas i
för den
den
stycken
frihetliga
vänster som var så utmärkande
stora
amerikanska
och tyska sextio- och sjuttiotalsvänstern,
som i
McCarthyerans och Vietnamkrigets
skugga slogs för civil rights
och free speech, och för vilken just staten ofta var den stora
busen. I Sverige har i stället vänstern
sett den socialdemokratiska
partier, fackföreningar, till och med
staten som sin bundsförvant;
feminister
har sökt förverkliga sina mål genom staten, inte mot den.
och civilsamhälle,
å ena sidan, och förDemoniseringen
av marknad
och
den
sektor,
andra,
å
härligandet av stat
offentlig
gör det svårt för
många inom den svenska vänstern att uppfatta det civila samhället
som en sfär i vilken makt kan samlas, sociala experiment organiseras,
främst

och demokratin

utövasf

I detta

perspektiv var det ironiskt
nog Hans Zetterberg, av alla,
debatten
i
påpekade
utopin
är både
att
som
om det civila samhället
och
högerns och vänsterns.
Zetterberg själv har också insiktsfullt,
kanske

profetiskt, noterat att det mycket väl kan bli så att precis
folkhemmet
under
som högern förlorade
som utopi till vänstern
den tid som förflöt
mellan Kjellén och Per Albin, kan samma sak
hända med civilsamhället.
Ur denna synvinkel är det inte förvånande att till exempel socialdemokraten
sekreEva Marcusdotter,
den
efter
i
valet
i
SAP:s
analysgrupp
nederlag
utsågs
terare
som
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1991, vintern
fler vänster

-94 varnade

för faran

är
väg att stjäla
att Timbro
det
civila
samhället
grunden
att
och att socialdemokraterna
slå
måste
är ett vänsterprojektf
nu
vakt om likaså socialdemokratiska
och
begrepp som egenmakf
Hon

menade

gemenskap.44

Folkrörelsevänstern

och

det

civila

samhället

"de

som

nya

folkrörelserna"
Marcusdotter

var inte ensam
har det länge funnits

tidigare

om detta synsätt.
en tendens inom

noterade

Som

socialdemokratin

och

framför
den starka
som föredragit folkrörelseidealet
för
den
demokratins
fortlevnad.
Det
livaktiga
staten som garant
för
denna
tendens
senaste uttrycket
var att begreppet "egenmakt"
under ett par år blossade upp som ett favorituttryck
bland de så
i stort

vänstern

kallade

i en skrift från
förnyarna inom SAP och SSU. Introducerat
till
egenmaktsbegreppet an
en kooperativ, syndikalistisk

1993, knöt
tradition

menade att det starka samhället
drevs
vars företrädare
för långa
för
blev
klient
stället
i
medborgaren
myndig,
att
samt
till makten försvann
Kafkakorridoi kommunhusens
att "närheten
för att citera
SSU.4"
rer,

Karl-Petter

Thorwaldsson,

dåvarande

ledare

för

ska garantera människors
att samhället/staten
ledde
Tomas Eneroth
SSU:aren
enligt
Thorwaldsson

Denna

Övertro

frigörelse
till

mellan människor
i social samatt de gamla lojalitetsbanden
verkan ersattes av generella trygghetssystem
där avläggandet av
skatten blev kvittot
delaktigheten i samhällsbygget.
Lösningen
är, enligt Eneroth
sektorn.47
Precis

"vanmaktsproblemet"
kallar

"den

gemensamma
civilsamhälle
av stat kontra
institutet
Kooperativa
som bidrog

vad han
att revitalisera
var denna sektor står i

är oklart, men Jan Olsson från
med ett avsnitt i samma skrift, är
honom
inte
utgör demokratin

termer

denna punkt. Enligt
tydligare
enbart politiskt
valda institutioner
såsom parlament och kommunför att
fullmäktige
organisationer
utan även
som tar egna initiativ
hävda medborgarnas intressen
Olsson

menar

där enskilda
kratiska

att detta

medborgare

är kärnan
tar initiativ

former

i det civila

samhället

och sluter

sig samman

sig Olsson

för att lösa samhällsproblem
för att denna tradition,
med rötter

rörelserna,

sakta

Svenskarna

tynat

är visserligen

bort

under

världens

Likt

Putnam

i de klassiska

1970- och SO-talen

det rum
i demooroar
folk-

i Sverige

mest föreningsengagerade
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heltidsanställda
administramedborgare
men skenet bedrar då
Olsson
allt
För
arbetsuppgifterna
är detta
tagit
törer
över
mer av
vad
han
kallar
utveckla
fördubbla
till
ansträngningarna
att
ett skäl att
ekonomiska
ekonomi,
inte minst då krympande
en social
kommer
inte i framtiden
att välfärdsstaten
alla de krav som nya generationer medborgare

innebär

resurser
kunna

möta

att

ställer
är huvudsyftet med ökad egenmakt,
sektor/civilsamhälle
och en livaktigare gemensam
Maktutredvanmakten
lutar
bot
Här
att råda
man sig
och
vanmakt
ningens rapporter
om medborgarnas upplevelser av
institutioner
med den offentliga sektorns
maktlöshet
i umgänget
skola, dagis, sjukvård
undersökningar som visar att engagesamt
är lågt, trots att organisationsgraden är
manget i folkrörelserna
bekräftas
från den ursprungliga utredningen
fortsatt
hög. Resultaten
För dessa socialdemokrater

social

ekonomi,

och
SNS-studie
i vilken Olof Petersson
1998,
nu i en uppföljande
med
bild
hans medhjälpare målar upp en ännu dystrare
ett ytterligare krympande av det sociala kapitalet i termer av ett livaktigt
visade dessa undersökningar,
Problemet,
är att den
föreningsliv.
till facket,
av medlemskapet var koncentrerat
det
noterade
och idrottsrörelsen.
Därutöverf
man, fanns

överväldigande
Konsum

delen

med föreningsett stort antal som endast kom i sporadisk kontakt
fåtal
vilket till stor del var beroende
livet,
eldsjälars
stora
ett

engagemang

Föreningslivet:

Demokratiskt

socialt

eller

kapital

elitismens

högborg
Som
Hur man ska förstå denna utveckling är dock kontroversiellt.
Micheletti
och andra har argumenterat,
Michele
spelade den första
inte minst arbetarrörelsen,
vågen av folkrörelser,
en stor roll för
dels genom att som oppositioskapandet av det starka samhällen
nella organisationer
påskynda demokratiseringen
av det politiska
dels genom att en samverkan
slutningarna och staten uppstod snabbt.
systemet,

att det civila samhället
starka samhället
det
skapade
alltså
denna föreställning
Det är

Micheletti,

mellan

medborgarsammanblev, menar
smälte samman och

Resultatet

och staten

som har tagits som utgångsegenmaktsvänsterns kritik.

för såväl Timbrohögerns
som
resultat
kan man läsa Maktutredningens
enligt Peter Antman
framför
allt
honom
Vis.
Enligt
är föreningslivet
en
ett annat

punkt
Men
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borgarklassens

lekstuga, där redan resursstarka
ytterligare kan stärka
socialt
kapital. Föreningslivetf
genom att skapa nytt

sin position
skriver

han, "är starkt

elitistiskt

till

sin karaktärf

och arbetarna

är

handlar det inte längre
Dessutom
underrepresenterade.
om politiska
rörelser
i någon större utsträckning,
där man
utan om föreningar
kan
för
individuellt
utlopp
livsprojekt, alltså idrott, friluftsliv
ett
och hobbyorganisaionerfüö
De så kallade nya folkrörelserna
kvinnooch fredsrörelserna
miljörörelsen,
små,
är försvinnande

—
i Maktutredningens
undersökningar.
ett par procent
anger sig ha arbetat aktivt, siffror
menar
Antman,
små.
som är förintande
Detta leder Antman
till att uppfatta vad han ser
som en idealisefolkrörelserna
direkt
ring av
farlig ur ett vänsterperspektiv.
I
som
stället borde man inse att det
den
skapandet
korporativa
var
av
Staten,

med stöd

Antman

noterar
Endast

beskriver
den svenska
Bo Rothstein
som statsvetaren
i en av sina böcker, som bildat förutsättningarna
för jimoch maktspridning
i Sverige. Myten
det
folkrörelsedrivna
om

modellen
likhet
civila

samhället

detta

är,

i praktiken
arbetarrörelsens

därför att
en återvändsgränd
anser Antman,
kommer
handla
att
om en underminering
av
med staten och
tunga roll som kontraktspartner

arbetsgivarna.
Detta

beror

centralisering;
diskursen

att det just är de svaga som har mest att vinna
och Greider
handlar civilsamhälleenligt Antman

om en naiv romantisering
av det lokala
leda
till
ökad
ojämlikhet
att

själva verket kommer
lighet. Här riktar de

två olika

sig

tendenser:

självstyret,

vilket

i

och mer godtyckhyllandet av civil-

samhället,

Vad
samt förskjutningen
av makten ner till kommunnivå.
det gäller myten
civilsamhället-som-folkrörelse,
Antman
om
menar
satsningar minskar klyftorna i samatt fakta visar att offentliga
hället, privata eller föreningsdrivna ökar eller bekräftar
de klyftor
som redan finns
Och Antman

är inte mindre

oroad

över vad han beskriver

som

"den

förmodligen största förändringen som skett i Sverige"
senare tid, nämligen "en reel förskjutning
av makten, från staten till
kommunerna
Det må låta demokratiskt
och bra med lokalt självi
verket
fallet
så
alls
inte
själva
är
enligt Antman.
Ty
styre, men
kommunerna
arbetar
inom ramlagar har de fått en begenom att
nu
tydande frihet att mer eller mindre godtyckligt fördela resurserna,
beslut
tiskt

ofta
som dessutom
valda. Detta innebär,

fattas
skriver

av tjänstemän som inte är demokraAntman,
att "den lokala närheten

till

till väljare, och citerar sedan
trots ökade alltså avståndet
Rothsteins
slutsats att modellen
till
är således raka motsatsen
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Lägg till detta införandet
demokratisering av förvaltningen
av
effektivitetsoch markavgiftsfinansiering och en ny betoning
blir än mer deprimerande ur
och slutsatserna
nadstänkande
först inför
har
Antmans
Man
skapat
perspektiv.
en "trestegsraketz"
sedan
sektorn,
den
inom
offentliga
man ett köp-sälj-tänkande
från privata producenter som
öppnar man dörren för konkurrens
jobbar
entreprenad, och till slut "inför man så kallade servicecheckar
som ger varje medborgare möjlighet att köpa tjänster var
till en mer eller mindre fullhon vill. Detta leder enligt Antman
och vad
och privatisering
ständigt genomförd avkommunalisering
han kallar ett adjö folkhem."1
Inte oväntat fick Antman
en hel del mothugg efter detta angrepp
den socialdemokratiska

folkrörelseidealismen.

Leif

Linde,

till

viktiga roll: Vi inom ABF
verksamheter
och
utvecklar
roll
Enligt honom tog
nya
nu vår
dvs. staten över många av folkrörelsernas
tyvärr samhället
uppgifter under 1960- och 70-talen, men nu tyckte Linde sig kunna se
för folkrörelser
genom att bygga en
en ny väg till förnyelse

exempel, insisterade

lösligt aktionsinriktad

dessa rörelsers

struktur

kulturav studiecirklar,
Han beklagade vad han upplevde
och manade i stället till fortsatt

bestående

klubbar
och liknande.63
grupper,
Antmans
"uppgivenhetslinje"
som
offensiv
kamp för en aktiv, folkrörelsebaserad

demokrati.

Att

bara

ska bygga ut och värna om det starka
att socialdemokratin
kritik
och positiva
samhället
är att bortse från den uppfordrande
som
har riktats mot bristerna
i ett system där "det alltid är någon annan
som tar om hand."’4
kräva

Krymper

det

sociala

kapitalet

i

Sverige

skulle befinna sig i kris har ifrågasatts av
att förenings-Sverige
Inom ramen för en jämförande underBo Rothstein.
statsvetaren
dels frågat
sökning under Robert Putnams ledarskap, har Rothstein
sig om det sociala kapitalet i Sverige har minskat, dels om en sådan
utveckling i så fall kan relateras till en kris i det politiska systemet.
slutsats den, att det
Vad gäller det sociala kapitalet är Rothsteins

Tesen

inte råder någon kris i Sverige likt den Putnam
säger sig ha identifieför politiförtroendet
mindre
det
klart
Icke
desto
i
USA.
står
att
rat
till

detta

är enligt
har underminerats,
inte att det civila samhället
utan
och
svenska
modellen
den
SAP.
LO
Han
övergavs av
att
anser att
under de glada
socialdemokraterna
greps av storhetsvansinne
ker och myndigheter
Rothstein

har minskat.

Anledningen

dock
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dagarna

70-talet och övergav principen
om att de stora frågorna
lösas genom samförstånd
mellan de organiserade intressena
i
samhället.
I stället trodde man sig kunna använda statsmakten
direkt, en väg som ledde till löntagarfonderna,
en alltför stor expansion av den offentliga sektorn,
för
regelverk
arbetsmarknadens
nya
den
i
ekonomiska
demokratins
parter
namn, den aktiva arbetsmed mera.
marknadspolitiken,
måste

Resultatet

av denna politik var att vad han kallar "det organiseLO, SAF och andra stora, nationella
kapitalet
och
organisationer
tunga
blev
som bar upp den korporativa staten
lidande. Saltsjöbadsandan kollapsade och LO och SAF hamnade
i
rade sociala

krigsställning, vilket i sin tur påverkade statens legitimitet i medborgarnas ögon. Allt började se ut som ett spel där politikernas och
organisationernas
egenintresse styrde allt mer
förtroendet
till
för det allmännas
staten och politikerna som representanter
goda
bröts

ned.
slående

Det

i denna analys är
slutur vårt perspektiv Rothsteins
i stort sett mår bra, att det
sats att det svenska civila samhället
sociala kapitalet
i
till det organiserade sociala kapitalet
är
- motsats
intakt.
Detta är uppseendeväckande
inte minst med tanke
Makt-

utredningens

resultat,

inklusive

den uppföljande studien från 1998,
och
vilka
till en långt
uppmuntrade
ovan
mer
saken. Hur kan
pessimistisk syn
förklara
denna diskrepans
Till att börja med kan
sedan länge varit
notera att Rothstein
som

diskuterade

skeptiskt

inställd

till

idén om att staten i Habermas
termer skulle ha
samhället.
I ett tidigare verk har han hävdat
att
de som konstruerar
mellan den offentliga sektorn
en motsättning
och det civila samhället
är offer för ideologiska skygglappar. Någon
sådan motsättning finns
menar han, snarare är det så att det civila
samhället
i Västeuropa började blomstra
just genom uppkomsten
Det gäller speciellt i den svenska välfärdsstatens
av en stat.""
fall, ty
där har socialpolitiken
syftat till att minimera
det slags beroende och
tvång som kännetecknar
relationen
mellan individ
och stat i de
länder där behovsprövade socialpolitiska
dominerar.
program
Universella
åtgärdsprogram, skriver Rothstein, stärker
medborgarnas autonomi
och utgör således inget hot
civiliteten
i det
mot
civila samhället

koloniserat

Rothstein

det civila

är, med andra

ord, likt Antman
en anhängare av den
medborgarna lika omtanke, respekt och
som garanterar
grundläggande resurser. Skillnaden är att han, i motsats till Antman,
ändå ser något positivt i det civila samhällets
civilitet
och därför
starka

ogärna

staten

accepterar

tanken

att den goda staten
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goda civila samhället. Detta leder honom till att kanske alltför lättvad det civila
vindigt acceptera Putnams mycket yviga definition
han en stor
inkluderar
Likt
består
Putnam
samhället
egentligen
av.
de
har
mängd föreningar och organisationer, oavsett om
en politisk
anknytning eller endast pysslar med körsång, sport och annan
hobbyverksamhet. Säkert har även deltagande i dylika aktiviteter
ett
individ
värde när det gäller utformandet
av en socialt kompetent
sin nästa. Men frågan är om man ändå inte
med förmåga att lita
bör skilja mellan direkt politiska och opolitiska organisationer,
Rothstein
speciellt med tanke
att den centrala frågan, för såväl
politiska
trots allt handlar om den demokratiska
som Putnam,
förutsättningar.
uttalat
folkrörelser
själv noterar var sekelskiftets
rörelsen
emedan
dagens stora
oppositionella proteströrelser,
som
dessa
i
fånga
knappast
går
Antman
termer.
att
argumenterar,
Rothstein
själv tycks hålla med om detta, när han noterar att dagens
medlemsaktivism
fackföreningsrörelse bygger sin position inte
arbetslöshetsförsäkringarna,
en grundbult
att de kontrollerar
utan
kulturens

Som Rothstein

väl beskrivit.
kontrakt
i det korporativa
som han själv så
med
det
förebehåll
i
problem som Eneroth,
Detta
ligger linje
och många andra har satt fingret på. Det är visserligen sant
Antman
folket aldrig tidigare varit så aktiva i föreningar som
svenska
att
vilka föreningar som svenskar är
nu."8
tittar
Men
man närmare
redan har noterat,
bara
aktiva inom visar det sig inte
att, som
för medlemdominerar
utan att motiven
sport- och fackföreningar
Enligt Eneroth handlar
skap är dubiösa ur ett demokratiperspektiv.
i
det om föreningar
dag nästan tvingas vara medlem i för
som man
Den traditiofackliga rättigheter
träningstider, alternativt
att
helt
nella folkrörelsetraditionen
är, däremot,
menar han "på väg att
lider dessa
Vad han kallar de "idéburna
försvinna.
organisationerna
emedan de precis som
krympande medlemstal,
han skriver,
idrottsföreningarna
växer är kännetecknade
av att, som
då de
oftast är usel. Detta är en viktig observation
interndemokratin

av ett ständigt

flesta
brukar

svenska

historiker

och samhällsvetare,

uppfatta de klassiska

inklusive

Rothstein,

som "demokratioch oppositionella ‘

folkrörelserna

svenska

dels för att de hade uttalat politiska
målsättningar, dels för att de internt fungerade enligt föreningsmodeller.
demokratiska

skolor,
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Civilsamhället,
Den

Putnamska

tendensen

termer
snarare än kvalitativa
den alltför
som har kritiserat
skulle
exakt

och

politiken

att uppfatta socialt kapital i kvantitativa
har uppmärksammats
av andra forskare
i sig
hypotesen
sällskaplighet
att
vaga

leda till en demokratisk
och konkret,
individernas

samhället

får effekter

politiska

konsekvenser

emfasen

hos Putnam

makten

bortom
förblir

kultur."

Den

centrala

självorganisering

frågan om hur,

inom

det civila

den rent sociala sfären och även får
oftast obesvarad. Tvärtom
ligger ofta

och hans gelikar snarare
gemenskap och
politisk kamp, vilket har fått andra forskare likt

gemytlighet
Bob Edwards

än
och Michael

kapitalets förträfflighet
politiken7°
Kritiker

Foley att undra om tesen om det sociala
inte även handlar om en flykt
från

i stället att civilsamhället
måste analymaktpolitiska sammanhanget. I vilken mån
möjligheter att samla och utöva makt
I
sällskapligheten inte bara i en allmän
utmynnar

av Putnam
det
i
institutionella,
seras
förbättras
individernas
vilken

menar

utsträckning
trevlighet och tillit till den andre, utan i institutioner
som tillåter
civiliserat
och
handskas
med
möjligheter att
uttrycka
sätt
ett
konflikter

mellan

offentliga

myndigheter

Intressant
amerikanska

individer,

mellan

grupper,

mellan

individer

och

och privata företag
betonade
Tocqueville - vars analys av det vitala
nog
associationslivet
och dess betydelse för demokratin
i

Amerika

inspirerat Putnam och andra som skriver om det sociala
och
kapitalets vikt - just kopplingen mellan politiska institutioner
medborgardygderna. I detta perspektiv är det ironiskt
att
Tocqueville har utnyttjats till stöd för analyser av demokratins
förutsättningar och villkor som ger företräde åt diffusa kulturella
faktorer
kapital". I själva verket var han i sin egen
som "socialt
analys av Amerika
speciellt lyhörd för det faktum att det var
till
specifika politiska institutioner
speciellt domstolsväsendet
vilket
skolor
vilka
i
fungerade
strax ska återkomma
som
- som
medborgarna lärde sig att tänka, känna och handla
"ett demokratiskt
vis. Som statsvetaren
Keith Whittington
sammanfattar:
Well-designed

political institutions
were crucial to sustaining
values. Tocqueville himself singled out the American legal
system as exemplary of the type of governing structure that were
necessary to making democracy work."
democratic

Det
till

i centrum.
är talande att Tocqueville
I motsats
sätter konflikten
de som i det civila samhället
vill se en sfär bortom
marknadens
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framoch maktkamper,
och politikens tuffa klimat med konkurrens
Amerika
i Tocquevilles analys av
står det civila samhället
som en
former.
Här går också
kan tas under civiliserade
konflikter
där
scen
socialt
och högerns syn
mellan vänsterns
en skarp skiljelinje
det
betona
tenderar
att
kapital och det civila samhället. De senare
civila
civila samhällets
opolitiska karaktär, de förra ser i det
samstaten och de stora företagen
som utmanar
kräver
sina
och individer
rättigheter och utnyttjar rättsväsendet
som
samla och utöva makt, både juridisk och politisk,
som ett sätt att
effekter för såväl staten
ofta har ekonomiska
och som dessutom
hället

nya folkrörelser

som privata företag.
Enligt Edwards och Foley yttrar
definierar
och debattörer
författare
vilka

grupper,

föreningar

i hur olika

sig denna skillnad
det civila

och organisationer

i deras syn
ingår i denna

samhället,
som

sfär:
the conservative embrace of civil society tends to exclude
those sorts of organizations and activities associated with advocacy and
the o PP ositionist conce P tion of civil societ Y
Political action, both
develo P ed 1n Eastern Euro p e and Latin America and the Euro eaninspired conceptions we have labeled the new pluralism put particular
function of civil society.
stress on the representative or political

Although

versioner
även att högerns och vänsterns
av civilsammellan
relationen
hur
i
fundamentalt
hället skiljer sig
man anser att
orienterade
de
kommunitärt
bör se ut. Hos
stat och civilsamhälle
till det statsförespråkarna av civilsamhället
som ett alternativ
samhället
dominerade
skymtar en ganska optimistisk syn fram
till
hur civilsamhällets
spontana ordning egentligen ser ut. Putnam,
exempel, uppfattar inte det sociala kapitalet enbart som en resurs

Detta

medför

och grupper kan investera,
utnyttja och spendera för
sociala kapitalet som
det
intressen.
Han
ser
att befrämja sina egna
i stort.
harmoni
i samfundet
något som i sig skapar gemenskap och
of social organization
Det sociala kapitalet är, menar han, "features
and cooperation for mutual
coordination
that facilitates
som individer

benefit.73
från
det civila samhället
är denna syn
som etatisterna
sig på. De menar att det är naivt att tro att allt
vänster har riktat
homofobi
från
kommer
förtryck
som rasism,
staten, att fenomen
det
inom
bara skulle vara avarter
eller manligt våld mot kvinnor
Det

civila

samhället

och som

något mirakulöst

sätt skulle

försvinna
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befriades
om människorna
likt statsvetaren
en kritiker
the relations

of exploitation

från förmyndarstaten.
Tvärtom,
menar
Ellen Meiksins
Wood, är det så att:
and domination

irreducibly constitute civil
not just as some alien and correctable disorder but as its very
and coercion that
essence, the particular structure of domination
specific to capitalism as a systematic totality. 74
society,

Ur detta

perspektiv

är givetvis staten
från inte bara ekonomiska

för befrielse

i själva verket

ett instrument
utan även från
rasism, homofobi,

ojämlikheter,

just de fenomen

sexism,
som Wood beskriver:
leder
sådan
I
förlängningen
analys till en starkt negativ syn
etc.
en
det civila samhället
som tankefigur och politisk slogan, en syn som i
inom vänstern.
Sverige är den dominerande
Alternativet
från vänster
betydligt mycket mera vanligt i USA
och Tyskland än i Sverige även
om den svenska folkrörelsevänstern
med det
i stället definiera civilsamhället
är besläktad
så, att
- är att
det knyts analytiskt till politisk aktivism,
social och kulturell
plura-

lism samt till frågan om konfliktresolution.
Detta innebär att man
dels accepterar
instans, som ett knippe
statens roll som en medlande
institutioner
till vilka stridande
i
samhälle
pluralistiskt
ett
grupper
kan vända sig för att lösa problem och konflikter,
utan att för den
skull

underkasta

sig Staten med stort

För

det andra

betyder det

samhället
är kännetecknat
att det moderna
av just
konflikter,
konkurrerande
hur
det
Goda
Samuppfattning
av en
om
hället bör se ut, och att handfasta, neutrala institutioner
krävs för att
att man accepterar

medla och, ytterst,
döma även om alla inser att den dömande
inte är perfekt eller besitter den eviga sanningen.

Rättssväsendet:
Inte

minst

centralt

mellan

stat

och

makten

civilsamhälle

gäller detta rättsväsendet

som enligt Tocqueville var
hur
de
demokratiska
värderingarna
av
i handling. Han uppfattade domstolarnas

för varje förståelse

i

dagligen omsattes
lagar som ett viktigt skydd mot det ständigt
rätt att underkänna
hotande majoritetstyranniet.
lovordade
han som
furyfdrfamndet
centralt för det aktiva medborgarskapet, och advokaterna,
numera
offer för så mycket kritik
och förakt i både USA och Europa, beskrev han som den viktigaste
den som utgjorde
samhéillsklassen,
länken mellan de folkliga och aristokratiska
klasserna och i samband
därmed ingöt republiken med
anda." Än mer än till
en juridisk
de
återkommande
valen, utgjorde enligt Tocqueville domexempel
USA
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blev del
den arena där medborgarna genom sitt handlande
med och
demokratin.
Här kom de i kontakt
av och förkroppsligade
den
demokratiska
och verkställandet
lagen,
deltog i utformandet
av
stolarna

ryggrad.
rättsstatens
I detta sammanhang

relaär det symptomatiskt
att rättsväsendets
Är
civila
samhället
och
det
intet
självklar.
sätt
är
staten
eller bör det hellre uppfattas
rättsväsendet
en del av statsapparaten
civila
samhället
Eller
möjligtvis som en länk
som en del av det
och det civila samhället
Vi påminns här om att
mellan statsmakten
till

tion

och rättsväsendet
Hegel i sin analys såg marknaden
som delar av det
marknaden
och
framstår
både
civila samhället."
I Hegels analys
för
rättsväsendet
att
som regelsystem vilka medborgarna utnyttjar
med andra medborgare i
tillfredsställa
sina behov och förhandla
handlande
ett autonomt
kan
individuell
eller kollektiv
nivå som i en mening
sägas taga plats
inom det civila samhället.
Samtidigt sker detta handlande inom
del av statsapparaten.
ramen för ett system som kan ses som en
handlande
kan
Dessutom
som ett
man uppfatta medborgarnas
detta vis i sin tur
för systemet vilket
uttryck för ett förtroende
konfliktsituationer.

legitimeras genom
Sålunda

I båda fallen

medborgarnas

kan individer

krävs

användande

och grupper

i USA

av det.

utnyttja

domstolarna

dels för att utmana tillämpningen,
och rättsväsendet
tolkningen och
till och med konstitutionaliteten
lagar och förordav existerande
och krav
dagordningar, dels för att föra upp nya konflikter
och utrustat
med så genomgripande maktbefogenheter
tycks
att det stundtals
och
både
Det
juridiska
presidenten.
kongressen
mäktigare
än
vara
har kommit
rummet
att utgöra en central arena för maktkamper
mellan individer,
organisationer, företag och myndigheter.
Domstolsväsendet

ningen.

Att

de amerikanska

i USA

domstolarna

är öppet

har fått

politiserat

denna

centrala

position

är genomsyrat
att det politiska systemet
av en historiskt
maktkonmisstänksamhet
såväl som filosofiskt
grundad
gentemot

beror

utformad
Den konstitutionella
ordningen är uttryckligen
civilmakten mellan individer,
i syfte att dela och distribuera
och de tre statsmakterna.
delstaterna
samhällets
institutioner,
Enligt

centration.

bakom

James Madison,
en av huvudmännen
stitutionen,
skapar ett dylikt system
för ett fritt och gott
förutsättningar

den amerikanska

kon-

and balances
bättre
av checks
samhälle, "a public voice
.
the
pronounced
to the public good than
more consonant
for that purpose.
convened
people themselves,
Denna

Europa.

praxis skiljer sig radikalt

från vad som är brukligt

Där slog aldrig maktdelningsprincipen
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envälde.
utan man gick direkt från kungligt till parlamentariskt
Parlamenten
fick monopol
den lagstiftande makten och domstolarna
kom att fungera
som administrativa
organ vars uppgift det
blev att applicera den skrivna, positiva
lagtexten. I europeiska
ögon

framstår

som godtycklig

därför

de amerikanska

domstolarnas

och stridande

som en maktberusad,
skribent
uttrycker det.

makt

inte sällan

om folksuveränitet,
juridikokratif
som en

mot principen
politiserad amerikansk

Detta

är inte en obegriplig reaktion,
tvärtom,
ty ett av den amerikonstitutionens
klart uttalade syften
var just att begränsa
demokratin
med denna menar majoritetens
rätt att styra över
om
eller att statens rätt går före individens
minoriteterna,
frihet. Det är
denna begränsning
demokratin
i
USA
så mycket
av
som gjort att
har
kännetecknats
emfas
högre grad
negativa fri- och rättigav en
heter i motsats till Europa, där den allmänna
viljan och de positiva,
kanska

sociala

rättigheterna

kom

kommit

att bli liberalismens
demokratins.

att dominera.
hemland, Europa

Med

andra

ord, USA

den nationalstatliga

är tanken om att bevara demokratin
genom att bedess excesser tydligare än i de amerikanska
domstolarnas
befogenhet att överpröva och ogiltigförklara
lagar som man anser
strida mot konstitutionen.
vilar denna makt
Ytterst
konstitutio-

Ingenstans

gränsa

nens status som "the Supreme
auktoritet
övertrumfar

law of the land,

ett dokument
vars
kongressens. Här ställs naturrätt
mot folkstyre, med den högsta domstolen
garant för
som yttersta
mänskliga fri- och rättigheterna inte trampas
att de "självklara

juridiska

under

fötterna

i demokratins
namn.
kanske
är mindre bekant är att juridifieringen
som
av det
amerikanska
de
politiska systemet även kommit
tjäna
att
som har
kämpat för positiva rättigheter, det vill säga rättigheter till resurser
utbildning, sjukvård och arbete. Med en början i den
som rösträtt,
Vad

under
svarta medborgarrättsrörelserna
vecklade amerikanska
gräsrotsrörelser,

femtio-

och sextiotalen,

ut-

speciellt efter andra världs-

stöd hos såväl
kriget, en sinnrik strategi inriktad
att mobilisera
domstolarna,
och
kongressen
presidenten, som hos den allmänna
opinionen via massmedia.
Resultatet
och använda
är att dessa rörelser har kunnat omforma
det juridiskt-politiska
fram
många
systemet
ett sätt som tvingat
kollektiva
fördelar
via argument
till
den
individuella
som knutit
an
Den springande punkten här är inte att domrättighetstraditionen.
stolarna alltid dömer
eller att konstitutionen och rättighetsrätt

katalogen i alla fall garanterar

att rättvisa
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förankrade
prinsympatiskt inställda domare och konstitutionellt
ciper har varit och är viktiga. Men den avgörande faktorn har varit
det vill säga gräsinom civilsamhället,
av stödstrukturer
dess
villinklusive
folkrörelser
rotsorganisationer
om man så
advokater
och andra juridiska experter och rådgivare. Konsekvensen
demokratisedenna
utveckling
är vad som har betecknats
som en
av
och
och
intressegruppssystemet,
ring av den juridiska professionen
Det är detta som i
därmed av tillgången till den Högsta Domstolen.
och som
avgörande sätt
USA benämns the rights revolution
folkrörelseklassiskt
ofta
individer,
organiserade
bemäktigat
framväxten

funktionshindrade,
homosexuella,
patienter.
svarta, kvinnor,
för Sverige.
erfarenhet
kan tyckas irrelevant
Denna historiska
i Sverige både ett
Det påpekas ofta att jämfört med USA åtnjuter

manér:

högt valdeltagande och hög organisationsgradso Speciellt fackföreMen med högt valdelningarnas starka ställning brukar framhållas.
tagande och formell anslutning till facket följer inte automatiskt
en
vital medborgaranda, visar det sig.81 Tvärtom,
som den svenska
har visat,
och ett otal opinionsundersökningar
maktutredningen
å ena sidan,
existerar det i dag i Sverige ett växande politikerförakt,
känsla av brist
och en utbredd
personligt upplevd makt och inflytande, å den andra.
En
är vad som har kallats den tysta, svenska vanmakten.
till detta tomrum
i den svenska politiska kulturens

Detta
central

förklaring

hjärta är just rättsväsendets

svaga ställning
saknar ofta formellt

met. Svenska individer
tiken tillgång till juridiskt
den juridiska

rättigheter

för att inte tala om
som krävs för

praxis och civilsamhälleliga stödstruktur
abstrakta
rättigheter i konkret verklighet.

att omsätta
uttryckt är svenskar
söka vägen till makt

remissyttranden,
har kallat

utkrävbara

det politiska systeoch nästan alltid i prak-

inom

utan tvingas att
som individer
via politiska partier och föreningarnas
inte sällan leder rakt in ivad en statsvetare
svarta hål."83

inte bemäktigade
indirekt

vilket

"demokratins

Annorlunda

inom den svenska
att aktivister
Disabilities
with
Act, som
Americans
ADA,
handikapprörelsen ser
i
Historien
är vårt perspektiv
om ADA
en stor inspirationskälla.
Inte bara var ADA
mycket instruktiv.84
ett resultat av många års
Det

är därför

inte förvånande

och
som Center for Independent Living
förd via
for
Accessable
Public
Disabled
Transit,
ADAPT
America
huset.
ADA
massmedia, civil olydnad, lobbing i kongressen och vita

kamp ledd av grupper

utformades

så, att den gav funktionshindrade
rätten till att
och
för
företag
privata
myndigheter
lagen
att tvinga
och
till
byggnader
tillgänglighet
transportannat förbättra
dessutom

själva använda
att bland
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medel.

än, vilket vore det naturliga i Sverige, att skapa en
med
myndighet
målgruppen, skapades rättigett "ansvar"
gentemot
heter vars realisering både medger och kräver ständig medverkan
och övervakning från de funktionshindrades
egen sida. Sålunda
Snarare

fungerar grupper

8C
Disability
Rights Education
Defense Fund explicit som vakthundsorganisationer,
ständigt
jakt efter förbrytare mot ADA:s
lagar, vilka de kan hota med
och
straff.
kännbara
stämning
Detta är en strategi som en av svenska Independent Livingröreltill Sverige.
Ratzka, gärna skulle vilja överföra
sens ledare, Adolf
omfattar
sankHan menar att Sverige behöver an ADA-lik
lag som
tioner och sanktionsmekanismer
de
så att
som bryter mot lagen
döms till mycket kännbara
böter."85 En lag, med andra ord, som ger
makten direkt till de funktionshindrade
snarare än till myndigheter
som Socialstyrelsen.
effekt som dylika rättsliga instrument
kan
Den mobiliserande
bör inte underskattas.
Det är betecknande
Lars
Lindberg,
att
en
ledande gestalt inom svensk handikapprörelse, trots att han betraktar
i socialdemokratins
sig själv som hemmahörande
vänsterinföra
flygel, och trots att han tar avstånd ifrån tanken
att
ett
amerikanskt
korn

till

som DREDF

efter ett studiebesök
i USA
till
och
"Ser
så
agerande
att:
man
engagemang
den amerikanska
handikapprörelsen vida den

skadeståndstänkandef

slutsatsen

överstiger
svenska.

är involverade
ett helt annat sätt i det polikan
påtryckningsarbetet.
Jag
garantera att man som funktionshindrad
känner bra mycket större jävlar-anamma efter att ha
deltagit i ett möte i USA än i Sverige. Men, tillägger han, så är
Gräsrötterna

tiska

också

"det

klimatet
generellt mer livaktigt i USA.8"
Ökad
politisering av domstolsväsendet
är inte
av en
Ett sådant system kommer
orimlig."
aldrig att lyckas med att finna
den "rätta"
balansen mellan de många konkurrerande
intressen
som

politiska

Kritiken

slåss om makten

och resurserna
i ett komplext och pluralistiska samoch
det erbjuder inget hopp för
kaotiskt,
Systemet är stökigt
de som söker totala eller slutgiltiga lösningar. Inte minst kan det

hälle.

där det skulle kunna tänkas att komtyckas uppmana till konflikt,
och
samförstånd
promisser
vore att föredra. Men det politiska spelet
demokratin
i den moderna
och
är till sitt väsen stökigt och kaotiskt,
frågan är om ett system som klarar av att handskas med konflikter
mellan en lång rad olika grupper
och individer
inte är mer realistiskt,
konsensus.
än ett som bygger
en flyende utopi om
till hur civilsamhället
Vi ska återkomma
kan uppfattas i termer av
makt och demokrati,
först
låt
vända
men
oss
oss till frågan om var-
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och inte minst
tycks som om civilsamhällediskursen,
hör
hemma
inom ramen för
tanken om en juridifierad
politik,
slås man av att idén
svensk politisk kultur.
Som jag tidigare noterade
samhället
det
civila
i
importprodukt,
utsträckning
är en
stor
om
speciellt från den angloamerikanska och tyska världen. Är detta en
tillfällighet, eller finns det, som analysen av det amerikanska
antyder, drag i de svenska, angloamerijuridico-politiska
systemet
kanska och tyska politiska traditionerna
som gör dem mer eller
mindre öppna för de idéer som torgförs i det civila samhällets
namn
för det ibland

Det

samhället

civila

och

svensk

politisk

kultur88

De amerikanska

friheterna

och

dygdens

kan den utpräglade emfasen

I USA

republik

maktdelning

och frihet

med
som först användes i samband
ur politiska argument
mellan
och
maktkamperna mellan kung och aristokrati
stat
samt
för hur konfick avgörande konsekvenser
Dessa argument
kyrka.
härledas

kom

stitutionen

mellan

tionerna

Sålunda
i en revolt

att utformas
stat, samhälle

och därmed

för hur de framtida

och individ

kom

hade den engelska koloniseringen
försök
mot den engelska kronans

rela-

att gestalta sig.
sina rötter
av Amerika

att undertrycka
kväkare till
och
fritänkare.
minoriteter
Från
Pennsylvanias
religiösa
kännetecknats
har
den
amerikanska
historien
Utahs mormoner
av
frihet
först
riktades
den
för
engelska
kamp
religiös
mot
en
som
och sedan stadfästes

i en politisk ordning,
de
religiösa institutionerna.
begränsade statens
över
Lika viktig var den parallella striden inom den ekonomisk-politiska
sfären, en konflikt
symboliskt fångad i den mytologiserade skatteThe Boston Tea Party.
revolten,

staten
vilken

och statskyrkan

Denna

makt

fejd mellan

hade en längre historia
i
med liberalismens
tidiga utveckling;

kung och aristokrati

England som delvis sammanföll
i Lockes och Montesqieus anda kom också den amerikanska
statsoch en vilja att
ordningen att genomsyras
av maktdelningsprincipen
noggrant

beskära

statens

makt

i allmänhet.

Denna

klassiskt

liberala

och ägandets
idéströmning, vilken utgick från teorier om individens
huvudtraditionen,
sammanflätades
med
den
andra
politiska
primat,
dvs. civic humanism.
Den senare utgick visserligen likt den förra
ifrån egendomsägandet, men betonade
det medborgerliga och det
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sociala;

uppfattades som karaktärsdanande
snarare
mål och den överordnande
tankefiguren var

egendomsägandet

än som ett ekonomiskt
den socialt konstituerade

individen

som verkade

för andra

i den så

kallade

dygdens republik."
Newt Gingrichs revolution
var i detta perspektiv endast det
senaste kapitlet i en lång och högst respektabel strävan efter att
decentralisera
makten, skydda familjen och den lokala gemenskapen
från statligt intrång, försvara de lokalt förankrade
religiösa dygderna
korrumperade reformer
mot de världsliga statsmakternas
— teman
lätt
känns
från
amerikansk
historia.
i
igen
tidigare
epoker
som
tradition

Denna

handlar

gemenskapernas rätt

till

framför
frihet

allt om delstaternas
och de lokala
till Washington.
i förhållande
Den

amerikanska
dualismen
hållande

till trots har indivimyten om rugged individualism
handlat om oberoende
i USA inte i första rummet
i förtill andra människor
stället
förhållandet
till
i
utan
om

regeringsmakten.

den privata sfärens

Betoningen

okränkbarhet

har sålunda

frihet för individen
i förmynnat
ut i en omfattande
hållande till staten i termer av individuella
negativa fri- och rättigheter. Samtidigt har den även lett till individernas
beroende
av andra
kollektiva
former:
familj, lokala mer eller mindre institutionaliserade

gemenskaper

i privat

eller offentlig

regi, delstatliga organ,

etc.

Tyskland

och

I Tyskland

kan man leda dagens federala och pluralistiska system
tillbaka
till Trettioåriga
kriget.
av subsidiaritetsprincipen

dominerat

subsidiaritetsprincipen

I den efterföljande

Heliga
makt,

fredsöverenskommelsen

fastställdes

det att Det
präglas av svag centraloch religiös
självbestämmande

Romerska

Riket"

framöver

federalism,

utbrett

lokalt

skulle

efter fransk och engelsk
På grund av att nationalstaten
modell
kommit
bli
den
idealtyp som styrt historieskrivningen
att
har det Tysk-Romerska Rikets negativa sidor ofta framhävts.
Hellre

splittring.

dess egna villkor
har historiker
envisats
än att studera Tyskland"
med att låta sig styras av den klassiska frågan: Varför
inte
var
eller England9°
Det står dock klart att
Tyskland som Frankrike
och federaman inte kan förstå dagens betoning av subsidiaritetsi Tyskland utan ett längre historiskt
tionsprinciperna
perspektiv.
Efter Tysklands enande 1871 försökte
Bismarck
och hans nationalliberala
bundsförvanter
Tyskland i religiöst såväl
att nationalisera
ekonomiskt
hänseende.
i
hårda politik
Bismarcks
Men
trots
som
överlevde
de tyska katolikerna
med
sina rättigheter
"kulturkampen"
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bestämts av
har även i fortsättningen
Tysk inrikespolitik
och de lokala, delstatliga,
denna spänning mellan centralmakten
kyrkliga och privata intressena. Myten om den tyska underdånigi behåll.

härskade
och det feodala system som faktiskt
——
och
lokala
frihetstradition
bygden - har dolt den pluralism
kännetecknar
den politiska kulturen
i Tyskland, framför
heten

städerna.

sin plats att påminna om
Det kan vara
den
enda
historiska
period under vilka Tyskland
är
France eller
stat å
som en enhetlig, centralistisk
har i ännu mindre utsträckning
Denna tradition
rätt till
att göra med individens
och kyrkan i förgrunden. I motsats till
kanska

landssom
allt i

att Hitlers

tolv

år

organiserades
Sverige.

än den ameriI stället står familjen

frihet.

den svenska

välfärdsstaten

har det sociala kontraktet
i Tyskland dominerats
av civilsamhällets
enhet;
familjen som legal och ekonomisk
korporativa medlemmar:
frivilliga organisationer inklusive kyrkor;
privata försäkringsbolag;
företagen som utbildningsorgan
det berömda tyska lärlingssystei
met. Individerna
uppfattas alltså hela tiden som medlemmar
till dem
existerande
kollektiva
enheter av olika slag. Statens relation
förmedlad
via mellanliggande, ofta privata institutioner.
är indirekt,
Välfärden
antas ombesörjas av dessa det civila samhällets
organ;
kan individerna
endast i sista hand
allt annat misslyckats
om
närma sig staten, ofta med en tiggarskål i handen.

Svenska
Om
varit

svenska

bönder,

kungar

dessa maktkamper mellan stat, kyrka och gentlemän sålunda
centrala för de frihetliga tendenserna
i tysk och amerikansk
kom

kultur,

politisk

adeln

samma
och kungamakten
kulturens
dat
fienden:
svensk
stark

historia.
adeln.

kom

alliansen

att spela en helt central
Det så kallade enväldet

böndernas

misstro

aldrig att dominera

och borgerligheten

sätt i Sverige. I stället

till

har

mellan
roll

bondeklassen

i den svenska

politiska

i Sverige var ytterst
grunför den gemensamma
historiska
kompromiss var att

och fruktan

av denna
tidigt kom att utmärkas av en utomordentligt
understödd
av en effektiv
men i sig maktlös

Resultatet
kultur

politisk
centralmakt

samt av en bondeklass
som undslapp livegenskap
såväl
bibehålla
sin rätt till politiskt deltagandet
med
andra
ord
lokal- som riksnivå.
enväldef
Det kungliga
var
kan kalla en "protoparadoxalt nog rotat i vad vi, med viss överdrift,

ämbetsmannaadel,

och därmed

demokratisk

kunde

politisk

ordning.
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En avgörande konsekvens
av enväldet var att den svenska rättighetstraditionen
förblev
I den anglosaxiska världen,
svagt utvecklad.
där gentlemannen fungerat som idealtyp, har målet varit att upphöja
folket

till

gentlemannens

nivå genom att ge alla de rättigheter som
för fåtalet; sålunda har vad som nu kallas de

tidigare varit reserverade
I
mänskliga rättigheterna sina rötter i gentlemannens privilegier.
adeln
med
jämställa
Sverige gick i stället demokratiseringen
att
ut
folket i stort genom att avskaffa alla privilegier och speciella
rättigheter; James lag, snarare än civilitet och värdighet, kom att
gälla som värdemåttstock.
Följdriktigt
är det också så att just
rättighetstänkandet
är dåligt underbyggt i svensk tradition;
skriver visserligen under FN:s olika deklarationer,
något sätt
men
rör de ändå inte oss. Det är ett förhållande
som de senaste åren
fram
journalism
djupt misstänksam
provocerat
en ny, grävande
denna svaga
mot den statliga byråkratin och som satt fingret just
punkt i den svenska rättsstaten.95
civilitetsoch maktdelningsprincipens
Om den svenska adeln
klassiska bärare
sålunda ter sig tämligen påver, var den andra
öde om möjligt än mer dystert. Kronans
potentiella maktmotpolens
snabba och ytterst
framgångsrika erövring av kyrkan med Luthers
reformation
innebar att den svenska
skyddstäcke
som nödtorftigt
efter
förvandlades
till ett statens instruGustav Vasa i stort
kyrkan
till viss del även i
de
katolska
länderna
i
Om
kyrkan
och
ment.
England fortsatt fungera som en makt som i alla fall delvis och
stundtals
kunde spelas ut mot staten, var en dylik maktkamp inte
aktuell i Sverige.
heller existerade
den religiösa och världsliga
för kyrkliga ledare att
splittring som i Tyskland gav stort utrymme
roll
och
spela en betydande politisk
värna om lokala rättigheter och
inom det civila samhället
kyrkans relativa autonomi
kom sålunda att kännetecknas
Den svenska politiska kulturen
av
maktkoncentration
och likriktning,
likaväl som av urgammal
demokratisk
den erbjöd sockenstugans breda deltagande
tradition;
för individuella
avvikelser
som den gav ett trångt utrymme
från den högst konkreta
"allmänna
viljan. De senaste tvåhundra
har sedan skapat en mångfald nya
årens moderniseringsprocess
likväl

möjligheter för byråkratisk maktfullkomlighet
att kunna blomstra
och jämlikhetens
och sprida sig i rättvisans,
solidaritetens
namn.
Med andra ord, friheten
kom i Sverige att bli extremt
positiv
stark stat, å ena sidan, och sockenstugans
Detta dubbla arv
—
form av
axlades i moderniserad
å den andra
demokratiuppfattning,
den svenska socialdemokratin;
dess historiska
styrka har legat just i
dess politiskt pregnanta
kluvenhet.
Det var socialdemokraternas
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lycka att kunna

göra anspråk
en tradition
som byggde
en
allians mellan "folkrörelser
underifrån"
och ett "statsbärande
parti
ovanifrån:
SAP som både Kung och Allmoge. Det traditionella
"aristokratifördömandet

kunde

under

socialdemokraterna

formeras

och förvandlas

till den klassiska

jämlikhet

och solidaritet

sorn de ledande

Den

svenska

Ironiskt

transmed

folkhemspolitiken
tankefigurerna.

statsindividualismen

nog förde

dock

denna

"socialistiska"

politik till en radikal
individualisering av det svenska samhället; då alla mellanliggande
institutioner
familjer, privata välgörenhetsorgan, kyrkor
associerades
med privilegier, ojämlikhet,
till och med förnedring,
kom den socialpolitiska utvecklingen att drivas av en logik som i
slutändan
ledde till att svensken stod där, perfekt oberoende
av sina
medmänniskor,
i en direkt, oförmedlad
relation
till den goda och
anfader kan
opartiska staten. Detta är en process vars filosofiska
han sålunda
sägas vara Rousseau. ISzzmbällsfördraget sammanfattar
kärnfullt
vad
kan kalla den svenska modellens
modus operandi:
arje medborgare ska
en och samma gång vara perfekt oberoende
alla
och till ytterlighet beroende av staten
sina
medmedborgare
av
detta resultat blir alltid uppnått
samma sätt då endast statens makt
V

kan skänka medborgarna

frihet.

är en av de formuleringar
som blivit ökända bland Rousseau’s
liberalt
orienterade
läsare;
Rousseau
mer
ger här uttryck för sin
emfas
den positiva friheten
och allmänviljans primat, synpunkter som lett till att han kommit att uppfattas som en förDetta

grundsgestalt

för både totalitarism

och demokratism.

Denna

kritik

utgår ifrån den starka makt som Rousseau ger staten och allmännviljan; sett ur ett liberalt perspektiv, enligt vilken maktdelning och
individuella
och minoritetsrättigheter
står i centrum,
är detta en

djupt illavarslande

ideologi. Uppfattad

inifrån

den svenska

tradi-

vilken

är att betrakta som demokratisk
snarare än liberal, ser
det inte alls lika illa ut. Snarare är det så att inte bara jämlikheten,
utan även oberoendet
ter sig som i grunden positiva konsekvenser,
väl värda priset av ett mer eller mindre abstrakt
beroendeförhållande

tionen,

till Moder
Man

Svea.
kan inte underskatta

det svenska

kulturella

attraktionsvärdet

i
av just oberoendet
även om det inte är just denna
som vanligen betonas i det offent-

sammanhanget,

aspekt av det sociala kontraktet
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liga samtalet.
debatten
stoltsera
håller

och jämlikheten
dominerar
i
att solidariteten
beror nog främst
dessa
värderingar
är
att
som man kan
med utan risk för kritik.
Med lusten till oberoende
förMen

det sig annorlunda,

då detta

är ett värde

som ligger oroväckande nära moraliskt
tveksamma
drifter
som själviskhet, egoism, och
individualism.
Därmed
inte sagt att kampen och känslan för solidaristår
tet och jämlikhet inte kan vara innerlig och genuin; lyckligtvis
individuellt
oberoende-solidariet
välfärdsstatens
i
regi i ett
paret

synnerligen
Dock

och ömsesidigt förstärkande
förhållande.
för hur långt viljan till solidaritet
för-

symbiotiskt

lär det finnas

gränser

klarar

den väl belagda entusiasmen
för professionell omsorg.
I den moderna välfärdsstaten
obeär detta radikala individuella
roende institutionaliserat
mellan landets individer,
i ett kontrakt
å
ena sidan, och staten, å den andra, vad jag
annan plats har kallat
den svenska 5tatsindividualismen.98
Som Peter Antman,
en av
systemets

mest vältaliga försvarare

uttrycker

det:

Få välfärdsstater

lika konsekvent uppbyggda
idén om indiviär
duell autonomi som Sverige. Nästan alla våra välfärdssystem är kopplade
till den enskilda personen, inte till familjen eller till arbetet
som är så
vanligt i andra västländer. Både kampen för full sysselsättning och för

hög sysselsättningsfrekvens bygger
huvudtanken
att varje person ska
ha makten över sitt eget liv.
V älfärdstjänster utförda
i den
offentliga sektorn i stället för inom familjen har
inneburit en frigörelseprocess
familjelivet har avlastats
Beroendet av
varandra har minskat när de många gånger instrumentella
tjänsterna

familjelivet.

lagts utanför

finner detta
av den svenska välfärdsstaten
flera
skäl.
för
det
Antingen
system upprörande av
att
av staten ges
för mycket makt, eller för att det individuella
oberoendet
leder till
Konservativa

kritiker

en välfärdsstatsnarcissism
som undergräver det sociala ansvaret för
bekostnad
familjen, eller för att kontraktet
är skrivet
av de
Välfärdsinom det civila samhället.
mellanliggande institutionerna

har, å andra sidan, betonat den emancipatoriska
statens försvarare
hur den traditionella,
dimensionen;
patriarkala familjen och många
andra

institutioner

inom

det civila

samhället

ingalunda enbart

kon-

stituerade

en sfär kännetecknad
av kärlek och värme, utan snarare
barn, och fattiga utsattes för en odemokratisk,
våldsam, och oftast manlig maktutövningÅoo

en

plats där kvinnor,
ibland
Vad
civila

och forskningen om det
som är avgörande för debatten
det sociala
samhällen
villkor
kapitalet och demokratins

att det svenska

sociala

kontraktet

-

institutionaliserat
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national-etatistisk
staten -framstår
som speciellt knutet till en
tradition.
Den svenska statsindividualismen
bygger konsekvent
Å
sidan
och
individ.
allians
mellan
är den ideologiskt och
stat
ena
en
formulerad
solidaritet,
i
jämlikhet och
värdemässigt
termer av
Å
förankrad
oberoende.
den andra är den institutionellt
individuellt
i den svenska

modellens

I detta perspektiv
socialpolitiska struktur.
primat mycket problematisk; det skulle
det institutionella
förändringar
den kulturella,
även radikala förändringar

är utopin om civilsamhällets
inte bara fordra omvälvande

planet, det förutsätter
begreppsliga och moraliska

nivån.

nationalstaten

Bortom

mot

Hobsbawm

sin banbrytande
med
historia
spekulera
att
om hur framtida
mens
komma att skriva om det sena nittonhundratalenm

speciellt troligt,
historiker

Eric

menade

grundläggande
Castells

om nationalisskulle
historiker

bok

Det var inte
de
han, att
samma självklara sätt som de
Europa mellan den franska revolutionen

som behandlat
och det andra världskrigets

Manuel

ett

civilsamhälle

internationellt
1989 avslutade

-

ta nationalstaten
som den
läser man Berkeley-sociologen
magnifika trebandsverk
om det

slut skulle

analysenheten. Och

nyligen utgivna,
med dess samtidigt spänglobala nätverkssamhälletf
nande och ångestframkallande analys av de politiska, sociala och
fundamentala
formernas
ekonomiska
omvandling, ser man att
Hobsbawms
förutsägelse redan hunnit att bli infriad.1°2
Castells och Hobsbawm
är inte heller ensamma om att spekulera
i nationalstatens
underminering eller i hur de nya politiska struktuär ett ord som ligger
att se ut. Globalisering
rerna kommer
många forskares läppar. Det gäller inte minst de som studerar
inom ramen
Europa, där integrationen
av de gamla nationalstaterna
för EU-projektet
har lett den danske freds- och konfliktforskaren
till slutsatsen
Ole Wxver
att Västeuropa troligen är den del av
världen som utgör the most advanced case of border fluidity and
transgression of sovereignty.1°3 Detta är en utveckling som den
ledande statsvetaren
John Ruggie kallar "the unbundling of
förlust
det vill säga nationalstatens
terrioriality,
av sitt monopol
vilken han uppfattar som "nothing less than the
suveränitet,
form. 104
of the first truly postmodern international
emergence
frammanar
Vad dessa forskare
är visionen
av en ny politisk ordmed nya
kännetecknad
suveränitet
anspråk
överlappande
ning
av
framväxande
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och komplexa relationer
mellan individer,
stater och andra politiska
former
subnationell
och regional nivå. Den nationellt
definierade
medborgaren får tävla med det /eosmopolitis/ea juridiska subjektet om
titeln som den paradigmatiska formen för individuellt
och kollektivt
politiskt handlande. Detta subjekt existerar redan i dagens EU, ett
projekt som till stor del handlat om att skapa ett gemensamt
juridiskt system
den
reglerar
marknaden,
som
gemensamma
men även
allt mer bestämmer
bör, kan och
ramarna för hur nationalstaterna
måste förhålla
sig till sina medborgare. Eller uttryckt från individens
vilka

perspektiv,

nationalstatliga

rättigheter
regimerna.

som individerna

har i förhållande

till de

innebär

Detta

att man redan nu kan tala om framväxten
av ett alldär individer
europeiskt civilsamhälle,
kan utnyttja det
gemensamma
lag- och regelsystemet för att samla och utöva makt, för att förhandmed varandra och hävda sig i förhållande
till företag och myndigheter på alla olika nivåer. Ur denna synvinkel blir det avgörande
om de som i dag i Sverige och andra gamla stater oroar sig över "det
demokratiska
underskottet
kan lösgöra sig från traditionella
förehur
ställningar om
fungerar. Det är inte former, till
en demokrati

exempel riksdag, röstning,
huruvida

sig
inom

politiska

alla, och inte minst

partier, som är det primära, utan
de svaga och utsatta, kan koppla
upp
det långt
nätverk
mer decentraliserade

sätt mot
ett effektivt
vilket makten i dag flyter.

Historien

om hur

folkhemsideologin

färdsstaten

nation,

är bekant, men den intrikata
stat och ekonomi
som utmärkt

institutionaliserades

i väl-

sammansmältning av
folkhemsnationalismen

för-

tjänar extra betoning. Om det var dess styrka under krisernas
trettiotal,
så är det dess svaghet i dag. Den svenska debatten
om EU
och demokratin
behöver
en rak diskussion
om i vilken utsträckning
vill

och kan försvara

nationalstatens

konfrontera

beror
den svenska
ett system som ytterst
och suveränitet.
Denna diskussion
måste
det faktum att det svenska sociala kontraktet
byggd

integritet

föreställning om nationell gemenskap,
en väldigt tät och nu ohållbar
Det svenska
vars hårda institutionella
stomme var välfärdsstaten.
folkhemmet
till
delen
än
största
sympatiskt dock än
var ett om
fundamentalt
nationellt
beroende
projekt,
av gränser utåt och homogenitet

inåt.

annorlunda

europeisk
hället

blir

förhandlas.

I länder

stat/ samhälle såg
som Tyskland där relationen
det
lättare
är
betydligt
sig
ut,
att röra
mot en allfederal ordning, i vilken det transnationella
civila samden arena där behov tillfredsställs
och makt utövas och
I Sverige, å andra

sidan, med dess etatistiska
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framstår

denna

oroväckande
Givet

utveckling

och skriven

nationalstatens

inte oväntat som betydligt mycket
tecken.
i ängslans och förlustens
fortsatt

starka

mera

ställning i gamla nationella

eller Frankrike
är det kanske inte
som Sverige, England
så förvånande
att det är en ledare i ett Östeuropeiskt land som talar
slut. Jag talar om
för vad han kallar nationalstatens
mest lidelsefullt

demokratier

Havel. Låt oss avsluta denna essä med ett citat från honom
reflektion
kring Kosovo, de mänskliga rättigheterna och det
en
globala civilsamhället.

Václav

i

rights are superior to the rights of states. Human freedoms
law
represent a higher value than state sovereignty. International
protecting the unique human being must be ranked higher than
international
law protecting the state.
qualities such as
modern democratic states are usually defined
their respect for human rights and liberties, the equality their citizens
enjoy, and the existence of a civil society, then the condition toward
which humanity will, and in the interest of its own survival must, move
will probably be characterized
a universal or global respect for
universal
human rights,
civic equality and the rule of law, and
a
global civil society.’°5
Human

Noter
l Så kunde till exempel undertecknad inleda en artikel från denna tid med orden:
"Ett nytt begrepp har introducerats i den svenska politiska debatten: det civila
samhället Trägårdh 1992: 35.
2Denna debatt finns nu lätt tillgänglig i bokform under titeln Systemskifte
och 23 Greider och
Peter Antman 1993. Citaten är från sidorna 9 Antman
Lappalainen
.
3Greider och Lappalainen 1992. Omtryckt
i Antman 1993.
4 Busch Zetterberg

1996:

5 Ibid:
6 Ibid:
7 För

detta, se Seligman 1992, Cohen 8CArato 1992 samt
ett par exempel
Keane 1988a and 1988b.
8 För
se
en lidelsefull kritisk analys av denna tendens till begreppsförvirring,
Dahlkvist 1995.
9 Vajda 1978: 844.
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lo "The
state bureaucracy would rule alone were private capitalism eliminated.
The private and public bureaucracies which
now, at least according to
possibility, work against each other and thus hold each other in relative check,
would be merged into a single hierarchy. Weber citerad
av Vajda 1978: 864-65.
" Havel 1988: 398.
12För
ett längre resonemang kring denna utveckling,
med de tio budorden" i Amman 1993.

se Lars Trägårdh

strid

13Cohen och Arato 1992, Keane 1988a, Keane 1988b, Walzer
1991. För en
kritisk analys som delvis påminner om den
svenska
vänsterskribenter
som
utvecklat, se Wood 1990.
M Se det

senaste decenniets nummer av Telos. Ett annat exempel är den konferens som Piccone anordnade den 2-4 december 1994 i New York
temat
Why populism now
Syftet uttrycks klart i ett par av paneltitlarna: "New
Political Configurations:
Beyond Left and Right, Populist Prospects: The
Revitalization of Direct Democracy, Localism and Communitarianism.
För
kritisk, filosofisk analys av de etiska och politiska konsekvenserna
av
"communitarianism"
se Rasmusson 1990, en antologi med bidrag av en rad
framstående filosofer och statsvetare, inklusive Habermas och Cohen.
15Pocock 1975. Se även Pocock 1971,
samt Almond 8£Verba 1963, Bellah et
1985, Bellah et
1991, samt Alexis de Tocquevilles klassiska verk, Om
demokratin iAmerika Tocqueville
1997.

Se Putnam 1993: 86-7 där han refererar till Pocock och i
en fotnot
sammanfattar literaturen om "liberalism
humanism
civic
not 10, s. 87.
vs.
7 Begreppet hämtade Putnam från James Coleman,
se Coleman 1988 samt
Coleman 1990. Se även Putnam’s inflytelserika artikel "Bowling alone:
Americas Declining Social Capital Putnam 1995.
8 För
en kritisk analys av Putnam, Tocqueville och begreppen "civil society
och social capital se två specialnummer
av American Behavarial Scientist
redigerade av Bob Edwards och Michael Foley: vol 49,
1997
no 5 mars/april
samt vol 42, no 1 september 1998.
lg Antman 1993.
20Se titlar i Antman

1993.
2 Antman och Greider i Antman 1993.
22Alsing, Linde, Eneroth i Antman 1993.
23Alsing 1993; 95.
24 Ibid: 96
25Arvidsson

8CBerntson 1980.
26Linder 1998.
27
För en överblick och presentation
Zetterberg 1997.
28Arvidsson
et al. 1994

av detta projekt,
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29"Den
Inbjudan och Program till Timbrodagen, den 15
nya reformationen,
november 1994. Texten som jag refererar till var skriven av Mats Johansson,
dåvarande VD för Timbro.
30Detta utrryck
Timbros översättning av det engelska
gemenskaparna
- är
communities. Det klingar konstigt i svenska öron; samhällen vore mer naturligt.
Men poängen
jag förstår den är just att betona Tönnies klassiska
- som
särskiljande mellan Gemeinscbaftgemenskap
och Gesellschaftsamhälle.
3 Det finns heller ingen god svensk översättning för det engelska
communitariansf
Jag har därför valt att i konsekvensens namn använda
gemenskapare
som beteckning för de som förespråkar gemenskapsideologin.
32Zetterberg 1993: 66.
33Selander 1994.
34Zetterberg 1994.
35Dahlkvist

1995.
36Zetterberg framför dock
en liknande uppdelning redan i moderaternas
programskrift Idéer för vår framtid från 1990, i vilken han beskriver det civila
samhället som "den lilla världen familj, grannskap, hembygd, nätverk, föreningar samt vissa delar av den stora världen" kyrkor, universitet, företag,
fria yrken, etc.. Han skriver sedan: vi säger inte som nyliberalerna att föresäger att det civila samhället skall ta
tagen och marknaden skall ta över allt,
över där det går."
37För
en analys av Murray och hans båda böcker Losing Ground och In Pursuit:
Happiness and Good Government, se Trägårdh 1992.
38Se Lasch 1991. Lasch betonar liksom Piccone populismen
som en specifikt
amerikansk tradition. Med andra ord: populism, civic humanism,
gemenskap
och den lokalt förankrade demokratin ställs emot den liberala
traditionen med
dess kult av tillväxt, urbanism och storskalighet i både de privata och statliga
sektorerna.

Zetterberg 1993: 69.
40Asper 8CUddhammar 1999
1999.
samt Bennich-Björkman
4 Ett
kommer
utveckla
nedan
jag
i
avsnittet
tema som
att
om det civila
samhället och den svenska politiska traditionen.
42Zetterberg 1993: 65.
43 Ibid: 69. Zetterberg skriver: I striden
om välfärdsstatens utopi förlorade
högern mot vänstern trots att högerns statsman Bismarck lanserat
välfärdsstaten. Detsamma kan naturligtvis hända också med utopin om
civilsamhället.
44 Marcusdotter 1994.
45Egenma/et och social ekonomi publicerades
av SSU i samarbete med
Kooperativa institutet KOOPI.
46Thorwaldsson i Antman 1994.
47Eneroth 8COlsson 1993.
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‘5 Ibid: 31.
49 Olsson anknyter dessutom här till EU:
enligt vilken
s närhetsprincip"
"beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt,
dvs. för Olsson av
föreningar, folkrörelser och kommuner. Eneroth 8COlsson 1993: 30-31.
5° Ibid: 31.
S Ibid: 31.
52 Ibid: 31
53 Petersson

et al. 1998: 62.
54 Citat från Petersson
et al. 1998: 63. Se även Petersson 8CWesterholm
Blomberg 1989.
55 Micheletti
55Antman

8C

1994: 85.
1993b: 86-87.

57 Ibid: 9o.
55 Ibid: 90.
59Antman 1993c: 126.
60 Ibid: 128. Här bör
kommunaliseringen,
nämman notera en annan aspekt
ligen att individerna står sig tämligen maktlösa inte bara
grund av att staten
har delegerat bort sin makt till kommunerna men dessutom
grund av att
individerna ofta saknar egentliga, utkrävbara rättigheter gentemot kommunerna
eller staten. I ett läge då kommunerna av finansiella skäl måste dra
svångremmarna, hamnar av denna anledning speciellt utsatta minoriteter i ett
mycket prekärt läge. För ett vidare resonemang om de individuella rättigheterna, staten och kommunerna i Sverige, se Trägårdh 1999.
61 Ibid: 129-130. Citat från Petersson 1992
av Antman.
62 Linde 1993; 115.
55Ib1d; 115.
5 Ibid: 111.
65 Rothstein

1998.
66 Rohstein 1994: 224-225
57 Ibid: 218.
55Eneroth

1993b: 107.

55 Ibid: 107.
70 Edwards 8CFoley 1998. Se även Edwards 8CFoley 1997.
7 Whittington
1998: 28.
72 Edwards se Foley 1998: 13-14.
73 Putnam 1993b: 35.
75Wood 1990: 74.
75Jämför Edwards 8CFoley 1997: 557
76För analys
av domstolarna, lagen och de individuella
perspektiv, se Trägårdh 1999.
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77Hegel 1972 1321.
78 Diskussionen
om rättsväsendet är hämtat från Trägårdh 1999.
79Nycander 1998.
80Nycander 1999.
81Petersson, Westholm 8CBlomberg 1989, Petersson
et al. 1998, Trägårdh och
Delli Carpini 1999.
82Till exempel Petersson
et al. 1989: 57 samt Thorwaldsson 1994: 36.
33Rothstein 1994:239.
84För ADA:s historia,
se Shapiro 1993 samt även Berkowitz
Mayerson 1994.
5 Ratzka 1998.

1987 och

86Lindberg 1996: 54.
87Se till exempel Barry Holmström

1998.
88Detta avsnitt är
omarbetad
version
en
av ett par sidor ur en tidigare artikel
Trägårdh 1996: 98 ff.
89Jag använder här
vilken delvis är missvisande. Vi har här
termen aristokrati
med
språkligt,
begreppsmässigt
problem. Det engelska gentry
göra
att
ett
—
och det därmed förknippade gentleman
har en annorlunda konnotation än
adel
Det antyder en sammansmältning av adel och högre borgerlighet som
var typisk för England och därmed USA under den tid då den moderna agraroch industrikapitalismen
började växa fram.

gojag är inte helt rättvis här. För en lysande bok som ger en rik bild av hur det
Heliga Romerska Riket fungerade
dess egna villkor, se Walker 1971.
9‘ Den svenska politiska kulturens historia
och speciellt böndernas roll i
denna- är relativt dåligt utforskad. De viktigaste bidragen har kommit från Eva
Osterberg och Peter Aronsson, till exempel den senares Bönder gör politik
1992. Se även Trägårdh 1993.
92Jag överdriver här och
de följande sidorna den svenska adelns svaghet om
Som Michael
än i en gammal fin svensk tradition av aristokratifördömande".
Roberts, Nils Runeby och andra har visat var den svenska adeln stundtals
mycket stark. Under tiden innan Karl XI:s reduktion var tendensen mot en
stark adel om inte ett rent feodalt system ganska klar. Och under Frihetstiden
kan man inte enkelt avfärda ämbetsmannaadeln som maktlös även om bönderna
samtidigt klarade sig tämligen bra, speciellt vad det gällde ägorätt till jordbruksland. Min poäng är dock att i stora drag och i ett jämförande perspektiv är de
svenska böndernas starka maktposition både unik och i sig remarkabel.
93För

en klargörande analys av denna utveckling, se Taylor 1995.
94Jämför, Maciej Zaremba 1987.
95Till exempel, Maciej Zaremba, Minken i folkhemmet 1992,
samt den debatt
om det svenska rättsväsendet som pågått under se senaste åren i bland annat
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Moderna Tider, delvis i respons till uppmärksamheten kring tvångssteriliseringarna.
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96Jag förenklar även här den svenska historien
ett kanske väl lättvindigt sätt.
Det fanns visserligen ingen kamp mellan katoliker och protestanter,
heller
ingen självständig stadskyrka, men att frikyrkorörelsen
under det sena artonhundratalet spelade en stor roll för de svenska folkrörelserna med andra ord:
den svenska civila samhället i viss mening står bortom allt tvivel. Dock vittnar
den både snabba och genomgripande integrationen
av de svenska folkrörelserna
i Folkhemmet
om just styrkan i den etatistiska traditionen i Sverige.
97 Rousseau 1919:99.
98 Se Trägårdh

1997a, samt Trägårdh 8CBerggren 1997c, 1997d.
99 Peter Antman 1994:16.
10°Till exempel Trägårdh 1994.
O Hobsbawm 1989.
102Castells 1998.
‘°3 Wzver 1995:1.
104Ruggie 1993:171.
105Havel 1999:4 and
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på svensk

demokrati

Hadenius

medborgarskap

Demokratiskt
Vad

levande, vital och hållbar
är det som gör demokratin
På den
frågan kan det förvisso ges många svar. Men det jag tror är själva
för demokratins
del och som inbegriper
grundförutsättningen

de som utgör
många av de vanliga svaren är att medborgarna
har den anda och de
styrelsens primära subjekt
resurser som krävs

att fungera. Demokratins
vara är en fråga om
eller icke. Demokratin
förutsätter
medborgarskapets styrka
existensen
av demokrater,
av människor
som både vill och kan axla
det ansvar som den folkliga styrelseformen
fordrar.
Demokratin
för att

systemet

kräver

medborgare av en särskild färdighet och kvalitet;
egenskaper saknas blir dess utövande därefter.
Vad är det då närmare bestämt
demokratin
sett förutsätter

mänt

För det första

förutsätter

om dessa

för egenskaper
som åsyftas Allför att fungera väl.

två kvaliteter

den en mobiliseromde
kapacitet i samhället:
att göra sin röst hörd och att underolika makthavare
i staten såväl som i
är således en fråga om gensvaret och den

en förmåga bland vanligt folk
ifrån driva sina krav gentemot
samhället

i övrigt.

Det

faktiska

öppenheten i systemet, om i vad mån vanliga medborgare
kan blanda sig i och kan utöva påverkan i den politiska
processen.

demokratin
handlar inte bara
om att ställa krav, om att mobiliintressen.
handlar
också
Den
sera
om att kunna hantera och väga
de
ibland
mycket divergerande opinioner som exponeras i
samman
det politiska livet. Demokratin
förutsätter
att meningsskiljaktig-

Men

heter

och konflikter

löses under

fredliga och ordnade

kräver

en förmåga att leva samman med människor
ningar som du själv är mer eller mindre främmande
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innebär åskitsspridning och
Demokratin
av kraftigt ogillar.
också en förmåga att
förutsätter
den
konkurrens,
politisk
men
motståndare
och
antagonister. Vid sidan av den
interagera med ens
rent

kapaciteten måste det också finnas en beexpressiva, mobiliserande
tydande kompromissinriktad kapacitet - en förmåga att leva samman
med andra och finna medelvägar och samlande lösningar i skiljande
måste
driver våra åsikter och intressen
frågor. Samtidigt som
Annorlunda
och samverkan.
också ha en benägenhet till moderation
uttryckt är det frågan om att kunna utveckla både en vertikal och en
horisontell
kapacitet i det politiska livet. Den vertikala handlar om
kunna kanalisera
medborgarnas krav uppåt i det
att effektivt
härrör ur det faktum
politiska systemet. Den horisontella
att
handlar
önskemål
kan
och
medborgarnas krav
vara mycket olika; här
det om att kunna bemästra det politiska livets plurala sida
- att
kunna samverka och finna lösningar ihop med andra.
finns att säga. Då
Detta är utgångspunkten,
men åtskilligt mer
meddemokratiske
den
närmare söker klarlägga de egenskaper som
borgaren bör vara i besittning av är det skål att göra en distinktion
har var och en,
mellan egenskaper som
mellan två dimensioner:
med
har
och
sådana
något slag av kollekihop
som
som individer,
tiv där
ingår. I forskningen om politiska attityder och resurser
tala om egenskaper som
denna skillnad
brukar man för att rubricera
"individual-based"
och
sådana
Ett annat,
är
som är group-based",
är att tala om det humankapital
numera populärt, uttryckssätt
kräver. Tanken
är helt
respektive det socialkapital som demokratin
enskilt var och en är
har att göra med hur
att demokratin
har
också att göra med de
den
varelser,
utrustade
men
som politiska
gruppvisa kapaciteterna i samhället.
kort

humantalar om demokratins
då
nivån
—
det aktiva
utmärker
första
för
det
vissa
det
attityder som
kapital - är
för
politik, en
medborgarskapet. Hit hör ett utvecklat intresse
bör
och en vilja att öva inflytande. Människor
önskan att medverka
sin röst hörd och att
till sin egen förmåga att
vidare känna tilltro
På den individuella

påverka. I sin politiska grundattityd är öppenhet och tolerans
och prövande förhållviktiga egenskaper och vidare ett rationellt
ningssätt. Men attityder är förstås inte allt. Det måste också finnas
faktiska möjligheter.
På det individuella
planet har det att göra med
kompetens i vid mening i politiska frågor: om att vara väl informekunna

ta de initiativ
handlar
Vidare
påverkan.

rad och att kunna
utöva

för att
och de kontakter
som behövs
det om att ha tid och ekonomiska

resurser.
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den opinions- och
lång tid och i många länder,
Från

beteendeforskning, som pågått under
vet
att de medborgerliga kvaliteter,
har
med
det
demokratiska
humankapitalet att göra, i hög grad
som
är knutna till utbildning och socio-ekonomisk
position. Personer
med längre skolbildning och högre ställning
samhällsstegen är
vanligen bättre utrustade demokratiskt
andra.
Samma mönster
än
framkommer

då

jämför

hela nationer

med varandra:

i länder

med

hög ekonomisk
utvecklingsnivå och med en hög folkbildning är
medborgarnas attityder och resurser vanligen bättre anpassade till
demokratins
När

krav.

det handlar

kollektiva

dimension,

intresset

om det sociala kapitalet, medborgarskapets
riktar
är det inte mot enskilda individer

relationerna

mellan individer.
Också här är det
mellan
anledning att skilja
attityder och faktiska resurser. I det förra
fallet handlar det
känsla
vår
och samhörighet med
om
av förtroende
utan

mot

Det
en viss cirkel av människor.
identifikation
med
om
en större
och ansvar gentemot
densamma.

är en
enhet

fråga om känslomässiga band,

och en känsla
av solidaritet
Dä det gäller faktiska resurser är
det frågan om de medel
för att utöva koordinerat
som utvecklats
kollektivt
handlande.
Det handlar om existensen
av rutiniserade
samverkan
mellan
människor.
mönster
Dessa kan vara av olika
av
slag. Det kan handla om lösa, informella
nätverk, men det kan också
Vidare kan den
vara fråga om fasta, väl uppbyggda organisationer.
interna strukturen
liksom de yttre kontakterna
vara av olika natur.
Hur dessa mönster
skiftar -inom
ett samhälle, mellan samhällen
och över tid
har stor betydelse för demokratins
sätt att fungera.
—
Det är därför skäl att göra en närmare inventering i ämnet.
Att sammanhållning och organisering spelar roll är uppenbart.
Kollektivt
agerande ger en styrka, som den enskilde individen
många
gånger har svårt att uppnå. Organisering har traditionellt
varit det
främsta politiska Vapnet för underpriviligierade
och marginaliserade

samhällsgrupper.
kollektivt
Genom

Organisering

handlande

organisering,

människor,

förstärks

är emellertid

inom

inte bara ett medel för
en viss given identitet.

en grupp med
och därmed
med andra
en reguljär samverkan
ofta identiteten
och sammanhållningen inom

kretsen

ifråga. Organiserad samverkan ger oss inte bara möjlighet till
påverkan utåt för enskilda ändamål; den bidrar också till
de band av solidaritet
och förtroende
att långsiktigt "k0nstruera
hör
till det sociala kapitalets känslomässiga sida.
som
rör
mer
inom
och
desto
identifierade
och
blir
lojala
oss
en
samma grupp
mer
med
densamma.
fasta
och
välordnade
regel
Mer
nätverk
som
mer
kan då byggas
upp.
en starkare
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organisationer påatt bygga varaktiga och effektiva
Bland annat vet
för att
också av andra förhållanden.
inom
samverkan
lättast
uppstår
viktiga
några
faktorer att

Förmågan
verkas

nämna
små, stabila

blir tät och långvarig.
grupperingar, där interaktionen
Tillgången till mötesplatser arenor för reguljär kontakt spelar
i regel varit
vidare en stor roll. Sålunda har det inom arbetslivet
i gruvor och fabriker
än
och
arbetar
ofta
bor
arbetare inom jordbruket
vilka
mera utspritt
Vissa
politiska
och därmed kommer
viktiga
sällan.
samman mera
lättare

betydligt

att organisera

arbetare

också
i bilden. Till att börja med underlättas
den
skyddad
är politiskt accepterad och effektivt
organiseringen om
inte är fallet blir den organisatoriska utvecklingen
i lag. Om
normalt påtagligt handikappad Frankrike är här ett exempel: där rådde
kommer

parametrar

början av 1900-talet, organisationsförbud
inom en stor del av samhällslivet.
ännu i dag ~
Spåren därav ser
Givet en fungelandet utmärks
av en påfallande låg organisering.
vidare
det
rande organisationsrätt
betydelse
är
om det i den
av

under

hundra

år, fram

till

till organisatorisk
politiska sfären erbjuds arenor, som uppmuntrar
och genomförandet av val till
uppbyggnad. Existensen
av parlament,
till partiorganisering.
dessa, har i många länder givit stark stimulans
i sin studie
Alexis
de
har
Tocqueville framhåller
På samma sätt
som
bidra
till en utbrukat
ett starkt lokalt självstyre
av det unga USA
vecklad

lokal

organisering.
medlemsanslutorganisering förutsätter
en omfattande
för
och
vidare,
stabilt
slag
ning av någorlunda
att ge goda möjligheter till inflytande, att det finns organisatoriska strukturer
som
En stark

och kanske
grupper till nationella
dessa
uppenbara
tämligen
Men
även övernationella
kvaliteter
är inte allt. För att tjäna som medel för folklig påverkan
krävs det vidare att sammanslutningarna
ifråga besitter autonomi
sammanbinder

enskilda,

lokala

nätverk.

dvs. i det politiska livet:
som skall påverkas,
medlemmar.
och
sina
Organisaägas av
staten. De skall styras
eller för sin existens är starkt beroende av
tioner som kontrolleras
statsmakten
kan knappast tjäna som kanaler för ett genuint inOrganiför
de
samhällsgrupper de är satta att representera.
flytande
gentemot

den makt

och i sitt val av förebör stå fria i sitt val av inriktning
de resurser
trädare, och de bör även
egen hand kunna uppbringa
verksamheten
hålla
för
gående.
att
som är nödvändiga
bör alltså gälla. Men det betyder förstås inte att samAutonomi
med statsska undgå att ha beröring och kontakt
manslutningarna
sationer

makten.

mångfald

Det

skall de givetvis ha

av välutvecklade,

-

i vart

fall åtskilliga

självständiga organisationer
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företräder

sina medlemmar

onekgentemot
staten kan demokratin
ligen bli mer vital i synnerhet om olika samhällsgrupper är någorlunda likartat
utrustade
därvidlag. Den dag då betydande gruppe-

ringar i samhället

vänder

sig bort

från det politiska livet, och inte vill
och legitimitetsproblem
av

ha med det att göra, har ett förtroende-

allvarligt slag uppstått.
Vi konstaterade

inom
ovan att långvariga och täta förbindelser
till
stark
identitet
och
i
sammanhållning — synnerhet
grupp
Sådana förutåt samtidigt är mycket sparsamma.
om kontakterna
hållanden
underlättar
organisering och stärker allmänt den mobili-

en

bidrar

serande

förmågan. Men som lätt inses kan en sådan social inkapsling
för demokratins
andra sida: förmågan att samverka
med andra. Typen av konfliktlinjer,
som organiseringen bygger på,
har här en stor betydelse. Allmänt
är
synes gälla att vissa identiteter
från
hantera,
brukar
svårare att
samarbetssynpunkt, än andra. Det
kalla askriptiva identiteter
sådana som
mer eller mindre föds in
har
med
och
liknande
etnicitet,
religion
att göra, är vanligen
som
svårare att handha politiskt än sådana konflikter
som har med klass
och dithörande
ekonomiska
intressen
att göra. Den klassmässiga
formen
för segmentering är
regel
som
mer rörlig och det är här ofta
lättare att finna kompromisser
mellan olika intresseriktningar.
Givet, hur som helst, att svåra spänningar finns inom en befolkning
inte är
är det en fördel från demokratisk
synpunkt om människor
inkapslade i vissa slutna organisatoriska mönster. I stället är det då
ha konsekvenser

att föredra att människor
riska sammanhang, och

ingår i många och skiftande
så vis influeras

organisato-

av en mångfald av identi-

blir därmed förstås svagare, sett från mobiliseOrganiseringen
det
lättare, då människor
ringssynpunkt,
gör konfliktlösningen
men
därmed blir mer öppna och toleranta
i sina attityder.
livets gestaltning
En annan fråga har med det inre organisatoriska
det
roll
hur
det
ordnat
Som
Spelar
någon
göra.
är
att
ett medel
blott för yttre påverkan skulle det internt
kunna se ut hur som helst,
kunde man tycka. Det Viktiga är att ledningen gör ett bra jobb
och
eller starta en ny. Att
gör den inte det får man byta organisation
oftast lättare sagt än
följa det senare alternativet
exit är emellertid
Existerande
har
gjort.
organisationer
vanligen betydande trumf

teter.

hand i form av resurser, etablerade
rättigheter med mera.
kunnat stoppas. På
Nyetablering har många gånger effektivt
samhällsområden,
i
land
liksom
i många andra länder,
vårt
åtskilliga
råder i praktiken organisationsmonopol.
skall
För att medlemmar
kunna försäkra
bör det
inte missköts
sig om att deras organisationer
finnas reguljära kanaler för insyn och ansvarsutkrävande.
Det argu-
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vara skäl nog - men det är inte det enda. Organisahar
konstaterat,
är inte bara ett medel för att kanalisera
Verksamheten
inom
vissa preferenser hos en grupp människor.
mentet
tioner,

kunde

organisationen

som medlemmarna
denna utgångspunkt
demokratiska

även till att påverka och forma de preferenser
omfattar.
Det var från
inom organisationen

bidrar

vitalitet

satte så högt värde
som Tocqueville
associationsväsendet
rådde
inom
som

den
i det

Häri fanns, menade han, en viktig skola i demokratiunga Amerika.
de attityder och den erfarenhet
så vis odlades kunde folk ta
som
med sig in i det politiska livet.

roll

Institutionernas

det
ha betydande inverkan
Som
sett kan den sociala kontexten
för
sida
kollektiva
demokratiska
uppammandet
medborgarskapets
för konockså
inom
förmåga
organisatorisk
grupp,
men
av
en
mellan olika grupper.
sekvenserna
i termer av konflikter
Härjämte
ha en
kontext,
som staten tillhandahåller,
framförallt
institutionella
förhållanden,
Det är
tre
stor inverkan.
kunna stärka den demokratiska
visat
sig
avgörande
sätt
ett
som
potentialen i ett samhälle, nämligen dessa:
kan den institutionella

1

Långvarigt

upprätthållna

former

för politisk

pluralism

och

medverkan
2
3

En statsapparat
präglad av regelstyre
Ett väsentligt inslag av decentralisering
Demokratin

är ett kollektivt

spel av komplicerad

art. Den

invol-

och ställer dessutom
förmåga till
stora krav
verar många aktörer
dels
deltar.
handlar
dem
bland
Det
koordinering
om att bygga
som
för
kollektivt
olika
nätverk
inom
samhällssegment,
agerande
upp

strategier för fredlig samverkan mellan de olika
politiska grupperingarna. Som lätt inses finns en latent spänning
mellan utvecklingen av dessa kollektiva
kapaciteter då sammanslutning inom en grupp ofta tenderar att skapa starkare motsättningar
utåt. Det kan därför bli en mödosam
process -i synnerhet gäller
där förtroendet
mellan olika samhällsgrupper av
det i samhällen
tradition
varit lågt; här kan en begynnande organisering bidra till en
kan
stark skärpning av rådande konflikter.
Uppbyggnadsperioden
därför bli långvarig och innebära många motgångar och misslyckanDemokratin
den. Det är en fråga om "trial and error.
är en lärdels om att utveckla
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nödigt igång. Det är
process, som det kan ta generationer att
Även
därför bra om processen
startas så tidigt som möjligt.
om
motgångar och konflikter
hopar sig är det som regel en fördel att
spelet i form

heter

av genomförande av val och upprätthållande
av rättigkan hållas gående. Vid långa auktoritära
avbrott
stoppas den

nödvändiga organiseringen och den interaktiva
processen upp. För
utveckling är en bristfälligt fungerande demokrati
alls3.
bättre, trots allt, än ingen demokrati
Det är också viktigt att inse att de demokratiska
attityder och
den förmåga till kollektivt
handlande,
grundutgör
systemets
som
kvaliteter
för
måste
förutsättningar, är
uppövas
att
som ständigt
hållas levande. Lärprocessen blir aldrig,
för
eller
alltid,
färdig
gång
en
avslutad. För demokratins
bestånd och vitalitet
behöver den ständigt
i form av
upprätthållas. För den skull måste det finnas institutioner,
till folkligt intresse och
rättigheter och arenor, som stimulerar
medverkan
härför måste
i den politiska beslutsprocessen. Formerna
kunna anpassas till de skiftningar som skeri
kontinuerligt
demokratins

samhällslivet.
En statsapparat
fungerande enligt rättsstatens
regler är ett stöd
för demokratisk
utveckling. Det är de regelsystem som upprätthålls
för den interaktion
av staten som till stor del utgör parametrarna
Existensen
som sker i samhällslivet.
av opartiskt
bara regelsystem minskar
kostnaderna
för social
underlättar

förutseoch

och samarbete
mellan olika samså sätt interaktion
En rättslig och administrativ
ordning präglad av rätts-

hällsgrupper.
statens principer
som demokratin
Där brist

tillämpade,
transaktion

lägger grunden för den fredliga konfliktlösning
förutsätter.

regelmässighet föreligger vilket betecknar den s.k.
för folklig organisering.
Staten påverkas också formerna
Då utvecklas
konvanligen politiska samverkansmönster
byggda
takter av partikulär, personlig art: du får din rätt"
och tillgång till
fördelar
endast om du har de nödvändiga förbindelserna.
Har du
och maktlös.
inte det är du utlämnad
Under sådana omständigheter
frodas politisk slutenhet
och dominans
av de insiders
som kontrollerar
den politiska processen.
De nätvek som byggs upp är som
regel av klientilistisk
präglade
i
art,
av ett påfallande bossvälde
särskilt i de stora
USA, där sådana nätverk länge var förhärskande,
under benämningen maskinpolitik.
städerna, går företeelsen
Det är
från
demokratisk
form
då
den
synpunkt
organisering,
en
svag
av
ger
för kontroll
och inflytande underifrån.
ringa utrymme
mjuka
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politisk legitimitet. Bristen
är en försämrad
administrativ
kontroll,
och
fungerande
legal
regelstyre,
ger
en
för svågerpolitk, korruption
och allmän offentbetydande utrymme
En annan

konsekvens

misskötsel.

bidrar

till

en svag offentlig prestationsförmåga.
till den politiskt-administratill, är det väl känt, en låg tilltro
förtroende
för
blir ett sviktande
tiva beslutsprocessen. Resultatet
det offentliga livets institutioner
och minskande
intresse bland medDet

Likaså

borgarna i gemen att involveras i den reguljära politiska verksamoch protest
blir i ökad utheten. Utanförskap, icke-medverkan
Särskilt starkt brukar
sträckning den politiska uttrycksformen.
denna tendens yttra sig bland politiskt engagerade och välutbildade
grupper.
befordras

av ett betydande inslag av politisk decentralisering. Tillgången till lokala beslutsarenor
gör det lättare att medverka i den politiska processen.
Lokala beslut rör frågor av "hemmaoch ofta också bättre
vilka erbjuder naturliga incitament
karaktär,
i offentliga angeDet
möjligheter - att öva inflytande.
engagemang
lägenheter som därigenom kan befordras Ökar intresset, liksom förDemokrati

medborgarskap. En kapaett aktivt, demokratiskt
det ger som
kan
betydande
kringeffekter:
som
det
återverkningar
uppmärksammade
gynnsamma

mågan, att utöva
framföds

citet

Tocqueville
lokala organisationslivet,
och det skapar även en bättre utrustning
för att utöva påverkan uppåt i den politiska processen.
bidrar också till större maktspridning
inom det
Decentralisering
kan därmed motverkas.
Det
offentliga livet. Politisk monopolisering
blir lättare för minoritetsgrupper
och för nya politiska rörelser att
tillträde
till offentliga ämbeten.
Ett politiskt system med betydande
decentralistiska
blir
helhet
inslag
som
mera öppet och mindre polariserat.

Den

svenska

Givet
nella

-

bakgrund

förutomordentliga
om att det i vårt land har funnits
tradition
tillbaka
går
som

Sverige har en parlamentarisk

medeltiden

och som, närmast obruten,
har bibehållits
Sverige är det bara England och Nederländerna

dag. jämte
uppvisa liknande
varit

en

och institutiode omständigheter
både sociala, ekonomiska
för
har
demokratin,
är det
nämnts som gynnsamma
som ovan

ingen tvekan
utsättningar.
till

demokratin;

helt unika.

-
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till

som kan
svenskar

Och i ett viktigt avseende har
land är det enda som från begynnelsen

meriter.
Vårt

fram

inrymt

i
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för bondebefolkningen.
Under många hundra år,
representation
därför, var Sverige det i representationshänseende
utan tvekan mest
demokratiska

landet

i Europa4.

CivilrättsSverige har även en mycket lång rättsstatlig tradition.
likhet inför lagen fastlades om än i embryoliga regler innebärande
nal form redan i slutet av medeltiden.
Samtidigt började en konstitutionell

sedvana

etableras.

Den

innebar

maktdelning

mellan

kung

och riksdag och inbegrep också respekt för vissa medborgerliga
stod, som basal princip,
rättigheter. I sin relation till sina undersåtar
även kronan under lagen. Ett administrativt
regelsystem introducerades

tidigt.

men

senare
Genom

i internationell

skedde

det ändå

reformer

talet, introducerades
administrativ

jämförelse

med början
1600av statsapparaten,
fast
och
för
effektiv
tid
sin
påfallande
en
-

ordning.

staten har vidare haft en stark prägel av decentraliför folklig medverkan
det
sering, innebärande
ett stort utrymme
lokala planet. Sverige har sedan urminnes
tid varit primärt ett
bondesamhälle.
Här liksom
många andra håll i Europa etablerade
de bönder som bröt jord och bosatte sig ett utvecklat
självstyre. Byn
och sedermera
socknen
införande var den
efter kristendomens
normala indelningsgrunden.
Den lokala samhörigheten förstärktes
det
faktum
och förvaltades
ägdes kollektivt
att jorden normalt
av
bönderna.
kom
emellertid
Denna
ordning
gemensamt
att i många
av
länder brytas ner med feodalismens
införande.
Ett skikt av adelsmän
Den

svenska

vilka kom
dominerande
administrativa

att bli den militärt

även ekonomiskt
samhällsgruppen - lade i många länder under sig det
och juridiska beslutsfattandet
lokalplanet

Danmark är ett nära exempel.

och sedermera

Men

så skedde

inte i Sverige. Geo-

och ett ofta mycket armt ekonomiskt
grafi och terräng
underlag
dessutom
landet inte lämpat för feodal ordning. Ett adelsgjorde
skikt fanns förvisso.
Men det var litet och ekonomiskt
tämligen
saknande
Dess företrädare
mätt efter europeisk standard.
och juridisk överhöghet mot bondebefolkningen.
en administrativ
bevarade sin autonomi
De självägande bönderna
och sitt självstyre.
Även när den svenska
under
stormaktstiden,
statsapparaten
senare,
byggdes ut behölls till stor del denna ordning. Den svenska

obetydligt,

stormaktsstaten

och lokalmakt
hade
var en stat där centralmakt
och samtidigt nära samarbetade.
Ett typiskt drag för
detta samarbete var den militärSverige som också illustrerar
ordning, Indelningsverket, som etablerades. Detta var ett folkförolika

roller

svar - unikt

för sin tid

uppburet
- som var

69

av bönderna.

MEDBORGARSKAP, SOCIAL KONTEXT OCH INSTITUTIONER

och kulturellt

Socialt

mycket homogent. Etniskt
varit stor och inga religionskonDe ekonomiska
klyftorna har dess-

har Sverige varit

har samhörigheten
har inträffat.
betydelse
av
adelns relativt
dominans,
utom varit måttliga; de fria böndernas
har bisvaga ställning, och även städernas långvariga insignifikans
dragit till detta.
tid av ett vitalt lokalt självstyre,
i modern
Genom bibehållande
och
genom den tidiga etableringen av rättsstatliga institutioner,
ovanligt ingenom ett långvarigt upprätthållande av en nationell
—
begripen - parlamentarisk praxis har en politisk kultur av fredlig
samverkan
innebärande en strid med 0rd och argument
snarare än
vapen kunnat grundläggass. I denna kultur har efterhand nya
och språkligt

flikter

samhällsskikt

kunnat

involveras.

Processen

har förstås

underlättats

Ett övervägt
av den homogenitet som rått i befolkningen.
formistiskt
så vis tidigt grundlagt
förhållningssätt blev
Politiska

rörelser

och rei Sverige.

appell har aldrig fått något

med en omstörtande

betydande gensvar.
I Sverige har en samarbetskultur,
fredlig och ordnad
byggd
mellan olika befolkningsskikt,
kunnat förenas med en
interaktion
påfallande stark mobilisering inom olika samhällsgrupper. Givet de
basis därtill av ett
politiska friheter som tidigt etablerades - och
det lokala planet och av
sedan länge utvecklat
socialt kapital
nationell
kunde ett folkligt organisanivå
representation
effektivt
komma i gång. Redan vid 1900-talets
tionsarbete
ingång
medlemshade ett organisationsväsende
med jämförelsevis
stor
anslutning och organisatorisk fasthet börjat formas. Ett välutvecklat
växte
partiväsende - ofta med starka band till organisationerna
därefter
fram. Till sin interna karaktär var sammanslutningarna
liksom partierna som regel demokratiskt
uppbyggda. Förvisso
och social inkapsling
framväxte
vissa tydliga mönster
politisk
av
till följd av de relativt slutna parti- och organisationskluster
som
etablerades.
Men
grund av den homogenitet, som präglat befolkoch kompromiss,
ningen, och den politiska tradition
av samverkan
som funnits
konflikter.

i landet,

har det inte alstrat

några mer svårartade

utveckling. Från att ha
Samtidigt skedde en snabb ekonomisk
förvandlades
jordbruksland
Sverige inom loppet av
fattigt
ett
världens
allra rikaste länder. En
hundra år till vid 1970-talet
ett av
för
breda
folklager, och samtidigt
kraftigt höjd materiell standard
kunde därmed möjligstora satsningar inom utbildningsområdet,

varit

göras.

Detta

kapaciteten

inverkade
inom

gynnsamt

den individuella

befolkningen.
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och det
humankapitalet
med
andra
ord
socialkapitalet var förutsättningarna
framsteg, landets sociala komposition
goda i Sverige. Ekonomiska
hade samfällt bidragit till
liksom det rådande institutionella
systemet
sådan
utveckling.
en
Både med hänsyn till

det demokratiska

demokratiska

Förändrade

förutsättningar

idylliska bild som här skildrats har dock, måhända, inte längre
fog för sig Som
vet har betydande förändringar skett i svenskt
under 1900-talets
samhällsliv
senare del. Har det allvarligt ändrat
för
demokratins
del Låt oss se med en kortförutsättningarna
fattad Överblick vad den tillgängliga forskningen om det demokratiska medborgarskapet har att rapporterab.
På det individuella
planet, till att börja med, visar dagens medrelativt
borgare fortfarande
goda prestanda i flera viktiga avseenden.
där en förändring
På de områden
senare tid har kunnat skönjas,
har den i flera fall varit i en positiv riktning
om än i måttlig grad.
Sådana indikatorer
till den egna förmågan att öva insom tilltron
flytande och systemets mottaglighet för påverkan visar en uppåtgående trend. Detsamma
gäller för medborgarnas politiska kunskaper.
Tendenser
till en ökande politisk alienation,
eller till en minskad
politisk kompetens, kan med andra ord inte spåras. Snarare är det
för medborgarna överlag det motsatta
som gäller: kompetensen,
och
kunna
självtilliten
spela en roll har blivit bättre under
tron
att
oftare
förr
och fler
än
tar folk egna initiativ,
senare år. Betydligt
deltar i opinionsbildning
eller i politiska aktiviteter
av något slag.
Vidare kan det noteras att stödet för demokratins
principer, för
under senare tid. Likatolerans etc., har legat i stort sett konstant
för politiska frågor.
dant är fallet med intresset
till
samhället
har som bekant den förändringen
i
Då
klyftor
ser
fått en betydande
skett att Sverige under de senaste decennierna
Denna grupp
grupp i befolkningen som har invandrarbakgrund.
avskiljer sig negativt ifråga om politisk tilltro, förmåga etc. Till stor
del sammanhänger det förhållandet
med en annan allt mer markant
mellan
dem
har
arbete
och
inte. I betydligt högre grad
klyfta:
som
drabbade av politisk alienering
är de arbetslösa
än andra människor
och marginalisering.
Bland dem som har arbete, å andra sidan,
verkar inte klasskillnader
i stort ha en ökad politisk betydelse, detsom minskar. Det är de
samma kan sägas om könsskillnader
Den

71

MEDBORGARSKAP, SOCIAL KONTEXT OCH INSTITUTIONER

arbetslösa,
lorarna

-

och därmed en stor
inte bara ekonomiskt
en något förändrad

del av invandrarna,
som blivit föroch socialt utan också demokratiskt.

social

ändrats

komposition är det emellertid
ökad
politisk polarisering har inatt en
Förtroendet
mellan olika grupper,
i samhället,
synes inte ha
har förvisso
mycket. En invandrarfientlighet
givit sig till-

känna.

Men

Trots
inte

mycket

träffat.

som tyder

den är som politisk rörelse begränsad till mycket små
med
ringa eller inget inflytande. Ifråga om de horisontella
grupper,
relationerna
med andra ord.
inte mycket förändrad
är situationen
Om
finner
Politisk

däremot

dimension
ser till det politiska livets vertikala
desto
har
skett
under
förändringar
större
att
senare år.
aktivitet
sker i ökad grad vid sidan av det traditionella

för politiskt
organisations- och partiväsendet. De viktiga formerna
deltagande numera inbegriper sådana aktiviteter
som att skriva
ekonomiska
och
i bojnamninsamlingar,
bidrag
att medverka
ge
kotter
och
annat. Organisationerna
går samtidigt tillbaka.
av varor
Medlemssiffrorna
minskar.
Framförallt
sjunker och aktiviteten
är
det de yngre som väljer att stå utanför,
med påföljd att det främst är
medelålders
utsikterna

och äldre som håller verksamheterna
blir förstås därefter.
Särskilt drabbade

vid liv. Framtids-

är partierna, som
för medlemskap och
tilltro
till
låga. Därtill är allmänhetens
minskade
partierna mycket svag. Partiernas
grepp om själarna
också
konstant
ökande
bland väljarna. I
i
sig
rörlighet
yttrar
en
växande grad är det media, fria opinionsbildare
och under valrörelserna
den
reklambyråer - som sätter
politiska agendan. Ekonomiskt befinner
sig partierna i en skyddad ställning. Genom offentför en allt mer tynande tillvaro.
aktivitet
har blivit synnerligen

Siffrorna

liga bidrag drabbas de endast marginellt av en minskad anslutning,
medlemsavgifter bidrar enbart i begränsad grad till partiernas

ty

verksamhet.
Folk är som framgått inte mindre aktiva nu än förr. Verkligheten
sker i allt lösare, mindre reguljära,
Men medverkan
är den motsatta.
ad
hoc-artade
former.
Vi
mera
engagerar oss och söker påverka - så
kapacitet. Och då vi
mer än förr - men det sker mera i individuell
går samman med andra är det fråga om mer tillfälliga förbindelser.
för inflytande tillvinner
De "gamla kanalerna
sig allt lägre intresse
och förtroende.

Folk agerar i dag mera autonomt
och självständigt,
de gör det mindre än förr i "orkestrerad
form. Är detta en nackdel
Är det
för demokratin
ett bekymmer att det organisatoriska kapitalet
liksom
i
länder tydligt
många andra utvecklade
i Sverige
håller
Sett utifrån
att sjunka
det knappast så. Tillbakagången

medborgarnas självuppfattning
är
för det reguljära organisationslivet
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har inte fört
bland

med sig politiskt oförmåga och känsla av maktlöshet
medborgarna i allmänhet Tendensen
är snarast den motsatta.

många har minskningen av socialt kapital av traditionell
art
kompenserats, som det verkar, av en förstärkning av det humana
de har i
kapitalet. Människor
går mindre
möten etc.
- men
Ökad
gengäld bättre förmåga att ta sin sak i egna händer.
polarisering och konflikter
förutspått7 har
vilket en del teoretiker
för den skull inte blivit följden. Idyllen kvarstår i stora drag,
om än
med en funktionell
ändrad komposition,
skulle man därmed kunna
För

säga.
Men

så enkelt

är det inte. Det finns samtidigt andra
för valda represensom inger bekymmer. Förtroendet
och politiska institutioner
befinner
sig tydligt i utförsbacken.

och

så väl

tendenser
tanter

i valen har under senare decennier
visat en nedåtgående
vid senaste valet skedde en markant
försämring. Den representativa demokratins
förankring och legitimitet är uppenbarligen
inte vad den har varit. Politisk
och utanförskap växer.
misstro

Deltagandet
trend;

Behov

av

reform

Medborgarna är som framgått mera aktiva och politisk kompetenta.
demoSamtidigt vänder de sig i ökad grad bort från de traditionella
kratiska

institutionerna.

klyfta och ett växande
denna

situation

förstås

Det

finns

såtillvida

en ökande förtroendei det svenska samhället.
Hur skall

utanförskap

Vad är det som utgör

problemet

-

och vad

är det som kan göras
de olika
Som en analytisk utgångspunkt
är det skäl att betrakta
former
för styrning och kontroll
demokratiska
i
som tillämpas
systems. Enkelt uttryckt finns det två metoder: utövande av styrning
och kontroll

i förväg och i efterhand.

I det första

fallet

söker

i

den vanliga representativa
formen påverka den politiska beslutsförhand.
handlar
fram beslutsfattare
i
Det
processen
om att
som
bästa sätt kan företräda
sina uppdragsgivare. Styrningens effekförär avhängig av det tillämpade representationssystemets
fram
den
ombud.
säkra
kan
Mest
måga att "gallra
lämpliga typen av
tiVitet

som uppdragsgivare vara om de ombud som väljs i stort sett har
och dessutom
är
samma värderingar och sociala bakgrund som
kommunicera
och dela information
med
benägen att kontinuerligt
bör vederbörande

förstås

vara dugliga i sitt värv och
kan
personligt pålitliga. Givet att: så är förhållandet
ge våra reprefatta
vidsträckt
beslut
å
våra
befogenhet
vägnar.
sentanter
att
en
oss. Dessutom
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System inriktade

styrning

och kontroll

i efterhand

bygger

spärrar och regler,
en annan logik. Här handlar det om att upprätta
beslutskompetens - allt i
begränsar de valda ombudens
som effektivt
de
ämbeten
de fått. För den skull
misskötsel
syfte att förhindra
av
finns institutioner
för ingående prövning och revision
av beslutsfattarnas
fögderi. Vidare
beslutsprocessen, i form

finns

det checks

and balances

inom

själva

hänseav organ som i kompetensmässigt
ende balanserar varandra.
På så sätt, är det tänkt, ökas genomlysansvarsutkrävande.
ningen och möjligheterna till ett effektivt
den
politiska systemet i USA utgör ett utrerat exempel
formen
förra
eller
mindre
Den
tydtillämpas
logik.
mer
senare
av
flera
demokratier.
Sverige är ett av
ligt i
av Europas parlamentariska
dessa länder. Vårt land har i hög grad varit präglad av denna modell
Det

för representativ
demokrati.
det
den reguljära valprocessen och det uppdrag som
Hos oss är
för demokratisk
där ges, som är den primära formen
styrning.

utformningen
genomsyrat
av vårt folkstyre.
vid sidan om valen.
eller inga inflytandekanaler
metoden
har en svag
Den direktdemokratiska
folkomröstning
konstitutionell
ställning och tillämpas mycket sällan och då endast
Denna

Sålunda

tanke

finns

har starkt
det

de valda representanternas
Det politiska beslutssättet
initiativ.
är
maktcentra
det finns inga balanserande
inom
i hög grad monolitiskt;
kontrollen
Den juridiska och administrativa
är i vårt land
systemet.

Vanliga dommycket svag.. Vi har ingen konstitutionssdomstol.
komhar några gånger prövat politiska beslut framförallt
flera
fall
ha
bindande
munal nivå men utslagen har i
inte visat sig
verkanå. Vidare har de myndigheter som är satta att utöva administrativ revision
en, jämfört med många andra länder, tämligen osjälvnivå är denna tendens särskilt marPå kommunal
ständig position.
kant; här tillämpas över huvud taget ingen av politikerna oberoende
revision.
Den genomgående tanken är att det är det folkliga mani sin
datet, företrätt
av valda politiker, som utan inskränkningar
Emellertid
kan
skall
den
verksamheten.
offentliga
kompetens
styra
kraften av detta mandat alltmer ifrågasättas.
i dess rena form, är uppbyggd efter
Representativ demokrati,
sammanhållen
i politikens
styrning och kontroll
principen om en
inflödessida.
Den kräver, för att fungera
ett ändamålsenligt sätt,
kvaliteter.
vissa
Det måste
uppfyller
representationsprocessen
att
finnas former för att effektivt
kunna utföra den sållning av kandidaförutsätter.
Det handlar
terna till offentliga ämbeten som modellen
väljer, både med
om att
som uppdragsgivare bra skall veta vilka
hänsyn till politisk inriktning, personlig kapacitet och Vandel. Det är
stolar
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naturligtvis inte lätt. I politiken som i övriga livet finns det åtskilliga som lovar runt men håller tunt. Urvalet underlättas
om
litar på,
eller att andra, vars omdöme
själva känner kandidaterna
i organisatoriska nätverk kan här spela en viktig
gör det. Involvering
roll. Dessa sammanslutningar
fungerar som länkar för information
och kan tjänstgöra som organ för granskning av kandidater.
De som
utväljs är sådana personer vars åsikter och personliga egenskaper är
väl prövade genom medverkan
i det interna arbetet. Långa karriärbåde i organisationer
och partier liksom i det parlamentavägar
riska arbetet
är från denna synpunkt en fördel: då blir prövningsFrån denna synpunkt är det
längre och mer tillförlitlig.
processen
vidare fördel om det finns en relativt
liten rörlighet
parti- och
valmarknaden.
Systemet fungerar bäst då det råder långa och fasta
förbindelser
mellan partier och väljare, ty då har
som uppdragsinblickar
och
till
i
möjlighet
styrning av urvalsgivare lättare att
I detta perspektiv är en viss inkapsling onekligen att
processen.
föredra.
förutsätter

vidare

att den politiska

dagordningen sätts,
förutoch till väsentlig del låses, i själva valprocessen. Ty systemet
skall
kunna
förutse
hur
i
hög
grad
uppdragsgivare
sätter att
som
Systemet

att agera. I en beslutsprocess där ständigt
okontrollerat
sätt kommer
ett
nya frågor
upp blir vår förmåga att
snabbhet i bemindre.
Krav
göra sådana förhandsbedömningar
slutsfattandet
mindre
har också inverkan:
det ger representanterna

våra ombud

skall komma

och att stämma
av" med sina
möjligheter att dela information
uppdragsgivare.
för att
Under lång tid fanns det i vårt land goda förutsättningar
modellen
skulle fungera
ändamålsenligt vis. Betingelserna var,
kan man nog säga, ovanligt goda. Emellertid
är flera av dessa förutsättningar inte längre för handen. Partiernas grepp över processen
har kraftigt försvagats. Medlemstal
och aktivitet
sjunker det gäller
för
brukat
de
organisationer
många av
även
som
vara knutna till
Samtidigt har väljarna blivit allt mer rörliga. Karriärpartierna.
har också blivit snabbare och mera
vägarna i nomineringsprocessen
förbättrad
har biåldersoch könsrepresentation
Krav
öppna.
detta.
effektiv
förhandsgranskning
Förmågan till en
dragit till
vilket modellen
förutsätter
blir allt sämre. Andra omständigheter
bidrar dessutom
till att försvåra modellens
tillämpbarhet: mediernas
allt mer dominerande
roll i samhällsdebatten
plexiteten i beslutsprocessen och en därmed
som följer av den ökade globaliseringen.
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metoder
överför
ökar
skälen
inrätta
lakas ur
vägas. När förhandskontrollen
att
Därtill
är då anledning att
större möjligheter för efterhandskontroll.
inflödessidan
ifrågasätta den representativa vägens monopol
blir
allt starkare.
för
direkta
inflytandeformer
argumenten
mer
tendensen
i Sverige håller i sig bör
Givet att den hittillsvarande
När

ändras

omständigheterna

måste alternativa

de politiska och
för att överlag förstärka
kontrollinstitutionerna.
I ett läge där styrningen
hos allmänheten
har försvagats och där legitimiteten

det utvecklas

former

administrativa
förhand

i

är det inte tillfredsställande
att ha ett system där politikernas
kontrolleras
dem
huvudsak
själva. Inte minst gäller detta
i
fögderi
av
under
skandaler
kommunal
nivå. De upprepade
som här har skett
för granskning och
att det rådande systemet
senare tid tyder
helt
de krav, som allmänheten
ansvarsutkrävande
inte motsvarar

sjunker

rimligt

ställer.

bli större möjlighet att
Vidare bör det lokalt som nationellt
Detta är en viktig kanal för inflytande i
tillämpa folkomröstning.
konkreta
sakfrågor, och det kan också ha till effekt att öka det
bör för den skull
En rätt till folkinitiativ
politiska engagemanget
införas.
värdet av att stimulera
taget är det värt att framhålla
den
medverkan
och
i
offentliga beslutsprocesfolklig inblandning
måste hållas
Demokratin
kontinuerligt
läroprocess,
är
som
en
sen.
härför måste vid varje tid kunna anpassas efter
levande. Formerna

Över

huvud

traditionella

formen

av representativ
och partiväsende,
förenad med ett aktivt organisationsdemokrati,
har inte den vitalitet
och deltagande kanaliserats,
dit engagemang
rådande

förhållanden.

Den

och demokratiska
den en gång haft. Medborgarens medverkan
härtill,
skolning måste, som komplement
ges anda uttryck. Framden lokala nivån. Här finns ofta, av naturliga
förallt
gäller det
för den offentliga
skäl, ett starkt latent intresse och engagemang
kanaler
och arenor finns
relativt
verksamhetens
Men
hantering.

i

representativa proregel till hands vid sidan om den traditionella
för en nära, mer
ske. Olika former
bör
Här
nytänkande
cessen.
allt i syfte att involvera
direkt medborgarmedverkan
måste skapas
så vis, sannomänniskor
i den offentliga beslutsprocessen Endast
likt, är det möjligt att långsiktigt överbrygga den växande förtroendeklyftan

mellan

folk

och institutioner.

Och

endast

underifrån,
är det skäl att tro att den vitalitet
väl
behöver,
det och även många organisationer
så

vidare,

den vägen,

som partiväsenskall kunna

har som
återskapas. Engagemang och medverkan
vet spridningsaktivitet
effekter.
Utvecklingen är ofta av kumulativ
ett omart:
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råde drar med sig också

Det värsta

annan.

är passivitet

och utanför-

skap.
De kommunala

hang. Genom
genomfördes
har blivit
enheter.

enheternas

en rad beslut
en omfattande

storlek

bör beaktas

fån 1950-talet

fram

till

i detta

samman1970-talet

Följden
sammanslagning av kommuner.
har
i
lokala
Sverige
geografiskt
ovanligt
att
stora
främst av näringsgeografiska
och
Förändringen motiverades

demografiska skäl. Det gällde att

underlag för en omfattande
kommunal
verksamhet.
I den mån demokratiska
synpunkter beaktades var det huvudsakligen i en servicedemokratisk"
anda: de
effektivt
kunna
offentliga organen antogs
legitimitet genom att
leverera den service som medborgarna efterfrågade. Detta synsätt
kunde ha rimliga skäl för sig under den offentliga sektorns
glanshar
det
mindre
tid
då
den
i
kommunala
verksamheten
dagar, men
en
drabbats av kontinuerliga
nedskärningar.
Andra legitimitetsgrunder,
slag,
av ett mer aktivt demokratiskt
behöver etableras. I det perspektivet är de nuvarande
lokala enheterna bekymmersamt
och samverkan
med andra
stora. Aktivitet
i mindre enheter då möjliggår, är det känt, lättare att stimulera
heterna till kontakt
normalt
är bättre och samhörigheten starkare.
den lokala demokratin
bör kommunerna
För att vitalisera
i många
fall förminskas.
Vissa projekt kan förvisso
även framgent kräva ett
Erfarenheten
från Våra grannländer visar
större befolkningsunderlag.
dock att sådana verksamheter
kan skötas
ett ändamålsenligt sätt
genom samarbete mellan kommuner.
Här liksom eljest är det en fråga om vilken vikt man vill lägga vid
befordran
medborgarskapet. Detta värde, vill
en
av det demokratiska

jag framhålla,

är inte bara viktigt

i sig

-

för kvaliteten

i vårt folkstyre.

för de offentliga
Den är också viktig som legitimitetskälla
och för den verksamhet
institutionerna
de bedriver.
Utan
och förtroende

riskerar

de offentliga

institutionerna

aktivt

stöd

att långsiktigt

försvagas. Från dessa synpunkter är den nuvarande utvecklingstrenden inte lovande. För att ändra den krävs, som jag tror,
delvis nya koncept, innebärande
dels ett införande
av effektivare
för ansvarsutkrävande
instrument
för styrning i efterhand
dels
till folklig medverkan
inflödesen breddning av möjligheterna
sidan

för förhandskontroll.

förDet handlar om att dels upprätta
för den offentliga apparatens
dels
stimulera
fungera,
sätt att
den demokratiska
kan ge.
skolning som en aktiv medverkan
troendet
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Noter
1 Denna rapport sammanfattar några av argumenten i min kommande bok
Institutions and Democratic Citizens/aip. För referenser ber jag, då sådana inte
särskilt anges, att
hänvisa till detta arbete.
2 Termen accomodativ
är hämtad från Arend Lijphart 1977. Ordet syftar
förmågan att kunna anpassa, sammanjämka och förhandla.
3 Denna insikt har inte alltid styrt vår inställning till demokratin i s.k. utvecklingsländer. Länge trodde man att auktoritära regimer var att föredra. Dels för
att hålla konflikterna i de ofta splittrade nationerna nere, dels för att ett sådant
styre ansågs lättare kunna befordra ekonomiska framsteg. Demokrati, tänktes
det, skulle komma med den ekonomiska utvecklingen. Denna tanke grundades i
föreställningen att det främst var det demokratiska humankapitalet som behövde stärkas vilket som bekant underlättas genom ekonomiska framsteg.
Men ekonomiska framsteg skedde sällan, då regimerna p.g.a. misskötsel,
korruption etc. ofta var oförmögna därtill. Därtill lade det auktoritära styret en
hämsko
utvecklingen av de kollektiva kapaciteter som demokratin för sin
existens kräver.
4 Fram till mitten av 1700-talet kan
till och med betecknas som det mest
emellertid att passeras
demokratiska landet i världen. Vid denna tid kom
det koloniala Amerika, sedermera USA, som införde en mycket vidsträckt
rösträtt och som dessutom inte tillämpade någon ståndsmässig uppdelning.

av

5 Ett tecken värt att påminna om är att Sverige till skillnad från England och
Nederländerna som
i flera avseenden liknar inte har haft något inbördeskrig
i nationell skala. Ifråga om långvarig politisk frihet förenad med fredlig samverkan är Sverige i en särklass i Europa.
° Denna överblick grundar sig
Petersson 1998;
1998; Bäck 8CMöller 1995; Petersson, Westholm

Holberg 8CEsaiasson
8CBlomberg 1989

7 Se särskilt Kornhauser 1960. Enligt denne för en minskad organisering med
sig framväxten av ett atomiserat massamhälle", präglat av en hög konfliktpotential.
8 Den följande agumenteringen

är inspirerad av Strom 1997.
9 Flera mål har gällt rättigheter till service för olika medborgargrupper
exempelvis för handikappade vilka kommuner vägrat att efterleva
—trots att
de fastlagts i lag och bekräftats i domstol.
1°Ahlbäck
fungerar.

1999

ger en fyllig inblick i hur den svenska revisionsmodellen

1998
Häri är Sverige tämligen unikt, se Rikrevisionsverket
Z Hur personvalsreformen inverkar är för tidigt att säga här pågår utvärdering. Troligt är att karriärvägarna härmed blir kortare och selektionsprocessen
mera öppen.
I sammanhanget är det skäl att ifrågasätta den rätt för politiskt valda att förvägra medborgare rättigheter som de enligt lag skall åtnjuta se not 9. En sådan
ordning innebärande en faktisk rättslöshet för den berörde bidrar knappast till
att stärka allmänhetens tilltro till den offentliga beslutsprocessen.
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15Här liksom i övrigt finns inte plats
att inventera olika tekniska lösningar syftet är främst att peka
vissa möjliga reformområden. Låt mig dock säga att
folkinitativ kan tillämpas med högst skiftande regler för hur många
som skall
stå bakom. Det kan också förenas med krav
att en viss minoritet av parlamentariker motsvarande skall stödja förslaget så är exempelvis fallet i
Italien. För att inte systemet skall missbrukas bör kraven
vara relativt högt
ställda, visar erfarenheten..
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civilsamhällets

Om
för
Emil

roll

demokrati

välfärd

och

Uddhammar

Problemställning
Sverige är föreningslivets

hemland.

Civilsamhällets

olika

organisa-

hos oss, och fortsätter
väsentliga
att verka
områden.
Antalet
och
medlemmar
lika
organisationer
är
stort eller
frivilliga kontanta bistörre än i andra jämförbara länder. Andelen
drag är något mindre i Sverige, men kompenseras mer än väl av det
tioner

har blomstrat

sektorn
stora antalet frivilliga arbetstimmar
som tillförs
1994, Jeppson Grassman
8C Svedberg 1995, Lundström
ström 1997.
Under senare år har civilsamhällets
demokratin

lyfts fram

detta

betydelse för välfärden

och

i samhällsforskningen.
Ett huvudresultat
av
har en jämförelsevis
liten frivillig sektor inom

forskningen är att
alltså inom
välfärdsproduktion,
det
offentligas kolonisering
om
naden

Micheletti
8C Wijk-

det sociala

områden

av den frivilliga

Man

sektorn

har talat

och mark-

område.

har ofta en slagsida, som yttrar sig i
av välfärdspolitik
eller
mindre
uttalat
antagande
ett mer
att det optimala förhållandet
och
omfattande,
generellt
är ett
generöst offentligt välfärdssystem.
denna forskningstradition
1990, Flora and
Esping Andersen

Analyser

Heidenheimer
Svallfors

1997

1981, Offe 1984, Huber
et
förbises ofta civilsamhällets

helt, eller så betraktas

denna

sektor

1993, Rothstein
insatser

1994,
och möjligheter
eller en primitiv

som ett hinder
det
undanröja
gäller
rest som
att
studier av välfärdsoch socialväsenMer generellt kännetecknas
det i hög grad av "sektorsprotektionism.
forskare
fokuserar
När en
eller staten,
marknaden, civilsamhället
en av de tre sektorerna
nedvärderas
eller ignoreras vanligen de övriga sektounderskattas,
rerna. Esping Andersen
Rothstein
1994, Cohen,

1990, Salonen
G A 1995.
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1993, Södersten

1992,

I

OM ClVILSAMHÄLLETS ROLL FÖR DEMOKRATI OCH VÄLFÄRD

Vad

beror

denna

skevhet

En orsak

på

är sannolikt

ämnesrivali-

mellan

och statsvetenskapen.
sociologin, nationalekonomin
teten
hari
fram
den
metodiska
förbistJag
ett annat sammanhang lyft
och sociologer i välfärdsforskningringen mellan främst ekonomer
talar
ofta förbi varandra
Dessa
två
En annan
forskargrupper
en.
orsak är en statscentrerad
i
forskningstradition
Sverige från 30-talet
och framåt. En tredje orsak, som särskilt gäller välfärdsforskares
syn
från Max Weber.

kan hämtas

marknaden,

sig
störst
grupper som befinner
ofta
dess
kritiker.
lighet
är
argaste
preussiska godsägare, men kanske

avstånd
Det

Han

noterade

från marknadens

stämde

också

väl in

att de
verk-

hans samtids

många av dagens svenska

akademiker.
Webers

teori

påvisar en allmän

som har liten kontakt
eller nykterhetsrörelse

risk inom

med civilsamhället

De
välfärdsforskningen.
t.ex. i form av frikyrkor

tenderar att vara kritiska
mot denna sektor,
och de som har liten kontakt
med den offentliga sektorn
t.ex. i
form av skolan är ofta kritiska
denna
sektor.
Distans och
mot
okunskap tycks också i den akademiska världen spela roll.
Beträffande
teser,
Tes

utgångspunkt

Civilsamhällets

värdefull

välfärden

civilsamhället,

som bildar

injektionskälla

Tes 2. Den

och demokratin

har jag tre

för framställningen.

demokratiska

strukturer

för den politiska

är en fortsatt
demokratin
som helhet.

enskildes

möjlighet att påverka sin vardag är ett värde
i sig. Det gäller inte bara möjligheten att påverka inriktningen
av
den producent man valt, utan också den mer fundamentala
möjligheten att kunna välja mellan olika producenter av välfärdstjänster.

Tes

Välfärdssektorns

och ha så hög kvalitet
Vilken

produkter och tjänster bör vara så billiga
som möjligt.

är den optimala

fördelningen av ansvaret för, finansiering och
marknaden
och
produktion av välfärdstjänster mellan civilsamhället,
Varför
staten
så liten inom det sociala
är den frivilliga sektorn
området
särskild förmåga att ansvara för, fii Sverige i dag Vilken
nansiera och producera välfärd finns i respektive sektor
Och vilka
Det är de frågor jag skall söka besvara
typiska begränsningar finns
här.
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är

Vad
Välstånd

samhälles

välfärd
brukar

levnadsnivå

tekniska,

användas

som samlingsterm för att beskriva ett
utvecklingsnivå. Man glömmer då lätt att den
i vardagen åtnjuter är
en kombination
av ekonomiska,

materiella

juridiska,

politiska

och sociala

landvinningar.

En förhöjd levnadsnivå
har sannolikt
alltid varit ett mål för människor. Till
en början bör det ha omfattat
mat, skydd och ett visst
mått av trygghet eller säkerhet. Sociala relationer,
närhet och värme
var säkert väsentliga delar i livet. Det är inte särskilt långt från dessa
enkla behov, till de
tänker
i dag när
talar om levnadssom
standard och ett gott liv.
Vi ställer

i dag också kravet att ett civiliserat
samhälle skall inneförmåner
som frihet från godtycklig maktutövfrån dråp, stöld och bedrägeri, kvinnofrid
och hemfrid

fatta immateriella

ning, frihet

Detta är exempel
samt rätt att dömas av en opartisk domstol.
allmänt värderade nyttigheter
ofta
i
som
tar för givna. Välfärd
denna mening är emellertid
historisk
produkt
speciell
en
av en
utveckling. Dessa nyttigheter är exempel
kulturellt
betingade
institutioner
kvalitativt
1993
skiljer sig från de
som enligt North
storheter
vänt

som den neoklassiska
i sina modeller.

ekonomiska

teorin

traditionellt

an-

Men välstånd kan också bestå
av mer subjektivt upplevda värden.
I en undersökning av Karin Busch-Zetterberg
1996
om vad som
givit tillvaron
mening, svarade 60 % av de tillfrågade hemlivet, sällskapslivet och föreningslivet. 28 % svarade yrkeslivet.
Välfärd
använder jag här
mer snävt för att beteckna
en viss
organisation, finansiering och produktion
sociala
specifika
av
tjänster som har att göra med sjukvård, utbildning, barnomsorg,
äldrevård
och olika slags försäkringar
som skall kompensera för
plötsliga inkomstbortfall
grund av skada, sjukdom, arbetslöshet,
ålderdom

osv.
Den väsentligaste faktorn
bakom välstånd
lång sikt är naturligtvis den ekonomiska
med
utvecklingen,
gradvis höjda reallöner,
byggd genom låga räntor, låg inflation
och stabilt penningvärde.

tekniska och vetenskapliga utvecklingen, den successivt fortgående specialiseringen, rationaliseringen och strukturomvandlingen
Introduktionen
är viktiga faktorer.
av nya apparater och hjälpmedel
har starkt bidragit till att höja levnadsnivån
för alla svenskar
ett
Den

Listan kan lätt göras lång: bilen,
sätt som är svårt att överskatta.
radio 85 tv, flyg, musikanläggning för hemmet, telefon, informationsteknologi och datorer, dammsugare, kylskåp, mikrovågsugn, stän-
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digt bättre

medicinska

behandlingar
ofta

och läkemedel,

dramatiska

för
nya material
i reala termer

prisfallet
m.m. Det
dessa produkter, har ytterligare bidragit till deras spridning.
dessa vardagens välståndsfaktorer
Det är lätt att underskatta
kläder

och skor

fri
centrala institutioner
tar dem för givna. Marknadsekonomins
har varit
handel, entreprenörskap, fri prisbildning, fri konkurrens
väsentliga faktorer bakom förvandlingen av Sverige från ett mycket
fattigt land för hundra år sedan, till ett av världens rikaste i dag.

skapat ekonomiska
resurser, varifrån medel till olika slags välfärdsprogram hämtats. Men likväl är
den enda producenten av nyttigheter i samhället.
inte marknaden

Denna

omvandling

har successivt

flera sätt till välstånd och välfärd. En förutsättskall fungera är exempelvis en väl avpassad
ning för att marknaden
lagstiftning, och därutöver en allmän anslutning till de normer som
Staten

bidrar

och konkurser
lagarna föreskriver.
Lagar om aktiebolag, konkurrens
funktion.
har stor betydelse för marknadens
Staten är alltså en viktig
skall fungera.
faktor för att marknadens
institutioner
Särskilt under efterkrigstiden
har staten och kommunerna
tagit
allt
för
olika
välfärdsprogram, huvudsakligen
sig ett
större ansvar
i olika former, såsom barnbidrag, räntei form av stöd till hushållen
Kommubidrag osv, och genom försäkringar mot inkomstbortfall.
har
utökat
och
kraftigt
produktionen
landstingen
av välfärdsnerna
och
sjukvård.
tjänster, bland annat äldrevård, barnomsorg
främst familjen, pågår dagligen
I civilsamhällets
primärgrupper,
omvårdnad,
av ömsesidiga relationer.
omsorg och utvecklandet

arbete, och värdet av detta är
ett enormt
svårt att uppskatta. Civilsamhället
spelar också en väsentlig roll geförmedlande
och
fostrande
länk mellan individen
verka
nom att
som
och den offentliga maktens normer,
uttryckta genom lagstiftningen.
Summerat

innebär

detta

inte det arbete
tas normalt
av landets produktion
med. Det som produceras av
inom civilsamhället
och företag redovisas, men inte civilsamhällets
pro-

I redovisningen
som årligen utförs

stat, kommuner
duktion.
Det bidrar

samhälle fungerar.
en skev bild av hur vårt
Interaktionen
mellan de tre sektorerna,
exempelvis genom orgamellan två eller tre
och professioner i skärningspunkten
nisationer
till

sätt. Forskningen har uppmärksammat ömsesidiga fördelar, men också negativa konsekvenser
av interaktionen
mellan staten och företagen Buchanan 8C Tullock
1963,
och
Friedman
mellan
företagen
organisationerna
1962/1972,

sektorer,

har studerats

Coase 1960, Zetterberg

olika

m.fl.

1983, Elvander

Heckscher
staten och organisationerna
1992, Micheletti
1994, Rothstein
1994.
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arbetsfördelningen

Hur

marknaden

varierar

staten och
ser ut mellan civilsamhället,
olika samhällstyper och historiska
ske-

mellan

den. I ett primitivt
starkt domijordbrukssamhälle
är civilsamhället
nerande, med en ganska marginell statsmakt
och marknad.
I våra
moderna
och staten
postindustriella välfärdsstater
utgör marknaden
värden
betydligt större andelar av den totala summan ekonomiska
som produceras. Debatten
om välfärdsfrågorna i dag i Sverige handlar i första hand om vilken fördelning mellan de tre sektorerna
som
i hennes roll som
ger det bästa långsiktiga utbytet för individen
och konsument
medborgare i nationen, medlem av civilsamhället
marknaden.
informella

Vissa

institutioner
i ett samhälle gör att till exempel
och politiken fungerar avsevärt smidigare. Dessa informella institutioner
till exempel föreningsteknik,
god affärssed och
idrottsregler - kräver att viss kritisk massa av medborgare normalt
efterlever
vissa handlingsnormer
eller dygder. Olika gemenskaper i
marknaden

civilsamhället

kan då medverka

till

att understödja och föra vidare
regler så att de efterlevs i praktisk handling. Vad sådana
medborgardygder är och hur de fungerar har beskrivits
av Smith
dessa etiska

1759

1984,

MacIntyre

Etzioni

1994,

1996.

för det moderna

1985,

En färsk

samhället

framhåller
1993251
transaktionskostnaderna,

Möller

svensk

1993,

studie

understryker

detta

Wilson

1993

och

av dygdernas betydelse
ytterligarefl North

institutioner
minskar
att dessa informella
och därmed ökar produktiviteten
i hela

den berörda

ekonomin.

Välfärd

i civilsamhället

under

tidigare

skeden
Social

omsorg

och vård organiserades

kyrkan. Församlingarnas

fattigarbete

i Sverige tidigt av den katolska
förblev
sedan en viktig del i

låg huvudansvaret
omsorgen
av de sämre ställda. I bondesamhället
för den omsorg
normalt
beträffande
i
barn,
livscykeln
ingår
som
och
sjuka
gamla
storfamiljen.
Civilsamhällets
inte minst nykterhets-, fackförorganisationer,
enings- och frikyrkorörelsen
serade sociala
talet.

Hela

arbetet

under

den socialpolitiska

stod

för det frivilligt
i centrum
organi1800-talet
och
början av 1900av
diskursen
i Sverige växte fram inom

slutet

den frivilliga sektorn,
Koch i Centralförbundet
Peter

Gerard Halfred
som Sven E Olsson visat
von
för socialt arbete, Johan Bergman samt
och Sigfrid Wieselgren inom nykterhetsrörelsen,
Axel Hirsch
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och Jacob Pettersson
inom olika sociala
folkbildningsrörelsen
verksamheter
i det sociala arbetet ur de
var några förgrundsfigurer
led.
frivilliga organisationernas
intressant
Olssons analys visar att det fanns en socialpolitiskt
period under tiden från ca 1870 fram till 1930-talets
statliga socialpolisociala
och utvecklades
tiska offensiv.
Under denna epok formades
och
civilsamhället,
och
inom
organisationsformer
man hysprogram
te från ledande håll ofta stark skepsis mot statsingripanden.
Denna skepsis hade bl.a. sina rötter i ogillandet av den Bismarckska
socialpolitiken i Tyskland med dess tvångsinslag. Frånsett
motviljan mot tvånget i sig, skulle också en expansiv statlig socialverksamhet.
med de frivilliga rörelsernas
Om
politik konkurrera
till
de frikunde
det
sociala
initiativet,
anslutningen
staten tog över
minska.
i
Detta är ännu
dag ett argument för
villiga organisationerna
de allmänna arbetslöshetskasfackföreningsrörelsen
att administrera
inom

sorna.
Ledande

som Eli Heckscher,

ekonomer

socialpolitiska

Gustav

vetenskapliga grunder skeptiska till
området.
det socialpolitiska
statlig intervention
Inom frikyrkorörelsen,
kooperationen, arbetarrörelsen,
egnaförordoch nykterhetsrörelsen
hemsrörelsen,
folkbildningsrörelsen
ades i första hand hjälp till Självhjälp. Man startade försäkringskassor
i egen regi. Klassiska och medborgerliga dygder skulle odlas, liksom
arbetsamhet,
solidaritet
och medborgaranda. Måttfullhet,
och sparsamhet stod högt
skötsamhet
dagordningen. Den
område
svenska diskurs som utvecklades
socialpolitikens
under 1870- och 80-talen var i jämförelse med den tyska
en och
mindre
elitismindre
etatistisk
och
mindre
despotisk,
samma gång
Cassel

och Knut

Wicksell

var

var inom dessa
låg i ett anrötterna
trots att
alla individuellt
rörelser.
tal mot-kultur
De underströk
ansvar, studieflit och moralisk
Här fanns ett socialt rum
självuppfostran.
den bedär en ideologi och en social kraft frodades, som utmanade
och
svärdet
altaret
stående ordningen
samtidigt
som man
- tron,
predikade det goda uppförandets evangelium.

tisk,

skriver

organisationer

Sven E Olsson,

som fortsätter:

Man

påtagligt disciplinerad,

inom det sociala området,
Genom att organisera verksamhet
ordningsskabidrog de frivilliga organisationerna till spontant
marknaden
sker
pande".7 Den arbetsdelning som
genom handel
sfär genom
och specialisering, äger också rum inom civilsamhällets
utbud
olika
Detta
varierat
frivilliga
organisationer.
är en
ett
av
Trots
mindre känd applikation av "lagen om komparativa fördelar
denna
de skillnader
i livsstil och inriktning
mångfald av organisom
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sationer

och grupper

i civilsamhället

ciologen Emile Durkheim
som helhet. Handel,
främst utvecklandet
faktorer

kallat

kultur,

innebär,

skapas normalt

en "organisk

solidaritet"

vad soi samhället

media,

kommunikation,
men kanske
lokala
demokratiska
hör till de
institutioner,
av
till att skapa denna solidaritet.

som bidrar
hur social
Ett exempel

omsorg organiserades i civilsamhällets
I Rafael Lindqvists studie med den talande

ram är sjukförsäkringen.
titeln Från folkrörelse till vdlfdrdsbyrå/erøti
svenska sjukförsäkringsväsendet
utvecklats

1990
under

skildras

hur det

1900-talet.

En
i framställningen, som jag emellertid
inte skall dröja vid närmaförfattarens
här,
helt
skeva
funkär
beskrivning
re
av marknadens
tioner och konsekvenser,
den
typexempel
sektorsprotektioett

brist

nism

inom

forskningen

Lindqvist
dets framväxt

som inledningsvis omtalades
beskrivning av sjukkasseväsenger dock en värdefull
och utveckling i Sverige. En mängd lokala sjukkassor

för arbetare

i landet i slutet av 1800-talet.
växte fram runtom
Många
anordnade
sjukkassor som ett sätt att locka till sig
fackföreningar
medlemmar:
detta erbjöd en omedelbar
fördel med medlemskapet.
Under

perioden

kassor

bildats

hade totalt 4203 sjuk- och begravnings1850-1899
i landet. Under början av 1900-talet
skedde en viss

konsolidering och sammanslagning, fram till det slutliga förstatligandet som i princip skedde 1946, men i realiteten först genom ett
riksdagsbeslut 1953.10
Hur fungerade sjukkassorna innan förstatligandet
Enligt Lindoch informellt.
qvist sköttes de ofta obyråkratiskt
Större kassor
hade expeditionslokaler,
de mindre sköttes
fritiden.
Arbetet
delades ofta mellan styrelseledamöterna.
lokala
kännedom
Den
om
medlemmarna

sjukkontroll,
som fanns innebar också en effektiv
en
för att ett sjukförsäkringssystem
skall fungera. På
1940-talet
hade de större kassorna ett system med sjukbesökare,
vilka utsågs bland kassans medlemmar
och utförde
sin uppgift

nödvändighet

fritiden.

Inom

des mot

slutet

sjukkassor.
tjänsterna

kom

Östra

Sveriges erkända

centrala

sjukkassa fanns såle-

810 sjukbesökare fördelade
127 lokaav 1940-talet
Så småningom blev systemet
mer professionellt och
att innehas

av experter.

Lindqvist skriver om utvecklingen mot ökad professionalisering
och centralisering inom sjukkasseväsendet, att omfattningen
av
verksamheten
och arbetsuppgifternas karaktär
gjorde det omöjligt
med en fortsatt
folkrörelseförvaltning
av försäkringen." Om detta
Ännu förvaltas
skulle ha varit helt omöjligt, kan diskuteras.
arbetsfinns
och
skäl
för
löshetsförsäkringen av fackföreningarna,
att det
skulle vara omöjligt att bedriva sjukkassorna i frivilligrörelsers
regi.
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där civilsamsom expanderat kraftigt, men
har
roll
tvingats
ta över,
att spela stor
utan att staten
har
verksamheter
idrottsrörelsen.
och
Dessa
är friluftsfrämjandet
i landet. En
haft stor betydelse för den förebyggande folkhälsan
områden

Exempel

fortsätter

hället

Per Selle, har påpekat att den organiserade idrottsoch att den
i Sverige och Norge är mycket omfattande,
under senare decenbland annat mobiliserat
en stor andel kvinnor
utförs
arbete och
nier. Inom dessa organisationers
ett enormt
ram
vid
och
värden.
detta,
Vi
växer ofta
är vana
skapas en mängd positiva
fritid.
Med
till
Per Selles
vår
kopplad
upp med någon idrottsaktivitet

forskare,

norsk

rörelsen

ord:

"Detta

sensationellt
teterna.‘2

naturligt för de flesta av oss, men det är
och omfånget av aktivitar hänsyn till variationen
om
har också mångdubDessa organisationer sammantaget
har varit

de senaste åren.
med att civilsamhället
tar ansvar för välfärdsproduktion
och
den
det
lokala
alltså
sjaloförwaltning som det nordeltagande
är
social kontroll
tillkommer
malt innebär; inom försäkringsverksamhet

blat sina medlemstal
Fördelar

som värdefull

Välfärd

faktor.

genom

marknaden

staten,

och

civilsamhället
roll både som organisaI dag ifrågasätts statens och kommunernas
och producenter av välfärd, särskilt i den mån det
törer, finansiärer
och
förs internationellt
Diskussionen
innefattar
producentmonopol.
forskarna
Paul Hoggett
i Sverige. De brittiska
8C Simon Thompson
beträffande
the
talar således om
associationist
vision
produktion
framtiden."
skissar en modell
för
i
och
De
välfärdstjänster
av
ansvar
där civilsamhället

har betydligt

större

ansvar för såväl organisation
de anför är att
Ett huvudskäl

av välfärdstjänster.
som produktion
civilsamhällets
organisationer har möjlighet till ett mer pluralistiskt
utbud: it could provide for an immensely rich and
och diversifierat
undue
divers range of approaches for meeting human needs without
och
civilsamhället
relationen
mellan
De menar att
fragmentation.

politiska styret i en sådan framtid skulle kunna präglas
I boken Before
ömsesidig
nytta än av konkurrens.
mer av
the
B everidge. Welfare before
welfare state ger David Gladstone en
bred översikt
som levererats
av olika välfärdstjänster i Storbritannien
före den statliga
och av marknaden
inom den frivilliga sektorn
det lokala

offensiven

området.
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till regler
om risken för oavsiktlig anpassning
för försäkringsersättningar
i välfärdssystem moralisk risk, eller moral hazard, kunde jag Visa att detta är en påtaglig verklighet beträffrån sjukförsäkringen."
Detta
fande socialbidrag och ersättningar
I en undersökning

1990
stämmer väl med den forskning som bl.a. James Coleman
och Robert Putnam
Elinor Ostrom
tidigare utfört,
1993
1990
att samarbete

och som pekat mot

i första

och tillit

hand uppstår

i

miljöer som präglas av småskalighet, geografisk närhet, ömsesidig
olika
Civilsamhällets
och informella
relationer.
kommunikation
till att skapa denna typ av miljöer, vilket tenderar
och ömsesidigt inför samarbete
både
förutsättningarna
att påverka
flytande i positiv riktning.
påprivatiseDetsamma
gäller ofta lokala företag, vilket för oss
grupper

kan bidra

D Donahue

john

och problem.

ringen, dess möjligheter

framhåller

i

alltid

1992
att Privatisera
att välfärdsproduktion
och anrelationer
mellan individer
nätverk
om
av
eventuellt
och
mellan
producenter
svarig/aetsförbållanden
avnämare,
reglerande myndigheter. Han understryker också, att öppenhet
Den svåra konsten
i botten

handlar

innebär

mot privatisering
Produktiv
sektorn.

ganisationens

något sätt förakt för den offentliga
är helt enkelt inte den offentliga orOlika organisatoriska konstruktio-

inte

effektivitet

kardinaldygd.

och nackdelar.
ner har olika fördelar
for uppgiften
struktion
Ett betydelsefullt

fare

and Citizenship.

och Ralph M Kramer,
countries

Knepet

är att hitta

rätt kon-

Weltema hos forskare
som Ian Culpitt i hans
Beyond the Crisis oft/ae Welfare State 1992
red. 1993

är att forskningen

Privatization

om privatisering

in

four European

och organisationen

av
slut måste bli en pragmatisk fråga
—
givet de
Hur och var organiseras och produceras social välfärd bäst
övergripande mål som man från politiskt håll ställer upp. Särskilt för
Nya Zeeland, har de prestigepositioner
Culpitt, som forskar
som
traditionellt
vänstersidan
intagit i debatten förhöger- respektive

välfärdens

funktioner

sociala

ändrats

radikalt

ländska

ekonomin

till

genom de omvälvande
och välfärdsstaten,

av den Nya Zeeinitierades
och genomsom
reformerna

fördes

av en Labourregering.
I detta skede har forskningen

övergått

till

att ur mindre

fastlåsta

positioner överväga och utvärdera olika typer av välfärdsanordningtill företag eller till
till den frivilliga sektorn,
ar, där privatiseringar
främst knuten till
diskussion
inte
hushåll är möjliga inslag. Denna
är
kris.
Tande senaste årens dominerande
tema om välfärdsstatens
kontroll
har länge framhålkar om självstyre och lokal demokratisk
lits i den politiska

filosofin

i en övertygelse
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nizations

Också ur
society
are necessary to ensure a democatic
allmän
deltagandesyn finns skäl att bejaka insatser för välfärd
en
inom den frivilliga sektorn
och i det civila samhället.
I

Östeuropa har

situationen

stort sett bara haft en väg att
lingen har haft inbördes olika

varit

efter

speciell, eftersom
kommunismens

man däri
fall. Utveck-

och ofta motsägelsefulla inslag,
men
har inneburit
den
sektorn
minskats
eller åtminstone
offentliga
att
försvagats. Många offentliga system och försäkringar är där misskrediterade
i befolkningens ögon. Den fasta kärna
av statsmakt
minimikrav
demokratiskt
i
rättssamhälle,
varje
är
tycks ha
ett
som
svårt att etablera sig och finna sina nya former.
Också

perspektiv har forskare understruur socialantropologiskt
kit att välfärd welfare kan förekomma
i många olika sociala konsfärer."
och
Brittiska
samhällsvetare
talar nu också om en "ny
texter
samhällen
där
civilsamhälle
och välfärd
ekonomi,
typ av
man ser
roller i
sig en utveckling där traditionella
nya sätt. De ser framför
produktion av och ansvarsfördelning för välfärd kommer att förändras i Europa."

De tre sfärerna
Ansvaret

ordnas

för en välfärdstjänst kan vara statligt och/ eller kommunalt,
via marknaden
eller skötas privat inom civilsamhällets
olika

slags grupper.
torer,

liksom

som i följande

Finansieringen
produktionen.

kan också
En utvecklad

tabell:
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Tabell

Schema för att analysera hur olika sfärer i varierande
kan ansvara för, finansiera och/ eller producera
omfattning
välfärdstjänster

Ansvar

Finansiering

Produktion

Staten
Kommunen
Företag
Ideella sektorn
Familjen
andra
primärgrupper

En tes hos Ljungberg 8C Zetterberg
population får optimalt utbyte av

1996
en viss

är att "en given välfärdsarbetsfördelning mellan

och civilsamhälle,
mår
stat, marknad
en annan Välfärdspopulation
bäst av en annan arbetsfördelning"
kan i
En välfärdspopulation
typfallet vara småbarn eller skolbarn, studenter eller korttidssjuka,

långvarigt sjuka eller handikappade, krigsinvalider eller åldringar.
Tabell 1 kan användas som analytiskt schema för att tydligare
se,
hur olika tjänster kan ordnas inom respektive välfärdspopulation.
Det kan användas för att studera välfärdens
organisering historiskt,
hur det ser ut i dag, eller hur
vill ha det i framtiden.
I många andra länder domineras
den frivilliga sektorn
av organisationer som är verksamma
inom välfärdsstatens
dvs.
kärnområden,
vård, utbildning, omsorg och hälsovård.
I USA utgör dessa verksamheter
i den frivilliga sektorn, i
87 °/o av den totala omsättningen
70 % och i Storbritannien
eller en dryg fjärdedel
°/o
27
En typologisering
av moderna

Tyskland
siffra

duktion,

mätt

58 %. I Sverige är motsvarande
totala omsättning.
av sektorns
industriländer
efter välfärdspro-

som antal anställda i den sociala sektorn
har gjorts av Salamon 8C Anheier

pektive ideell sektor,
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Tabell

Typer av länder
ideell
i
välfärdsproduktion

efter totala

Statliga och kommunala
sociala utgifter relativt
BNP

sociala utgifter

och andel anställda

Omfattning av den ideella
välfärdsproduktion anställda
Läs

Hög

Låg

Statisk
Japan

Liberal
USA, Storbritannien

Hög

socialdemokratisk
Sverige
Italien

Korporativ
Tyskland
Frankrike

Beträffande

andelen

statligt anställda redovisar Ljungberg 8C Zetterdetaljerad
analys. Medan Tyskland, Italien och
en mer
Frankrike
har en jämförelsevis
låg andel anställda i den offentliga
produktionen av välfärdstjänster,
uttryckt som andel av hela befolkhar Sverige 20
ningen mellan 15-64 år
5 respektive 7 procent
anställda
den
i
vården.
offentliga
Sverige
ligger
högst i
procent
Norden
med denna siffra, som kan jämföras med Finlands
9 proberg 1997

cent.

Kostnadsläget för offentlig produktion i Sverige är också högt.
har den varit det dubbla per producerad enhet
På många områden
också i nordisk
jämförelse, till exempel beträffande
barnomsorg,
haft lägre
polis och arbetsförmedling. När det gäller sjukvård har
totala kostnader
uttryckt som andel av BNP än USA, som ligger
särklass högst, men ungefär lika som Schweiz och Kanada.
i
Sverige befann sig i början av 1900-talet i den högra kolumnen
tabellen, sannolikt
i den övre högra rutan, med ett stort antal fackligt och ideellt organiserade välfärdsprogram. Det var sjukkassor,
arbetslöshetskassor,
egnahemsföreningar m.m.
Varför
så liten i Sverige i dag
är då den frivilliga sociala sektorn
jämfört med Övriga Europa
En historisk
förklaring är att den offentliga sektorn i Sverige inte
är komprometterad
annat sätt mycket
genom splittrande eller
laddade inrikeseller utrikespolitiska
händelser.
I till exempel Tyskland har man i vida kretsar kommit
att misstro
staten och den
sektorn
offentliga
känsliga välfärdssom producent av "ideologiskt"
tjänster som barnomsorg. Under den nationalsocialistiska
tiden,
liksom

under

systematiskt

kommunisttiden
i politiskt

i DDR,

indoktrinerande
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arbetar

Ministerium

fiir

Frauen,

har beskrivit

Arbeit

:md Sozialordnung
detta

den tyska erfarenheten

i delområde.

staten Hessen,
utanför
alla
Inom barnomsorgen
familjen förbjöds under nazitiden
icke statliga huvudmän
och deras organisationer.
Det är bl.a. dessa
erfarenheter
barnomsorgen.
som ligger till grund för dagens syn

Allt
socialt arbete är politiskt
även i barnomsorgen, är en grundsats
tyskar har lärt sig av sina historiska erfarenheter. Familjen och mångfalden av ideellt förankrade institutioner
som får kanalisera de individuella önskningarna garanterar den balans som anses grundläggande för
styrelsesätt och den tyska välfärdsmodellen.
ett demokratiskt
mellan den tyska och den svenska välfärdsmostora skillnaden
alltså
det
i Tyskland hvuvdsakligen är ideella eller friär
att
villiga organisationer som utför de sociala tjänsterna ofta
uppDen

dellen

medan denna produktion
i
drag av delstaten eller kommunerna,
och landsting.
Sverige mestadels utförs direkt av kommuner
En annan förklaring till att den frivilliga sektorn
är jämförelsevis
liten inom det sociala området
i Sverige är att det skett en systematisk kolonisering
och att detta haft ideoloav den frivilliga sektorn
1998. Ett exempel
giska skäl Salomon 8C Anheier
sett här är
Denna förklaring tar sin utgångspunkt i att
sjukförsäkringsväsendet.
skilda länder historiskt
präglas av en viss ideologisk och politisk
struktur,
påverkar den frivilliga sektorns utformning.
som sekundärt
Under senare år har det emellertid
skett en expansion av framför
allt föräldrakooperativa
vilket innebär att den
daghem och friskolor,
välfärdens
kärnområden.
inom
frivilliga sektorn kommit
växa
att
Egnahemsrörelsen har varit en av flera bidragande orsaker till att en
stor majoritet
av Sveriges befolkning bor i privata boendeformer:
egnahem, radhus eller bostadsrätter.
Statsvetaren
är summan
av staten.
gruppen
"Det

civila

i ett samhälle
att välfärden
och
marknaden
i
som skapas familjerna,
bör vidgas så att den speciella primär-

Rose har hävdat

Resonemanget
familjen ersätts

av det Vidare begreppet civilsamhället.
är bättre som samlingsterm än den frieftersom
en hel del gemenskaper i civilsamhället

samhället

villiga sektorn,
inte är frivilliga,
funktionellt

Richard

av den välfärd

åtminstone

centrala

inte till

primärgrupper

en början.

Särskilt

som familjen

gäller det

och betydelsefulla

i förskolegruppen,
grupper som lekkamraterna
eller klasskamraterna
i skolan
även om skolan är offentligt organiserad och påbjuden, blir det
en civilsamhällesgrupp
av klass29
kamraterna
med
sina
speciella regler.
rasterna,

identitetsskapande
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Ibland
finnas

är inte heller föreningsmedlemskap
starka sociala påtryckningsmekanismer

helt frivilligt.
för att förmå

Det

kan

enskilda

också i
Det förekommer
att ingå i gemenskaper i civilsamhället.
mindre
eller
i
vissa
tydligt
tvång
sammanhang ett mer
Sverige
att ansluta sig till organisationer
arbetsmarknaden.
Den frivilliga sektorn framstår
snarare som en speciell typ av gemenskap eller sekunoch
därgrupp i det civila samhället. Man har talat om utåtriktade
inåtvända
organisationer som en analysdimension. En annan är om
organisationen får en stark och betydelsefull ställning i den enskildes liv, eller om den är och förblir
begränsad och svag.
Här använder jag termerna
sarsleiljande för de spontana primäri civilsamhället,
eller ett ordensgrupperna
som familjen, vänkretsen
för de frivilliga grupperna.
De senare kan
sällskap, och universella
på att hjälpa andra, som Röda Korset och Noaks Ark,
vara inriktade
tillsammans
eller
med likasinnade
lösa vissa problem eller
in
att
eller nykför en viss livsstil, som till exempel Länkarna, frikyrkorna
terhetsrörelsen.
Jag skall här kalla dessa kooperativa.
Formeln
från

för den totala

Rose, skulle

välfärden

i modifierad

i samhället,

form

som

utvecklat

se ut som följer:

VVc+Vm+Vo
där V står för välfärd, c för civilsamhället,
rn för marknaden,
o för
den offentliga sektorn.
formel
kan
dels
Denna
tillämpas
aggretill exempel en regions eller ett lands
gerad nivå, för att sammanfatta
individnivå.
välfärdsnivå,
Varje individ
men är relevant också
hämtar

skilda

delar av sin välfärd från var och en av de tre sektorerfrån staten,
i skola hämtar barnen i Danmark
na. Rätten att
den
tillhörande
kan
levereras
från koopeutbildningstjänsten
men
rativ, företag eller kommunen.
Tjänsten pensionsförsäkring kan sta-

tillhandahålla,
ten eller marknaden
men premien betalas
från marknaden,
som en del av den anställdes lön.

Vilken

förmåga

finns

I Sverige har

i respektive

sektor

fästat

tilltro

av tradition
förmåga att rätt

stor

till

statens
behovsnivå

vanligen

och kom-

och rimligt förstå
och ta
munernas
för
välfärdstjänster,
upprättandet
medborgarnas
ansvar
av
men även
till förmågan att finansiera
och producera dessa tjänster.

marknaden,
att de tre sektorerna
kan
betona
särskilda
sina
sägas
staten
normsysGrovt kan man säga att de värden som
tem, sina specifika värden.

Zetterberg

1994

har hävdat

och civilsamhället
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Zetterberg anser vägleder de olika sektorerna är idealitet för civilsamhället, vinst för marknaden, och ordning för statsmakten.

Staten

Nationalekonomen
statsmakten

Eli Heckscher

under

andra

marknadsekonomins
Statsmakten

hälften

beskrev

hur den rationella

av 1800-talet

blev den liberala

bundsförvant:

skulle långt ifrån elimineras,

den skulle tvärtom stärkas och
allt genom att
man för första gången fick en
hederlig och kunnig avlönad kår av yrkesämbetsmän:
men staten skulle
samtidigt hållas inom trånga gränser, inskränkas till rättsordningens
skydd utåt och inåt, sålunda till rättskipning, polismakt, förvaltning och
försvar. Det blev slut med den pittoreska oordningen
Så tog rationaliseringen herraväldet, där romantiken och anarkien förut hade
härskat.
blev också stärkt, framför

Med

de

staten

offentliga tvångsmedlen,

åstadkomma

läggande offentlig
Staten

rättsväsende,

inte

minst beskattningsrätten, kan
ordningsmakt, försvar och grund-

service.

kan med

beskattningsmakten finansiera kapitalintensiva
investeringar i dyrbar men för samhällsutvecklingen nyttig infrastruktur.

Ljungberg 8C Zetterberg 1996 beskriver
motsvarande
sätt
hur den rationella
statsmakten
skapat vissa positiva institutioner
inom det sociala området
under 1900-talet:
"Det mest värdefulla

arv
lämnar efter sig är ett
som perioden med den starka välfärdsstaten
Hjälp från det allmänna skall ges oavsett
arv av universella
normer.
den hjälptes relation till hjälparen.

Marknaden
Adam

Smith

framhöll

egenintresse, strävan att föratt människors
och
de
sina, som genom en osynlig hand skapar
sig själv
ett
nätverk av ekonomiska
relationer
i ett samhälle som tenderar att
för hela samhället.
gradvis öka välståndet
Genom arbete, handel,
kovra

specialisering, initiativ, studier, forskning, teknisk utveckling, kreativitet, entreprenörskap, sparande, riskspridning
osv. tenderar välståndet för samtliga individer
öka.
ekonomiska
Denna
tillväxt
är
att
grunden för allt välstånd.
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marknaden
kan organiseras
Välfärdstjänster
som varje annan
finns.
där
efterfrågan
produkt
Marknaden
Marknaden
har generella normer.
producerar och
försäljer tjänster med syfte att generera vinst, och bryr sig i normallikfallet inte om vem som är kund. Här ligger en ofta underskattad
och
kläder
till
Mauritz
säljer billiga
hetsprincip. Hennes 8C
en
var
de flesta försäkringsbolag.
vill
säljs
Trafikförsäkringar
köpa.
av
som
och sjukvårdsförsäkringar
På samma sätt kunde sjukförsäkringar
sjukförsäkringar
kompletterande
säljas av privata försäkringsbolag
den
I den
privata försäkringsmarknaden.
är redan en produkt
vid sjukdom
kunde ersättningen
privata sjukvårdsförsäkringen
valfri
sjukvårdsinrättning:
nyttjas för köp av sjukvårdstjänster
av
privat, ideell eller offentlig. Beträffande högriskgrupper,
se nedan.
framoch Bennich-Björkman
1999
Som bl.a. Aspers 1999
hållit, skapas ofta dygder och socialt kapital inom dagens moderna,
mindre hierarkiska
arbetsorganisation. Aspers tes är att dessa nytalltså till civilsamhället
tigheter sedan tas med hem och till fritiden,
och den frivilliga sektorn.
Socialt kapital i form av dygder och normer genereras i den ekonomiska
arbetsplatsen. Det är viktigt
sfären, genom människors interaktioner
handlar
socialisering, det är
passiv
detta
inte
tydliggöra
att
att
om en
de
snarare praktiken som gör människan mer benägen att tillägna sig
alltmer.
tillämpas
tycks
i
dag
dygderna i de arbetsorganisationer
som
Detta är som att hävda Durkheims
tes, d.v.s. att det blir överspillningseffekter, men att de i detta fall är positiva, då socialt kapital genereras.
Detta sociala kapital kommer många tillgodo, man kan därför säga att

positiva

externa effekter

skapas.

Tilläggas kan som Aspers själv noterar, och som bl.a. Fukuyama
kan
i omvänd riktning:
och Putnam beskrivit att utvecklingen
kan tillgodogöras
i
socialt kapital som genereras i civilsamhället
framhåller
också, att det sociala
näringslivet. Bennich-Björkman
arbetsplatserna i dag sällan kommer det dekapital som skapas
mokratiska
politiska deltagandet tillgodo.
och idrottsrörelsen
Jag nämnde ovan friluftsfrämjandet
som
fortsätter
och
inte
förstatligats,
frivilligrörelser
exempel
som
som
sätt. De bidrar
ett indirekt
att spela en väsentlig roll för välfärden
Här har emellertid
inte minst genom förebyggande hälsovård.
marknaden
under senare år gjort en stark och uppenbarligen välfungerande inbrytning med populära motionsföretag
som Friskis oc/9
Svettis,

Kic/eøms gym m.fl.
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Civilsamhäl/et
Särskiljande

grupper

Inom

civilsamhällets

inom

familjen,

särskiljande

ges mycken hjälp:
sker inte efter de geneoch kommunerna.
Här bygger re-

primärgrupper

och vänkretsen.

släkten

Det

rella ideal som bör vägleda staten
lationerna
osjälvisk ömsesidighet,
snarare

och är ofta förbundna
med löften om långsiktiga åtaganden. Detta innebär att det ipriömsesidiga hjälp finns en stark och värdefull drivkraft
mårgriippernas
till omvårdnad
och stöd, en drivkraft
som sällan uppmärksammas.
Dels
pengar

gäller det naturligtvis
som går till medlemmar

all den hjälp i form
i familjen,

släkten

av tid, arbete och
och vänner. Här

arbete, vilket Karin Busch-Zetterproduceras en mängd värdefullt
femtedel
den
i Sverige hjälper
berg visat. En
av
vuxna befolkningen
regelbundet någon sjuk, handikappad eller äldre. Fem procent ser till
någon av dessa kategorier som bor hemma, arton procent går bort
till någon för att hjälpa till.
mellan föräldrar
och barn
Den ömsesidiga relation
som utvecklas
också kan komma andra barn än
är en stark drivkraft,
som emellertid
de egna till godo. Alla de föräldrar
som ställer upp som lagtränare
för barn i samma ålder som deras egen pojke eller flicka, får 1 den
specifika nyttan och glädjen av att
organisera en meningsfull
aktivitet

med sitt

eget barn, 2 glädjen av att kunna ge sitt eget barn
kunna
med 10-15 jämnåriga i ett lag,
träna tillsammans
att
och 3 tränar samtidigt 10-15 andra barn. Andra föräldrar
hjälper
till med skjutsar, material
osv.
fördelen

Universella
Som
eller
Erik
tor.
0

grupper

tidigare konstaterat
är den frivilliga sektorn
ett specialfall av,
särskild
civilsamhället.
I en studie har
organisation
typ av
en
identifierat
med denna sekAmnå 1995
åtta tydliga fördelar
kommentarerna
till Amnås punkter kursivt.
Här markeras

Den

förser

samhället

med en brokig

samling sociala innovationer

Organisationen Noaks Ark var således först i Sverige med att kunna
erbjuda hjålp och kvalificerad omsorg till HI V-smittade personer.
Landstingssjiøkvården stod handfallen, och visste inte har de skalle
hantera

den nya vårdsitiiationen,
medan
direkt
skred
till
verket.
organisation

Det tycks alltså
kraft hos människor

en helt ny, ideell

en entreprenörsmekanism, en stark drivinom den frivilliga sektorn. Den
att ta initiativ

finnas
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belönas genom den uppmuntran
och det beröm
likasinnad
omgivning ger. Detta sporsanktioner som en

som tar initiativ

positiva
rar till

fortsatta insatser,

osv.

för välfärden
spelar en huvudroll
sociala
tjänster
mångfald av
Den

genom

att tillhandahålla

en

här direkta

hjälporganisationer som exempelvis Frälsningsarmén,
kvinnojouren men också förebyggande
hälsovärdsarbete
naturskyddsföreningar,
genom friluftsfrämjandet,
nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen.
Röda korset och olika

backar

Den

upp ett samhälles

ekonomiska

system

Vit och svart ekonomi tycks ofta existera parallellt, inte minst i nätverkstäta områden med fig arbetslöshet. Den svarta ekonomin producerar en mängd tjänster, inte minst i den sociala sektorn.
Under

och 80-talen

uppmanade kommunerna
medborgarsker
Detta
kvart
i
barntillsyn.
skaffa
fortfarande
att
stor
utna
sträckning, med en gra°zon av hjälpande släktingar. Gränsen mellan
svart
Den

1970-

D grått" och vitt
,

skapar ett forum

samhället

ser ut/bör

arbete är

ofta svär

för motverkande

att dra.

uppfattningar

av hur

se ut

I många fall är detta positivt, och kan leda till att politiken lokalt
eller nationellt fär en ny inriktning som bättre överensstämmer
med
krav.
rörelse
till
Solidaritet
Polen
En
i
medborgarnas
exempel
som
under 1980-talet kan till och med utmana en stats legitima rättsliga
och politiska grundvalar.
Sådana rörelser är dock inte alltid lätta att bedöma, vilket visas
Är det positivt att ett antal etniska minoriteter
av exemplet Balkan.
gär i frontalställning mot varandra och kämpar för den egna grupoch vegeHos oss kan fanatiska djurrättsaktivister
pens suveränitet
bli
demokratiskt
till
våldsdilemma och inspirera
tarianer
ett svärt

övergrepp
Den

mot enskilda

för aktivt

vidare

personer

och den allmänna

ordningen.

ett antal äldre idéer

Religiösa samfund, naturskyddsföreningar,
ordnar, arbetarrörelsen
m.
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0

Den

tillför

samhället

andra

slags värden

såsom mysterium,

helig-

het, lek och rekreation
0

försöker

och tillåta dem att utveckla
sina
frigöra människor,
mest personliga drag och förmågor i en i övrigt återhållsam
om-

Den

givning
0

Den

betyder mycket för den sociala integrationen

i samhället

Beträffande

i
välfärdstjänster visar forskning kring brukarinflytande
Sverige att daghem som drivs som föräldrakooperativ
är den omhar avgjort störst inflytande i jämförelse
sorgsform, där föräldrarna
med kommunala
tillsynsformer.
Coleman
har sökt beskriva logiken bakom de häpnads1990
ofta gör av rent ideella skäl.
väckande uppoffringar
som individer
bakom ideellt ledarskap och entrepreHan menar att drivkraften
Man får
nörskap kan vara positiva sanktioner från likasinnade.
beröm, möter respekt, man kan bli någon att räkna med" genom
denna typ av insatser. Man kan också visa för sig själv, att man kan
göra en insats. Man bör självfallet inte bortse från de rent osjälviska
för att bidra med frivilligt arbete.
motiven

Vilka

är begränsningarna

för statens och kommunernas
förmåga Och var går
för
civilsamhällets
marknadens
förmåga Jag skall
respektive
gränsen
här tala om marknadsmisslyckanden,
statliga och kommunala

Var

går gränsen

misslyckanden samt om civilsambállesmisslyckanden.

Staten
Under senare år har skarp kritik
riktats mot statligt och kommunalt
företagande och monopol. En omfattande
korruption har avslöjats i
flera
kretsar
kommuner.
i
Detta
politiska
statliga och
är exempel
kommunala
misslyckanden government failures
.
Offentliga monopol inom transportväsendet, apoteksverksamhet,
telekommunikation
och utbildningsväsendet
har
med flera områden
inte visat sig kunna möta konsumenternas
efterfrågan
låga priser
och effektivitet.
Många hävdar att detta också gäller för de
monopolbildningar
som i dag i praktiken finns inom sjukvård och
utbildning. Många offentliga misslyckanden har sin grund i statens
och kommunens
bristande
kapacitet till relevant hantering, den
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bedriva inspecifika typ av information
som krävs för att effektivt
och
särskilt
i jämförelse med markköp
produktion. Detta visar sig
nadens mycket effektiva
informationskanal,
marknadspriset
von
Mises 1932/1981,
Hayek 1945/1978.
har haft en tendens att ta
Staten och kommunerna
sig allt fler
åtaganden. Det har resulterat i en försvagning av den offentliga
den nödvändiga kunskapen för att producera
makten, eftersom
tjänster av god kvalitet till låga priser inte kunnat uppbådas. Forskare har också varnat för att expansionen är långsiktigt negativ för
den ekonomiska
utvecklingen. Detta gäller inte minst beträffande
således
offentliga monopol. I SNS Konjunkturrapport
1999 framhålls
beträffande
livsmedel
att konsumentskyddet
en privat marknad
vida överstiger konsumentskyddet
för sjukvård i praktiken ett
motsvarande
offentligt monopol.39 Konsumentskyddet
är
sätt
för
utvecklat
de
äldrei
skola,
mycket dåligt
offentliga monopolen
och konkurrensomsorg och polis, jämfört med privat dominerade
utsatta sektorer.
konsumentens
En aspekt
skydd är förutsägbarhet i leverans av
utlovade
tjänster. Denna förutsägbarhet är mindre i offentliga sysför statliga och komtem än vad som i allmänhet
antas. Villkoren
munala försäkringar, ersättningsnivåer
kan
ändras med enkla
etc.
i riksdagen. I SNS Konjunkturrapport
1999 framhålls
att
konsumenterna
förlorat
och kommer
ATP,
stort
att fortsätta
att
förlora
Med ett fonderat
system
genom det nya pensionssystemet.
skulle konsumenten
kunna
dubbla
pensionen.
upp emot

majoriteter

har genomförts med retroaktiv
kontraktsförändringar
verkan för hela kohorter
för ATP gäller det födda 1953 och senare
och välfärdspopulationer
De politiska riskerna är ofta små,
änkor.
eftersom
för väljargrupperna tiotals år seblir
kännbara
ändringarna
Stora

nare.
insatser för välfärd
Statliga och kommunala
skapa optimala välfärdslösningar. Välfärdsstaten
av välståndet,
men det är mindre klart
ofta är det förknippat med oförutsedda

behöver

alltså

inte

fördelar

hur träffsäkert
och oönskade

en viss del
det sker, och
effekter.

och byråkratins tenHayek 1945/1978
dens att permanenta
sin egen maktposition
Myrdal 1961 är bestående problem för varje statsmakt
ekonomi
och
som centraldirigerar
samhälle. Priset får ofta betalas av medborgarna och konsumenterna.

Informationsproblemet

Den

demokratiska

producerar
besök

vinsten

välfärdstjänster

P å ett landstin

g sdrivet

av att staten

och/eller

kommunen

demokratiskt

är tvivelaktig. Hur
är ett
sjukhus
köla
ift,
En
PP , en av g
en vänl
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elementet
Rimlitan, en behandling. Vari ligger det demokratiska
detta
inte
mellan
olika
skiljer
sig
påtagligt
producenter.
gen
typer av
Medborgarens krav
välja mellan olika producenter
att själv
också av sociala tjänster, är ett minst lika väsentligt
köerna bli kortare, väntan likaså, och internationella

krav.

Då kan

erfarenheter

sä-

ger att behandlingen blir likvärdig eller bättre. Det är också en fråga
du är inte utom värdighet: du kan själv välja mellan olika alternativ,
lämnad. Studier
Möller 1996 visar också att medborgarna uppfattar
sina möjligheter till påverkan större inom service producerad i den
frivilliga sektorn, jämfört med kommunalt
producerad service.

Marknaden
Inom

ekonomisk

market failures
gen, hamnar

man tala om mar/enadsmisslyckanden
Smith nämnde som exempel brobyg-

Adam

.
och vägar. Det rör alltså större, mycket kapitalintensiva
där vinsten fördelas över lång tid och har karaktären
av

investeringar
offentliga nyttigheter.
krävas

brukar

teori
Redan

skattefinansierade

Gemensamma,

för vissa verksamheter

som har karaktären
lång sikt.

insatser

kan

av infrastruktur,

först
som ger goda effekter
Observera
kan stå för
att såväl civilsamhället
som marknaden
produktionen, även om finansiering och organisation är statlig eller
kommunal.
Broar, vägar och byggnader i offentlig regi produceras

vanligen av privata entreprenörer.
samheter
visar

Det

utföras

det sociala
inom

området

civilsamhället

Produktion

av offentliga

verk-

kan

många exempel i dag
- som
eller av privata företag.

är svårt att skapa marknadsmässiga försäkringar för inkomstbortfall
för personer
högriskgrupper, till exempel
som tillhör
har
eller
medfödda
sjukdomar
ärftliga
handikapp. Där tycks
om man
inte marknaden
kunna ge direkt stöd men gör det indirekt
genom
allmänt
välstånd.
att vid real tillväxt
generera

Civilsamhället

kan i linje med resonemanget
ovan också tänka sig en överdriven optimism beträffande
möjligheten att bedriva verksamhet
inom civilsamhället,
och
talar då om civilsamhällesmisslyckanden

Man

civil society failures

.
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Särskiljande

grupper

talar om familjen och
kan, då
Misslyckanden inom civilsamhället
föräldrar
primärgrupperna,
som inte kan ge nödvara missbrukande
och trygghet till sina barn, och där det offentliga
torftig omvårdnad
kan kräva indärför måste träda in. Mobbing inom kamratgrupper
från sociafrån
och
i
skolpersonal,
sats, åtminstone
mer extrema fall
myndigheter. Gemenskaper i civilsamhället
Cosa Nostra, Outmotverkar
kan
utveckla
medborgarskapets
lawklubbar
normer
som
direkt
kriminella.
eller
blir
dygder,
som
olika stödsystem är ofta partikulära, dvs. riktade
Civilsamhällets
speciell
mot en
grupp, ofta familjen, släktingar eller vänkretsen.

Universella
Salomon

grupper
vilfailure,
talar mer specifikt om "voluntary
of the voluntary sector as
limitations
inherent
som
for meeting public needs
Salamon 8C Anheier 1998.

och Anheier

ket de definierar
a mechanism

Exempel saknas inte heller
mer eller mindre skumma eller kridär visserligen ett omhänderminella gemenskaper i civilsamhället,
tagande och en social gemenskap finns, men där grunderna för gehar fokumenskapen i Övrigt är ytterst tvivelaktiga. Filip Wijkström
serat detta problem:
av frizon mellan marknad och stat. Frizooch sociala rörelser vilka
nen erbjuder svängrum för olika organisationer
inte nödvändigtvis är positiva för det omgivande samhället eller ett
demokratiskt
system.
representativt

Civilsamhället

får karaktären

utifrån vilka
och de frivilliga organisationerna
Ser man civilsamhället
får
mål de verkar för, samt vilka medel de använder,
en mall för att
har
där.
Under
tolka olika slags rörelser
forskningen, i
senare år
Putnams

efterföljd,

serat civilsamhällets
målen är inte alltid

idealioch även traditionellt
i folkrörelsesverige,
föreningar och gemenskaper en hel del. Men

acceptabla, inte heller

båda punkter
som faller utanför
alltså de kriminella
de s.k. Outlawklubbarna,

organisationer
fram

medlen.

Som exempel

lyfter Wijkström
motorcykel-

politiska extremiströrelser.
gängen. Andra exempel är militanta
den
ideella sektorn
Vissa nya organisationer inom
är föga demodet lokala planet. De fungerar mer som beställarorganikratiska
sationer

för specifika ideella

intressen.
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helt saknar

lokala

dessa organisationer
ungefär som privata företag eller myndigheter.
som a-demokratiska,
Det mindre
företaget, som agerar i en lokal kontext, bidrar till att
skapa ett lokalt nätverk av socialt kapital, men kan också dra nytta
grupper.

Man

kan betrakta

helt skild
av detta. En organisation som Greenpeace är emellertid
från medborgarnas lokala nätverk.
Relationen
Den
är centraliserad.
aktivitet
och
elitnivå,
genomför
organisationen
äger
som
rum
involverar

bara medlemmen

vid sidan av centrala

Andra

avnämare

bakgrund

kan inte uteslutas

Det

som är huvudsaklig

politiker.

bakgrundsfaktorer

Institutional

heter

via media,

effektivt

hänseende
formella

inom

till

att förmågan att organisera olika verksamrespektive sektor till viss del kan variera med

historia

och kultur.

Ett

lands institutioner,

både de

och informella,

påverkar starkt förutsättningarna för dess
framtida
utveckling North,
1990. I de protestantiska nordeuroländerna
till vapeiska
tycks medborgarna hysa större förtroende
randra och till de offentliga myndigheterna än i andra kulturer
jfr
Detta kan spåras till att en huvudIngelhardt, 1997, s 172-178.
dominerat
i
sakligen universalistisk
byråkratisk etik och rationalitet
dessa länder sedan reformationen
jfr Weber, med ytterligare
elementen
under inflytande av induaccentuering av de rationella
och
strialisering
demokratisering.
Stabil och långvarig demokrati
kännetecknar
flertalet
av de nordeuropeiska länderna. Det är därför rimligt att hysa större förtroende
för myndighetsutövning
i dessa länder än i kulturer
som präglas mer
klientelism
och
paternalism jfr Myrdal
av särskiljande grupper,
"the

1968

soft

state.

I kulturer

tillhandahålls
som domineras
av särskiljande grupper
ofta välfärdsfunktioner
i högre grad inom civilsamhällets
ram. Tanken att de länder där staten eller kommunen
för
välfärden
ansvarar
utgör

den högsta utvecklingsnivån,

kan inte utan vidare

tas för gi-

ven.
länder, för att använda Norbert
I Nordeuropas disciplinerade"
Elias term, är det rimligt att anta att också andra organisationer
än
med
och
kvalitet.
väl,
fungerar
professionalism
hög
grad
staten
av
Dessa värden
dukter
svenska

från

brukar

till

exempel förknippa

företag som Volvo,
frivilliga organisationer

Ericsson,

Astra

kännetecknas
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och
är därför inte rimligt att anföra låg kvalitet
i högre grad
dålig organisation som skäl mot att Välfärdsproduktion
skulle anförtros
företag eller frivilliga organisationer.
och kvalitet.

Socialt
Den

Det

kapital

inte bara i civiIsamhäI/et

av bl.a. James Coleman
om socialt kapital som formulerats
mellan minst två individer
säger att samarbete
som fortgår
och
hjälp,
bygger
ömsesidig
tidsperiod,
som
en längre

teori

1990
under

kapital. I huvudsak
Etzioni 1993, m.fl. har bildandet
sfär. Som framgått
av detta sociala kapital förlagts till civilsamhällets
också gebl.a.
kan
detta
sociala
kapital
naturligtvis
Aspers
av
ovan
individer
eller
interaktionen
mellan
inom
i
ett företag,
en
nereras
eller i
statlig myndighet. Det kan också genereras i en fotbollsklubb
mellan individer
som har sitt yrkesen lokal naturskyddsförening
skapar socialt

liv i var och en av de tre sektorerna,
osv.
Socialt kapital är alltså en social produkt av ömsesidiga relationer
mellan minst två individer
över en längre tidsperiod. Det kan skapas
marknaden
och
civilsamhället,
inom var och en av de tre sektorerna

verksamma

typer av utbyte emellan dem. Fastän socialt kapikräver ett inslag av ömsesidig hjälp, eller reciprok altruism : om du hjälper mig, hjälper jag dig, som i princip är
ett positivt värde, kan det nätverk som därmed skapas sekundärt
anstaten, eller i olika
tal till sin karaktär

vändas

för såväl goda som destruktiva

syften.

Sammanfattning
Typiska

mekanismer

för vä/färdsproduktion

i respektive

sektor

Civilsamhället
0

Särskiljande

drivkrafter

kan komma

En förälder

många till godo. Exempel:

som blir tränare till sitt eget barn, tränar
andra barn. 2 Den som tar ansvar i styrelsen för en
förening, gör det kanske i första hand för att se om
hus, men bidrar därmed också till att ta till vara alla

1

10-15

bostadsrättssitt

eget
medlemmars

fastighet.
att bo i en välskött
från likasinnade
alltså uppmuntran
i de lokala
Positiva sanktioner,
nätverken,
är en väsentlig drivkraft
som sporrar civilsamhällets
intresse

0

också

entreprenörer.
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Marknaden
0

vinstintresset

I

entreprenörens

kungarike",

är ett skäl att engagera
strävan Schumpeter
att

förverkliga

sig i ett företag
1994 att bygga sitt

eget

en egen idé

Staten
0

Att

0

Att

makt
genom

lösningar

en välfungerande byråkrati
för det gemensamma
bästa
för det gemensamma

Pliktkänslan

0

över samhällsutvecklingen,

för

Olika

lösningar
välfärdspopulationer

att
kunna

leda
åstadkomma

till

sporrar

goda

goda insatser

olika

och de resultat
är nu dags att summera vårt resonemang
fram till. Jag skall också komma med några konkreta
kommit

Det
till

hur civilsamhället

skulle

och marknaden

vissa delar av välfärdsproduktionen
och marknaden
Civilsamhället

kunna

ökat

förslag

ansvar

för

i samhället.

har i dag en faktisk produktion
av
i
omfattande,
mycket
är
men ännu tyvärr underskattad
som
komdebatt
och
i
Det
Sverige.
forskning
som produceras av stat,
och
redovisas
i offentlig statistik,
regelbundet
företag
men
muner
bidrar till en
sällan civilsamhällets
produktion. Dessa förhållanden

välfärd

kan också
av hur vårt samhälle egentligen fungerar. Detta
civilsamhällets
den misstro
delvis förklara
förmåga att skapa
mot
välfärd som ännu är vida spridd.
skev bild

Inom

civilsamhället,

har sett, olika

marknaden

mekanismer

respektive staten används, som
produktion av Väl-

för att åstadkomma

färdstjänster.
har
talat om att
I enlighet med Ljungberg 8C Zetterberg 1996
olika välfärdspopulationer kan vara i behov av olika lösningar, och att
finansiering, organisation och produktion kan variera mellan dessa
populationer och deras behov, och även efter välfärdstjänst.
Låt mig också påminna om de tre teser som bildade utgångspunkt
för denna framställning:
Tes
värdefull

Civilsamhällets

injektionskälla

demokratiska
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är en fortsatt
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som helhet.

strukturer

för den politiska
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Tes 2. Den

enskildes
möjlighet att påverka sin vardag är ett Värde
i sig. Det gäller inte bara möjligheten att påverka inriktningen
av
den producent man valt, utan också den
fundamentala
möjmer
ligheten att kunna välja mellan olika producenter av välfärds-

tjänster.
Tes

Välfärdssektorns

och ha så hög kvalitet

produkter och tjänster
som möjligt.

bakgrund av den analys som genomförts
lägga till ytterligare en tes här:

Mot

Tes

Lika

innebära

service

för alla inom

bör vara så billiga

här skulle

välfärdsområdet

statlig eller kommunal

jag vilja

behöver

inte

produktion. Det kan åstadkomchecksystem var och en erhåller

ett skattefinansierat

mas genom
ett visst värde, och som kan användas
en check
som motsvarar
för att köpa
viss
service t.ex. barnomsorg, skola, äldreupp en
vård eller genom en reglering, som gör en viss social försäkring
obligatorisk, men lämnar öppet till valfri producent.

Specialiseringen i olika grupper inom civilsamhället
är en värdefull
tillgång i ett samhälle, eftersom det ökar individernas
möjligheter att
kunna söka sig till en organisation som motsvarar
just hennes eller
hans egna intressen.
och fler möjliga proEn större lokal variation
ducenter
för bättre anpassade
att välja bland, skapar förutsättningar
lösningar inom den sociala sektorn. Det ökar den enskildes chans att
efter behov.
välja mellan olika välfärdsproducenter
Vi kan också

nå ökad

uppstår fler producenter
kan också

kostnadseffektivitet,
och aktörer

förväntas

främst

det sociala

genom
området.

att det
Detta

och därmed
sikt öka
skapa fler innovationer,
kompetensnivån.
kan ske som stöd till den
Tilldelningen
av skattesubventioner
enskilde konsumenten
eller till producenten av
varor eller tjänster.
Stöd till konsumenten
kan ske kontant
barnbidrag, sjukpenning,
Produktionsstöd
kan
bostadsbidrag, eller in natura skolcheckar.
till
obestämt
antal
vissa
minimiproducenter
uppfyller
ett
ges
som
kan utformas
krav eller till en producent. Producentstödet
som
subvention
till
av räntor
en ägare av hyreshus, eller genom direkt
under privat eller offentligt
huvudmandriftbidrag för verksamhet
Ett specialfall är lagnaskap sjukvård i privat- eller landstingsregi.
stadgat monopol som vanligen är offentligt rättsväsende, polis
men som också i princip kan vara privat tidigare hade exempelvis
ofta sotare och apotekare lokalt privat monopol.
den allmänna
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grad av frihet som konsument
att själv bestämma
genom
skall
ken producent jag
är
tillgodogöra mig en viss subvention,
Min

störst vid kontant
avsedda tjänsten,

konsumtionsstöd

men

träffar

då inte alltid

vil-

den

får antas vara skälet för stödet,
ganska stor
skolcheckar
osv., mindre
barnomsorgscheckar,
vilket

i

ett checksystem
vid stöd till ett antal producenter och minst vid stöd till en produför att
cent eftersom jag då bara kan välja den gynnade producenten
alltså
Tilldelningsformen
subventionen.
är
tillgodogöra mig
av-

görande för den offentliga
en verksamhet
En möjlig

erhåller

politikens

skattefinansierad

grad av paternalism

—

givet att

subvention.

fördelning av ansvar för och produktion av
skulle ta tilli
högre grad än dagens situation
som
drivkrafterna
i respektive sektor, och som även

framtida

välfärdstjänster,

vara de särskilda
skulle tillåta konkurrens

olika producenter av välfärdstjänsefter ett antal exempel
indelade
är
ter, ser
olika välfärdspopulationer.
I tabell 4 ser
fyra mer detaljerade
och
kan organiseras, finansieras
hur vissa välfärdstjänster
exempel
i tabell

mellan

Raderna

produceras för några bestämda

välfärdspopulationer.
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Tabell

Framtida

välfärdstjänster
Välfärdspopulation

Samtliga
grupper

möjlig

inom

fördelning

av ansvar för och produktion

av

olika välfärdspopulationer

Civilsamhälletsorganisationer
Särsldljande

Universella

Familjen

Hjälpaandra

Marknaden

StafI kommun

Kooperativ

Hjälpochstöd,
gemenskap

Allmän
Rättsskydd,
skyddav
varu-och
tjänsteproduktion fri-ochrättigheter
Socialbidrag
vidnöd

Småbarn

Försörjning,
omsorg,
lärande

Omfamiljen
Barnomsorg
klararuppgiften
Stödtillensampgasociala
stående
föräldrar
p.-omem

Barnomsorg

Hälsokontroll
övervakar
ombarnfar
illa

Skolbarn

Försörjning
ochomsorg,
hjälpmedläxor

Praktik

Skolor,praktik

Skolplikt,
skolor

Studenter

Ev.försörjning,
uppmuntran

Korttidssjuka

Lángvarigt
sjuka

Huvudansvar

Huvudansvar

Skolor,praktik
Fritidshem

Fritidshem

Skolcheckar

intresseförening

Låntillutbildning
ochuppehälle

Universitet

Studentnationer
gersocialservice,
nätverk,
roaroch
uppmuntrar

Universitet

Stödtillforskning Hälsobevarande Sjukvârdsförorganisationer
säkring
HBO
Försäkring
mot
inkomstboniall

Försäkringsobligatorium

Stödtillforskning Hålsobevarande Sjukvárdsförorganisationer
säkring
HBO
Försäkring
mot
inkomstbortfall

Försäkringsobligatorium

Korttidsarbetslösa

Gemensamt
stöd,
uppmuntran

Arbetsförmedling

Lángtidsarbetslösa

Gemensamt
stöd,
uppmuntran

Arbetsbevarande
organisationer,
ABO

Handikappade

Frivillig
hemvård
om
möjligt

Stödtillforskning,Gemenskap,
vårdoch
rekreation
rekreation

Friskapensionärer

Sjukapensionärer

Frivillig
hemvård
om
möjligt

Hjälpochstöd

Betalar
premie
tilldem
utanför
arbetslivet

Betalar
premie
tilldem
utanför
arbetslivet

Huvudansvar
för
ochförsörjning
omsorg

Boende.
service

Boende,
service

Boende,
service

Gemenskap.
rekreation

Pensionsförsäkring

Obligatorisk
försäkring
tidigare
i livet.

Boende,
service

Boende,
service

Boende,
service

Pensionsiörsäkring

Obligatorisk
försäkring
tidigare
i livet.

Ledsagare
föratt Gemenskap,
kunnahandla
rekreation
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Tabell
Olika välfärdstjänster
välfärdspopulationer
Småbarn

-

kan organiseras

olika

sätt för olika

Barntillsyn
Ansvar

Finansiering

Produktion

Lika för alla

Checksystem

Minskad roll

Staten
Kommunen
Företag

Ökad roll

Ideella sektorn

Ökad roll

Familjen
andra
primärgrupper

Skolbarn

-

Skatteavdrag
om kommunalt
finansierad
tillsyn
nyttjas

5/eolzmdervisning
Ansvar

Finansiering

Produktion

Lika för alla

Checksystem

Minskad roll

Staten
Kommunen
Företag

Ökad roll

Ideella sektorn

Ökad roll

Familjer/
primärgrupper
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Korttidsjuka

-

Staten

sjukvård
Ansvar

Finansiering

Tillsyn och
kvalitetskontroll

Betalar premie
för dem utan
arbetsgivare

Produktion

Obligatorisk
sjukvårdsförsäkring
Kommunen

Sjukvårdsförsäkringspremie
för anställd

Avskaffas

Företag

Sjukvårdsförsäkringspremie
för anställd

Sjukvårdsförsäkring
Ökad roll
Hälsobevarande
organisationer
Ökad roll

Ideella sektorn
Självriskpremie
avgift vid
sjukbesök

Familjer/
primärgrupper

Kort-

oc/9 långtidssjuka

Staten

-

sjukförsäkring

Ansvar

Finansiering

Obligatorisk
försäkring

Betalar premie
för
anställda

Produktion

Kommunen

Betalar anställds
premie

Minskad roll

Företag

Betalar anställds
premie

Ökad roll

Ökad roll

Ideella sektorn
Familjer/
primärgrupper

Betalar självrisk

110

EMIL UDDHAMMAR

har ofta dåligt rykte som producenter
De särskiljande grupperna
av
eftersom
de inte är universella
utan inriktade
mot den egna
familjen eller gruppen. Då bortser man från de mäktiga drivkrafter
effekter
för
som finns i dessa grupper och de positiva sekundära

välfärd,

samhället

i stort

som de innebär.
Två exempel: En förälder
som blir tränare till sitt eget barn, träockså
andra
barn.
Den
10-15
nar
som tar ansvar i styrelsen för en
bostadsrättsförening, gör det kanske i första hand för att se om sitt
intresse
eget hus, men bidrar därmed också till att alla medlemmars

fastighet förverkligas.
att bo i en välskött
Positiva sanktioner,
alltså uppmuntran
från likasinnade
i de lokala
nätverken,
drivkraft
civilsamhällets
är en väsentlig
som sporrar
entreprenörer.
Den demokratiska
vinsten av att en viss välfärdstjänst produceras
och/ eller kommunen

särskilt om det sker i en monopolsituation är ytterst tvivelaktig. En kölapp, en avgift, en väntan, en
elementet
behandling - vari ligger det demokratiska
av staten

En fördel
är det lokala
innebär.

med att civilsamhället
tar ansvar för välfärdsproduktion
och
den
deltagande
sjalvförvaltning som det normalt

är därför

vinst för samhället
en demokratisk
som helhet om
välfärd
allt
i
kan
skötas
högre grad
av
av civilsamhällets
närdemokratiska
institutioner
eller av lokalt förankrade
privata föreDet

produktion
tag.

är också

i linje med subsidiaritetsprincipen,
eller närhetsbakom
den
principen, en av grundidéerna
Europeiska Gemenskapen.
kan även
Finansieringen och ansvaret för olika välfärdstjänster
Detta

fortsatt

ske genom beskattning och generella bidrag lika för alla. För
skapa
pluralism i produktionen
är det dock ofta fördelaktigt med
att
skolor eller en obligatorisk förett checksystem barnomsorg,
säkring sjukförsäkring,
sjukvårdsförsäkring.
Det är fullt möjligt att driva också omfattande
försäkringssystem
inom den frivilliga sektorn
så sker i dag i många arbetsmarkeller av privata företag så sker
nadsorganisationer
som bekant
sedan länge
andra områden.
Förutsägbarheten beträffande
välfärdstjänster, som produceras av
är betydligt mindre än vad som allmänt
staten och/ eller kommunen,
för statliga och kommunala
försäkringar, erantas. Villkoren
sättningsnivåer etc. kan ändras med enkla majoriteter i riksdagen,
och så har ofta skett beträffande
ATP,
änkepension m.fl. system.
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Civilsamhället
färdsfunktioner

har under

vårt århundrade

tas över av staten

fått

eller kommunen

se flera centrala väli Sverige. Detta

och knappast till medborgaren nödvändig utveckling,
i civilsamhällets
finns
bästa.
organiDet
goda
egenskaper
många
nas
och
aktivt
minst
medlemsinflytande
sationer
inte
deltagande
ett
berika samhället
de
skulle
ytterligare genom att överta
gör
att
som
Det demokratiska
viss välfärdsproduktion.
inflytandet över välfärhar inte varit

att den tredje sektorn
som producent
också
från
brukarna,
är mer öppen för påverkan
genom den
men
ökade möjlighet att välja mellan olika producenter
frivilliga
kommunala
eventuella
och
producenter
företag
organisationer,
Och det är ett minst lika legiinnebära.
som denna pluralism skulle
timt värde för medborgaren.
den kan stärkas

dels genom
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till omfattning och karaktär,
förändrats,
under
föreningslivet
mang
1990-talet

Vilka

i och vid sidan om föreningslivet
uttrycksformer
tröskeln
till år 2000
Hur kan man förstå
tar sig medborgarskapet
dessa former
Vad betyder de uttryck för medborgarskap
som
i Sverige när det gäller
kartlagt och vad säger de om tillståndet
medborgerlighet
Syftet är att diskutera medborgarskapet såsom
det kommer
till uttryck genom deltagande och frivilligt
arbete i föreningslivet. Med stöd av resultat från en bred befolkningsunderockså några andra former
sökning diskuterar
av medborgardelutanför
det
traditionella
tagande föreningslivet, såsom informella
insatser i närmiljön,
nätverk och tillfälliga
deltagande i informella
sammanslutningar.
Medborgarskap är ett begrepp som kommit
att ges en allt vidare
och
investerats
med olika betydelser
tolkning
som går långt utöver
förhållande
som har att göra med individens
i formaliserade
rättigheter och skyldigheter för

den innebörd

uttryckt

matiserande

genomgång, se Janoski,
skapet i en vidare tolkning inkluderar

till

staten
en proble-

1998; Rees, 1996. Medborgarett antal olika roller och

identiteter
hari förhållande
till samhället, inte minst
som individen
det som betecknas som det civila samhallet.
Aktivt
medborgarskap
kan sålunda ta sig ett antal olika uttryck och gestaltningar. Det har
blivit allt vanligare att här också inkludera
socialt inriktat
medborgarengagemang, något som också varit betydelsefullt för vår
befolkningsundersökning.
Föreningsliv,
grannskap och andra delar
är arenor där aktivt medborgarskap kan utövas och
av lokalsamhället
förverkligas. De innebörder
som medborgarskapsbegreppet till-
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både som uti viss utsträckning tidsbundna
tycks emellertid
relateoch för ideologiskt
samhällsförändringar
tryck för konkreta
rade diskursförskjutningar.
Detta har forskning
Sverige har en stark föreningstradition.
för
under de senaste åren gett talande bevis
Häll, 1997; SOU
studier som genomförts under 1990-talet
1993:82. Internationella
se till exempel Jeppsson Grassman 8C Svedberg, 1995; Lundström
bilden av "Föreningssverige.
1997 har bekräftat
8C Wijkström,
Med sina omkring 200 000 föreningar i en befolkning
8.8 miljoframoch
sina
capita
invånare
föreningsmedlemskap
3
drygt
per
ner
jämförelse som mer föreningstätt
står Sverige vid en internationell
skrivs

än flertalet

andra

länder.

utgör en av den svenska
internationell
belysning

Den

svenska

folkrörelsetraditionen,

självförståelsens

stoltare

som
har i

komponenter,

faktiskt
visat sig vara unik till sin
Anheier,
Salamon
karaktär
1997. Ett utmärkande
8C
se till exempel
och det svenska föreningslivet
är att dess verkdrag för folkrörelser
samheter i mycket stor utsträckning bygger
medlemsinflytande
och ideella

också

insatser.

Perspektiv
föreningslivet

på medborgaraktivitet

i

har av tradition
i föreningslivet
setts som
för en fungerande
och
i
förutsättning
ett grundläggande inslag
en
demokrati
i Sverige. Dess betydelse har uppfattats vara av ett direkt
får individen
funktion
slag. Via föreningslivets medierande
en kanal

Människors

engagemang

för att utöva politiskt medborgarskap. Samtidigt är föreningslivet
en
demokratiskola
där demokratiska
värderingar och arbetssätt lärs in
och reproduceras,

något som kommer

demokratin

i sin helhet

till

har
1987:33
Inflytande- och demokratiaspekterna
nytta SOU
allt betonats
sålunda framför
lyfts
föreningsliv
betydelsen
när
av
fram. Det är också de politiskt inriktade
föreningarna som oftast
och rätten till
Föreningsengagemang
ofta uppfattats och
har i Sverige av tradition
individen
kan påverka sin egen
beskrivits
som resurser genom vilka
och den demokratiska
och andras situation
Dessa medprocessen.
i samhället
borgerliga resurser är ojämnt fördelade bland människor
olika möjligheter att delta i påverkansoch de tycks därigenom
stått

i fokus

för intresset.

föreningsdeltagande

Resursperspektivet har tillämpats av Statistiska Centralbyråns mätningar av Levnadsförhållanden
till exempel 1997 och i
Petersson,
1987 för Maktutredningen
Medborgarundersökningen
processen.

122

EVA JEPPSSON GRASSMAN OCH LARS SVEDBERG

Westholm

8C Blomberg,

Detta

synsätt

diskuteras

också

i

De resultat

längre fram i
som diskuteras
detta kapitel ger oss anledning att ställa frågor utifrån
ett resursmellan olika grupper när det gäller medperspektiv: har skillnaderna
borgarengagemang i föreningslivet ökat eller minskat under 1990-

Jeppsson

Grassman

1989.

1993.

talet,

är en sådan fråga.
Medborgarengagemang kan såväl generera som vara uttryck för
socialt kapital, enligt synsätt
med något varisom olika författare,
erande utgångspunkter
utvecklat.
Föreningslivet ger individen
möjlighet att delta och vara med att bygga upp nätverk vilka, beroende
karaktär

och innehåll,

kan komma

att utgöra ett slags kapital av
mellan individer
får
kapital skapas när relationer
sådan
karaktär
och
underlättas.
Detta
handlingskraft
agerande
att
en
hävdar Coleman
1994
som även ser det sociala kapitalet som ett
vilket
enskilda
individer
kan ha större eller mindre
relationskapital
tillgång till se också Bourdieu,
1980, som för ett likartat
resonerelationer.

Socialt

mang.
Ett något annorlunda

sätt att använda socialt kapital som metafor
tillämpas av Putnam 1993
när han belyser föreningslivets betydelse
för demokratin.
bok om politik och medI sin numera berömda
borgerlighet i Italien analyserar han varför vissa italienska regioner

tycks utveckla

näringsliv och välfungerande lokal
mer effektivt
demokrati
Han fann att
än andra, efter en decentraliseringsreform.
det var det sociala kapitalet och den varierande
detta
tillgången
hade
central
liksom
den
betydelse,
medborgaranda som ett
som
starkt socialt kapital tog sig uttryck
Hur skapas detta
Avgörande
för utvecklandet
starkt
socialt
hävdar
Putnam,
kapital,
är tillav ett
och
vitalt
detta
Genom
gången
föreningsliv.
uppstår ett
ett tätt
sammanhållande
kitt i form av starka sociala
normer
om förtroende
och ömsesidighet

vilket möjliggör samarbete
och vidmakthållande
social
tillit.
Det
inte
slags
grundläggande
föreningsaktiviär
av ett
eller
dess
betydelse som direkt demotetens brobyggande betydelse
kratiskola
betydelse för
som ställs i förgrunden. Föreningslivets

demokratin

blir

med detta

av mer indirekt

synsätt

karaktär.

För-

eningens inriktning och målsättning blir av underordnad
betydelse.
Inget föreningsengagemang blir viktigare för demokratin
än något
eller studiecirklar
annat: deltagande i sångkörer, frimärksklubbar
blir lika viktiga arenor för att skapa medborgaranda och socialt
kapital som mer politiskt inriktade
föreningstyper, med detta synkan
sätt. Medborgarskapet
ta sig en brokig mångfald av gestaltningar och kan ändå vara lika betydelsefullt. Men den medborgaranda som genereras,

hävdar

Putnam,

kommer
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detta
verkligen allt föreningsdeltagande
studera,
sätt Det är en fråga som det finns anledning att kritiskt
vilket till exempel Wijkström
SC Torpe
gjort. Gundelach
1998
i en klargörande analys för betydelsen av att
1997
argumenterar
och demokratisk
mellan föreningsdeltagande
göra en distinktion
integration, mellan socialt kapital och politiskt kapital.
Medborgarskapet handlar också om tillhörighet - om vem som
tillhör
och inte tillhör
och om hur rättigheter och skyldigheter är
fördelade
i samhället
Bulmer 8C Rees, 1996. Tillhörighetsaspekten
har under det senaste decenniet
tydligt betonats i Sverige i takt med
har fått ny
samhället
blivit
Integrationsbegreppet
mångkulturellt.
att
aktualitet.
Kring föreningslivets potential för integration av grupper
demokrati

till del. Bidrar

och individer

med varierande

kulturella

och sociala

villkor

och bak-

till utgrund har starka förhoppningar knutits. Dessa har kommit
dokument
De antaganden som
SOU
1996:55.
tryck i officiella
har dock också problematiserats
dessa förhoppningar
bygger
av

Forssell, 1999; Taylor, 1994 som bland annat
de komplikationer
pekat
som uttryck
som föreningsdeltagande
medför.
för särintressen
och särtillhörighet
i tillSom en hörnsten
Genom
hörighetsskapandet ses dock det frivilliga engagemanget.
aktivt medborgarskap deltar individen
inte bara för sin egen skull
för andra.
utan kan också vara med och skapa tillhörighet
utii allmänhet
i många fall beskrivits
Om föreningsdeltagande
till medborgarskapets
från ett resursperspektiv och med anknytning
rättigheter i vårt land, så har ideellt föreningsarbete mer specifikt
oftare beskrivits
från ett förpliktelseperspektiv.
Detta gäller
ett
under 1990-talet
särskilt tydligt sätt för den offentliga diskursen
i
har
fått
moraliska
insatsen
inslag. KunskapsSverige. Den frivilliga
kommer
vid denna tidpunkt också att knyta an till en
intresset
Delför forskning om frivillig verksamhet
anglosaxisk tradition
för
eller
i
må
uttryck
tagande föreningslivet
ge resurser
ses som
resurser till handling och inflytande. Icke desto mindre krävs att den
inte bara för sin egen
som är frivilligt aktiv ger av sin tid, oavlönat,
skull utan även för andras skull. Kanske är det just därför följdriktigt
för att studera det frivilliga medborgarengagemangets
att intresset
under de senaste åren se exempelvis
motiv ökat påtagligt i Norden
ett flertal

Habermann,

forskare

1999; Jeppsson

engagerad medborgare

Grassman,

i föreningslivet

artikulerats.
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Informella

insatser

som

en

del

av

medborgarskapet
I Sverige har man av tradition
varken beaktat eller betraktat
informella insatser
har
Det
medborgarskapsperspektiv.
gällt inur ett
både
inom
och
Under
de
satser
utom familjen.
senaste decennierna
har emellertid
de här slagen
kommit
av aktiviteter
att bli alltmer

uppmärksammade
medborgarskapet.

i anslutning

sätt att försöka

Ett

till

diskussioner

dela upp olika slag
av arbete/ insatser har varit
i olika grundtyper. Ett vanligt tillvägagångssätt

att göra en indelning
insatser
är då att skilja ut informella
och organiserat
ning, hushållsarbete

Tilly 8C Tilly,

1994.

om det utvidgade

De informella

från förvärvsarbete

frivilligarbete
insatserna

mot

ersätt-

till

exempel
kan i stor utsträckning

se

delvis andra sociala
antas ta sin startpunkt och genereras
arenor,
utformas under andra premisser och till dels ha andra målsättningar
än organiserade frivilliginsatser.
När det gäller informella
insatser
brukar man, ännu tydligare än beträffande
frivilliga förenings-

insatser,

peka
förpliktelsers grundläggande betydelse, liksom att
ofta har en stabil relation med
givare och mottagare
en specifik
historia
till
exempel Wilson 8C Musick, 1997; Szebehely, 1994;
se
Lingsom, 1998. Naturligtvis finns det också likheter med andra
inte minst hushållsarbete
i det
hemmet.
typer av verksamheter,

egna
emellertid
empiriska data som
presenterar
styrker vikten av att betona de grundläggande principiella skillnader
som verkar föreligga mellan till exempel organiserade frivilliginsatser
Busch

Zetterberg

och informella

1996

insatser.

Vi ser det som olika sätt för medborgarna
att uttrycka sig och utgår från att de typer av aktivitet
som
benämner
informella
insatser i icke ringa utsträckning har andra
och mål samt genererar ett
annat slags socialt kapital
frivilliginsatser. Det är vidare en principiellt viktig
skillnad mellan informella
insatser som görs utanför
det egna
hemmet och sådana
för
bor
tillsammans
med.
görs
någon
som
man
Vi utgår också från att informella
insatser varken är utbytbara eller

utgångspunkter
än organiserade

jämförbara

i någon enkel mening med andra aktiviteter.
Det finns lite kunskaper
om den svenska befolkningens
mella insatser, inte minst
övergripande empirisk nivå

Johansson

se

1991.

Vi ställde

också

infor-

dock

några frågor i vår egen befolkningsstudie från 1992. Huvuddelen
av den kunskap som ändå finns
har tagit sin utgångspunkt i
och inte i ett
ett mottagarperspektiv
till
Daatland
givarperspektiv se
exempel
red., 1998; Szebehely,
1998. Statistiska
Centralbyrån 1992 har dock i en
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och Busch

Zetterberg 1995
av frågeställningar. Sistnämnde författare
visar, liksom vår egen studie av denna fråga
insatser är
Grassman,
1993 att befolkningens informella
Jeppsson

tidsanvändningstudie
tangerat området
ingående upp den här typen
tar relativt

omfattande.
har familjens
om medborgarskapet
i det egna hushållet
länge haft en undanskymd
har
Under de senaste årtiondena
plats se till exempel Rees, 1996
och
feministisk
internationell
emellertid
forskning
en omfattande
intressera
sig för dessa
forskning utifrån könsperspektiv kommit
att
fortsätter
Vidare
familjerelationer
forskning
pekar ny
frågor.
mot att
samhällen.
Samtidigt tycks inte
att ha stor betydelse i våra typer av
längre centrala begrepp som ansvar, förpliktelser och rättigheter ha
varken för givare eller
några självklara eller absoluta innebörder,
I den samtida

roll

liksom

diskussionen

insatser

länder se till exempel
insatser i västvärldens
mottagare
av informella
den
däremot
Finch 1996. I diskussionen
om socialt kapital har
a.a. betonat familjens roll för att
inledningsvis citerade Coleman
skapa sådant kapital.

genomgång av anhörigas betingelser i Sverige - speciGenell Andrén
8C Johansson
anhöriga till äldre - konstaterar
totalt
anhöriginsatser
1998
sett är mycket liten
att kunskapen om
och inte i
situation
i
och att den tar sin utgångspunkt
mottagarens
också att den begivarens. Genell Andrén 8C Johansson konstaterar
i huvudsak
förekommit
anhöriginsatser
gränsade diskussion
om
som
och
vårdens
från
den
premisser.
offentliga
utgått
omsorgens
I en aktuell

fikt

Svensken
källa
Redan

som

till
under

medborgare

-

en

ständig

bekymmer
1980-talet

varnade

forskarna

för att de traditionella

tillbakagång Engberg,
var
också
1986; SOU 1990:49. Mycket tyder
att under de senaste 20
fått allt
folkrörelser
åren har politiska partier och traditionella
formerna

för medborgarengagemang

bland medborgarna se Bäck 8C Möller,
att behålla legitimitet
tendenser
har
i stället pekat
Montin,
Man
1998.
1997;
som visar
för
former
deltagande
att medborgarna väljer mindre förpliktande
för deltagande Petersson et
1998.
eller nya uttrycksformer"

svårare

Det

sammanfattande

högra grad under

intrycket

hela 1990-talet

och i ännu
är att sedan 1980-talet
har det offentliga samtalet i hög

grad präglats av oro och bekymmer för svenskarnas vikande direkta
eller ett
politiska engagemang, minskande medborgaraktivitet,
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engagemang

som tar sigfel uttryck. Konsekvensen
det civila samhällets
vitalitet,

ning för demokrati,
hällets"

av denna minsk"det lilla
sam-

och för samhällets
omsorgspotential
förmåga till integration
i pågående liksom uppblossande diskussioner
över

har diskuterats
decenniet.

I denna bekymrade anda korn
eningarna och deras verksamheter

under

1990-talets
början förfram,
de
för
lyftas
när
att
svenskt vidkommande
artikulerades
från helt
nya perspektiv och
med nya ideologiska förtecken.
Intresset
utvecklade
sig i internationell riktning mot fokus
välfärdsfrågor. Detta innebar bland
annat att föreningarnas - frivilligorganisationernas
potentiella förmåga till serviceproduktion
inte
minst
med förväntefterfrågades,
deras
ningar
till oavlönat
möjligheter att mobilisera
arbete. Medborgarskapets förpliktelser när det gäller hjälp och omsorg kom
ett helt annat sätt än tidigare i fokus i denna diskurs och det skedde
medlemskap" till frivilligt
en ideologisk förskjutning från aktivt

arbete

det oavlönade

i allmänhet
och det sociala
engagemanget
i synnerhet. Medborgarens kapacitet för och plikt
att
bidra och
kom i fokus. Målet
ge välfärdsresurser
var ett mer omhändertagande civilt samhälle. Välfärdssamhällets
kris", med krav
-

frivilligarbetet

offentliga nedskärningar,

ett nyliberalt klimat med intensifierad
den
svenska
välfärdsstaten
och vissa kulturkonservativa
av
inslag i samhällsdebatten,
utgjorde en bakgrund till denna samhällssituation.
Det antogs bland annat att ett väl utbyggt välfärdssamhälle
modell skulle tendera att förkväva
det civila
av skandinavisk
kritik

samhället

Frivilligt
talades

Zetterberg, 1995; Zetterberg 8C Ljungberg, 1997.
arbete lyftes fram i debatten
och behovet
av det påett sådant

något för vår kultur

sätt att man kunde förledas att tro att det var
Kontinuiteten
bakåt till
nytt och främmande.

föreställningarna om folkrörelseengagemang och aktivt medlemskap
tycktes bruten. När hjälpaspekten av medborgarengagemanget betonades tycktes det finnas fog för
att utgå ifrån att de svenska medborgarna, passiviserade av sitt välfärdssamhälle,
i mycket liten utsträckning var engagerade i frivilligt arbete.
År 1992 inledde
ett stort forskningsprojekt
om den frivilliga
sektorns roll i Sverige. Inom
för
och
projektet
just när
ramen
diskussionen
om det sociala frivilliga engagemanget
var som livligast,
genomförde vi,
urval av befolkningen,
ett riksrepresentativt
en
undersökning av medborgarnas frivilliga insatser i föreningslivet

Ieppsson
förvänta

Grassman,

sig utifrån

frivilliga insatser

i

vad man hade kunnat
1993. Tvärtemot
den debatt
som fördes, visade resultaten

föreningslivet

hade omfattande
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hade förvisso
början. Det sociala frivilligarbetet
Sverige i 1990-talets
roll eller ens särskilt framträdande
plats
inte någon dominerande
arbete
idrottsi
där
frivilligt
ibland medborgarnas frivilliga insatser,
Det var
föreningar var den vanligaste formen för engagemang.
resultat att stämma med
emellertid
undersökningens
svårt att
minskande
föreningsbilden av Sverige som ett land med dramatiskt
engagemang.
internationell

10 europeiska kinder}

omfattande

Jeppsson

vid en
inte ens särskilt "passiviserat
Sverige föreföll
jämförelse. Deltagande i en komparativ studie

Gaskin

8C Davis

Smith,

1995;

att Sverige, tillarbete
där frivilligt

visade

8C Svedberg, 1995
Var de länder

Grassman

med Nederländerna,

var
dock
Det sociala frivilligarbetet
i befolkningen.
var
Utifrån
vanligare i flertalet andra länder. Men missnöjet fortsatte.
det fel
frivilligarbete
ett synsätt som nu fått viss utbredning var
Det var inom den sociala sfären
sig
engagerade
medborgarna
som
arbetet var mest behövt, inte inom idrotten.
som det frivilliga
Missnöjet med medborgaren och det alltmer avtagande samhällssammans
mest utbrett

engagemanget

toning

har fortsatt

under

demokratiaspekterna

nu åter med bedet underskott
i denna som
medborgarmedverkan. Oron formuhela 1990-talet,

och

av sviktande
Svenskarna
förtecken.
med moraliska
leras även fortsättningsvis
De
själva.
mindre
allt
någonting
benägna
göra
tycks
ser sig mer
att
svenska
medaktörer.
"Den
än som politiska
som konsumenter
tenderar att urvattna
medborgarskapets innedemokratitolkningen

blir

konsekvensen

samhällsroll.
individens
Betoningen ligger
genom att reducera
kan göra
inte vad individen
kan göra för individen
vad samhället
Studieförbundet
Demokratirådet
vid
konstaterar
för samhället,

börd

i sin summering av utvecklingen
Näringsliv och Samhälle SNS
av
1990-talet
under
deltagande
Petersson
et
medborgarnas politiska
1998, s. 17. Enligt deras mätningar fanns det all anledning till oro. I
delett flertal avseenden visade det sig att medborgarnas politiska

tagande hade minskat

eller stagnerat.

Samma

alarmerande

situation

har gått ned
föreningslivet. Aktivitetsnivån
67. En nedgång i forenhetligt sätt"
ett närmast skrämmande
befanns dock vara
mella medlemskap konstaterades,
men denna
i stället det aktiva
relativt
gällde
De
förändringarna
måttlig.
stora
där man fann en
och
förtroendeuppdragen
föreningsdeltagandet
när det
relativ tillbakagång
10 år. Utvecklingen
ca 20 procent
med stagnationen och
gäller föreningsengagemang överensstämmer
de politiska partiersärskilt
inom
i
nedgången politiskt deltagande,
finner

rådet beträffande

na", konstaterades

organisationslivet

"Den lilla grupp som bär upp
i rapporten.
har blivit ännu mindre. Nedgången aktualiserar
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frågan om var den nedre gräns går för det folkrörelseideal
som
bygger
att många medborgare frivilligt engagerar sig i organisatorisk samverkan.
Föreningssverige börjar knaka i fogarna... Erosiodet
sociala
oanade konsekvenser
kapitalet kan
68.
nen av

En

ny

befolkningsstudie

1998 genomförde
aktiviteter.
Det är

kussionen

en ny undersökning av medborgarnas
resultaten
från denna undersökning

i det här kapitlet

baserar

sig. Undersökningen

frivilliga
som disomfattar

även studier av medborgarnas informella
insatser utanför
föreningslivet och insatser för någon i det
hemmet
handisjuk,
är
egna
som
kappad eller gammal. Dessutom
har
kartlagt förekomsten
av informella
nätverk.
i undersökningen utgörs
undersökning och den bygger
Navet

uppföljning av 1992-års
samma frågor som de som ingick i
av en

den första

undersökningen. Det sammantagna
intrycket från utarbete
vecklingen av frivilligt
baserat
resultaten
över 1990-talet,
från de två mättillfällena,
är att det är fråga om i huvudsak stabila
mönster när det gäller omfattningen och inriktningen
medborgarnas frivilliga engagemang. De förändringar som
iakttar är
ganska marginella. Resultaten
diskuteras
utförligare i kommande
avsnitt. Den bild av svenskt medborgarengagemang i föreningslivet
som dessa resultat

lingen i svenskt

ger tycks

stick

i stäv med den bild
av utvecktill den
föreningsengagemang som författarna

refererade

målar upp. Sannolikt
beror olikheterna
SNS-rapporten
det sätt
Vilket medborgarengagemanget mätts och tidpunkterna för datainsamlingen i respektive undersökning. Men
olikheterna
beror
olika synsätt beträffande
de fenomen
nog också
vad det är för slags medborgarengagesom ska kartläggas och
både

mang

som

Bred

ansats

vill

fatt

för vår studie har varit
Utgångspunkten
att avstå från att göra normativa bestämningar av vad
ska
räknas
frivilligarbete
som
som bra
för demokratin,
social
hjälpinsats, etc. och som mindre
bra".
som
Med pragmatisk ansats har
i stället försökt
fånga upp allt frivilligarbete som utförs i föreningslivet utifrån
tanken att det kan
ses som
olika uttryck för gestaltningar
av medborgarskap — lit vara av
mycket Varierande karaktär och med varierande konsekvenser.
Att
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arbete

frivilligt
studier

visat

för individer

fyller olika funktioner

Jeppsson

Grassman,

Individer

1997.

har våra tidigare
kan också ha

i
föreningslivet. Kanske är de skillnader
konstaterat
resultat som
jämfört med andra studier också illustraIdeellt föreningshar förändras.
tioner till att föreningslivet faktiskt
låter sig endast delvis fångas upp i en formaliserad
engagemang
vilken ofta används se Häll,
kategori såsom förtroendeuppdrag",
1998, utan tar sig delvis andra, mindre struk1997; Petersson
et
turerade former.
Föreningslivet kanske inte bara är en omistlig
för medborgarna utan också ett mångtydigt
demokratiskola"
där indioch familj
mellan stat, marknad
mellanrum
i samhället

olika

slags anknytning

till

-

-

många olika sätt och där förgestaltar medborgarskapet
ändringar sker Amnå, 1995. Ett syfte med studien var att kartlägga

viden

dessa olika
Sålunda
den i detta

former.
har vi, i våra undersökningar
1992 och 1998, inte använt
där den intersammanhang gängse folkrörelseansatsen,

vjuade i tre steg tillfrågas om medlemskap, aktivt deltagande respekVi har i stället utgått
i en föreningstyp.
tive förtroendeuppdrag
vilket
i undersökningarna
direkt från det frivilliga arbetet
operationaliserades
följande vis:
Vi är intresserade av att kartlägga det som brukar kallas för frivilligt
arbete, det vill säga sådant arbete och sådana insatser som utförts
fritiden.
frivillig grund, oavlönat eller mot symbolisk arvode och

I

vissa sammanhang kallas det för ideellt arbete. Det kan vara fråga om
många olika slags insatser, till exempel hjälpinsatser, utbildning,
styrelseuppdrag, kaffekokning, med mera.
de senaste 12
svara
om de under
utfört
sådant arbete inom någon eller några av de 32 förmånaderna
eningstyper som i tur och ordning presenterades för dem se en
uppställning av dessa i tabell 3. Dessa är i huvudsak desamma som
förekommer
i andra, motsvarande
undersökningar se Häll, 1994;

Därefter

fick

intervjupersonerna

frågade
1998. I en senare del av undersökningen
et
den förening för vilken
medlem
i
den
intervjuade
var
om
frivilliga insatser utfördes.
baserade sig
Undersökningarna
ett representativt urval av be-

Petersson
också

16-74 år, både 1992 1045
fick
vi, vid undersökningen
detta,
över
inkludera
äldre människor
75-84 år.

folkningen

snittligt

urval

ZOO personer

ip

Ett för hela riket
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intervjuades Om inget
i texten åldersgruppen 16-

i dessa åldrar

annat anges, avser tabellredovisningarna
74 år.

ip.4 Utmöjlighet att

och 1998 1104

1998, också
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följande presentationen
tar upp tre huvudtyper av medborgarengagemang och är disponerad
följande vis: Först kommer
en beskrivning och analys av frivilliga insatser i föreningslivet, liktill informella
nätverk.
Därpå
som av medborgarnas tillhörighet
följer ett avsnitt om informella
insatser utanför
föreningslivet och
Den

utanför

det egna hushållet.
Till sist diskuteras
insatser för någon i
det egna hushållet.
Detta innebär att
låter socialt inriktat
medborgarengagemang
i vår analys. Kapitlet
ett avsevärt utrymme
avslutas med
diskussion.
en sammanfattande

Medborgarengagemang
arbete

-

mönster

i form

under

av

frivilligt

1990-talet

Befolkningens värdering av frivilligarbetets moraliska och demokratiskapande betydelse för samhället kan betraktas som en aspekt
sociala kapital. I den komparativa Eurovol-studien
av samhällets
mättes attityder till frivilligarbetets
roll och betydelse i samhället.
Svenskarna
utmärkte
sig som ett av de folk som tydligast betonade
det frivilliga arbetet
kraft
i samhället
och dess
som självständig
moraliska
och demokratiskapande dimensioner
Jeppsson Grassman
8C Svedberg, 1995. Samma attitydfrågor
ställdes till svenska befolkden
i
ningen
befolkningsundersökning som genomfördes 1998.
Svaren visar att befolkningens värdering
av det frivilliga arbetets
egenvärde, som moralisk förpliktelse och demokratiskapande kraft
under 1990-talets
påtagligt förstärkts
senare dd."
Hur är det då med befolkningens faktiska frivilliga insatser
I
detta första resultatavsnitt
diskuteras
det frivilliga arbetets utbredning och karaktär samt de förändringar som kan iakttas över 1990talet.

Detta

gör

genom

folkningsundersökning

från 1992-års beatt jämföra resultaten
med resultaten
från den befolkningsunder-

sökning som genomfördes i slutet av år 1998. De första och centrala
frågorna blir: Hur vanligt är det med frivilligt arbete Vilka
ringar kan iakttas
Resultaten
i tabell
nedan, pekar mot två tydsom presenteras
liga mönster:
1 det är en stor andel av befolkningen som utfört frivilliga insatser
1998 såväl som 1992. 2 Det tycks härvidlag ha
skett en liten förändring under 1990-talet
och den pekar mot
en
liten ökning. Skillnaden
är statistiskt
signifikant.
är i större utsträckning
frivilligt aktiva än kvinnor.
Men det
är intressant
är det kvinnorna
att notera att i huvudsak
som står för
den ökning som skett mellan mättillfällena.
Män
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Det frivilliga arbetets omfattning år 1992 samt år 1998. Andel
efter kön
som utfört frivilligt arbete. Totalt samt

Tabell

1998

1992
Totalt

Män

48

52

Frivilligt arbete

1045

BAS

524

°/o

Kvinnor
44
521

Totalt

Män

52

53

1 104

Kvinnor
50
536

568

Åldersmönstret

utseende
har i det stora hela likartat
1998, jämfört
människor
medel;‘ilders
är vuxna,
som oftast är
finns
engagerade i frivilligt föreningsarbete. Det
en tendens mot en
något högre genomsnittlig ålder för den mesta aktiva gruppen 1998
i åldrarna 30-44 år som i
jämfört med 1992. Då var det människor
i
aktiva.
Nu är det bland människor
störst utsträckning var frivilligt
Det är
åldern 45-59 år som den frivilliga aktiviteten
är mest utbredd.
i denna åldersgrupp och bland de som är äldre som ökningen framsannolikt
för allt skett. Delvis har
att göra med ett kohortfenomen, det vill säga den åldersgrupp som var mest aktivt i början
med 1992. Det

har nu blivit sex år äldre. I åldersgruppen 16-29 år kan
statistiskt
signifikant.
konstateras
som dock inte är
en svag ökning
det
Andra indikatorer
frivilliga engagemanget
omfattningen i

av 1990-talet

är hur många timmar
frivilligarbete, liksom

Även

som medborgarna i genomsnitt ägnar sig
de gör insatser
hur många föreningstyper

här tyder resultaten

stabilitet:

medborgarna

utförde

för.

ungefär

frivilligarbete per månad, 1992 såväl som 1998, beräknat
sex timmars
aktiva som bas, inneMed enbart de frivilligt
hela befolkningen.
månad.
Det är ungefär
timmar
bär det ett genomsnitt
12
per
ca
förAntalet
siffra som uppmättes
1992.
samma genomsnittliga
eningar som de frivilligt aktiva utförde insatser för hade ökat något från 1.7 i genomsnitt till 1.8 vid mätningen
1998.
hälften
det
då
Kan
av svenska befolkningen
vara rimligt att tro att
Vi blev överraskade
i föreningslivet.
utför någon frivilliginsats
över
de höga siffrorna
1992 och en viss förvåning kvarstår även över de
mellan de två mätningarna,
Detta trots att
senaste resultaten.
såsom påpekats, också haft möjlighet att belysa frågan i en
komparativ studie i vilken Sverige, vid jämförelse med nio andra

europeiska länder, framstod som ett land med mycket omfattande
frivilligarbete
Gaskin 8C Davis Smith, 1995; Jeppsson Grassman 8C
och SNS medborgarSvedberg, 1995. Levnadsnivåundersökningar
när de mäter
undersökning, som fokuserar förtroendeuppdrag
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medborgarengagemang, redovisar
1997; Petersson

et

1998.

ansats dels ha en betydligt

Såsom

betydlig

lägre nivåer

redan

kommenterats,

mer omfattande

träffyta,

se

Häll,
torde

dels kunna

vår

fånga

och kopplingar till
upp "gränsfenomen,
mer lösliga engagemang
vad
den
traditionella
folkrörelseansatsen
föreningslivet än
gör, där
medlemskap, aktivt deltagande och förtroendeuppdrag, i nämnd

ordning förväntas vara nära kopplade till varandra. Av befolkningen
hade enligt Häll 1997
29 procent
i föreningsförtroendeuppdrag
livet.
Detta kan jämföras med att
i vår undersökning 1998 fann
hade styrelseuppdrag i någon förening
Med vår
att ca 25 procent
.
blir
bara
flera
olika
styrelseuppdraget
ansats
typer av frivilliga
en av
insatser som genomförs i föreningsliveng
Kanske

är de olika ansatserna i undersökningar om föreningsinte bara en förklaring till olika resultat i omfattning
engagemang
detta engagemang
i de iaktutan också en förklaring till olikheterna
tagna förändringsmönstren.
medan exempelvis Petersson

Vi ser en liten

ökning i engagemanget,
et
rapporterar
en minskning
i föreningar. En
av medlemskap, deltagande och förtroendeuppdrag
intressant
fråga för vår undersökning blev sålunda om de traditionella folkrörelseinspirerade formerna för frivilligt
arbete också
minskar
allmänt sett i föreningslivet,
till förmån
för nya former
för
finner
Vi
stöd
inte
i vår undersökning för att några
engagemang
det här området.
betydande förändringar skett
Den internationella jämförelsen visade, vidare, att det
exceptionellt
hög
var en
1998

andel

i den
av de svenska frivilligt aktiva som också var medlemmar
förening där de gjorde sin mest omfattande
insats
så mycket som
Denna siffra har inte sjunkit under 1990-talet,
85 procent
visar
resultaten
från den
vilket
genomförda
undersökningen,
pekar
nu
finns en stark koppling mellan medlemskap
mot att det fortfarande
och frivillig insats
det vill säga det traditionella
"folkrörelsesättet.
Kanske ökar icke desto mindre några mindre traditionella
insatsdet
arbete
fallet
bör
detta
Om
så
bättre
gäller
frivilligt
är
typer när

fångas upp med vår breda ansats än med en mer traditionell
ansats.
Låt oss titta
vad människor
vad består de
gör i föreningslivet
frivilliga insatserna av Vilka förändringar kan man iaktta
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1992 och 1998. Andel

Den frivilliga insatsens karaktär
olika typer av insatser
ägnat sig

Tabell

Utbildning eller ledarskap
Styrelseuppdrag/ adm‘°

1992

1998

24

21

58

56

Info/opinionsbild.

14

15

Penninginsamling

26

20

Direkta hjälpinsatser

12

12

3

16

Andra insatser

501

BAS

%

som

578

som
av insatser i den föreningstyp
tid.
Tabellen
visar att traditionella
respondenten ägnat mest
typer av
inforföreningsinsatser såsom styrelseuppdrag och administration,
och utbildning/
ledarskap är ungefär lika
mations/opinionsarbete
I tabellen

redovisas

fördelningen

vanliga 1998 som 1992. Samma sak gäller för hjälpinsatser.

Andelen

ha minskat
in pengar förefaller
något. Andelen
som
oklassificerat
har, å andra
andra
de
insatser"
slag
gör
att
av
uppger
till 16 procent.
Svaren i denna kategori,
sidan, ökat från 3 procent
del
redovisades
visar
in
att en
extenso,
av dem vid närmare påsom
Men det finns
seende går att hänföra till övriga svarskategorier.
som samlar

också

bildar
en del svar som

ett mönster

icke-traditionella
av den

formaliserade
insatstyp som tidigare antytts - det handlar om föga
underhållbarn
eller
former:
pensionärer, att arrangera
skjutsning av
ishockeylag, etc., och tillfälligt frivilligarbete
ning, tvätta kläder
som insatser i det formaliseradeföreningssom går att karaktärisera
från
livers utkanten
Man bör sannolikt
vara försiktig med slutsatser
kan
ändå
denna
dessa iakttagelser. Men
ökning
vara ett spår att följa
förstå förändringsmönster
i föreningslivet.
upp för att

Engagemang

och

föreningstyp

föreningstyper är det som samlar flest frivilliga vid slutet av
under de gångna
1990-talet
Har inriktningen
härvidlag förändrats
formulerad
den ställdes 1992.
identiskt
åren
när
Frågan
var
sex
Svaren gav sålunda ett underlag för att utröna inom vilka delar av
föreningslivet som frivilliga insatser utförs och vilka förändringar
dock viktigt att notera att rörelser mellan olika
som skett. Det är
kan ha förekommit.
inom
föreningar
en och samma organisationstyp
utifrån
data.
våra
inte säga någonting om
Detta kan

Vilka
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Tabell

Andel

organisationstyper

°/o

som utfört frivilliga
1992 samt 1998

insatser inom olika

Frivilliga insatser

1992

1 Humanitär hjälporganisation
2 Föräldraförening
3 Handikapp/patientförening
4 Invandrarorganisation
5 Kvinnoorganisation
6 Pensionärsorganisation
7 Församling i Sv Kyrkan
8 Annan kyrka/kristet samfund
9 Annat religiöst samfund
10 Nykterhets/antidrogförening
11 Lokal sammanslutning för social fråga
12 Grupp för internationell fråga
13 Ordenssällskap
14 Frivilliga insatser inom offentlig sektor
15 Annan org. med hum/soc inriktning
16 Idrottsförening
17 Friluftsförening
1B Miljöorganisation
19 Kultur/musik/dans/teater
20 Annan hobbyförening
21 Fredsorganisation
22 Motororganisation
23 Förening för boende
24 Aktieägarförening
25 Frivillig försvarsorganisation
26 Konsumentkooperativ
27 Annat kooperativ
28 Lokal aktionsgrupp
29 Fackförening
30 Politiskt parti
31 Studentförening
32 Annan förening
BAS

Av tabell

0
1045

framgår att 1998 liksom

1998

4
1104

1992 är de medborgare som utett brett spektrum av förverksamheten.
eningstyper, olika både till mål och inriktning
Nu
liksom i början av 1990-talet
det
samlar
idrottsföreningarna som
är
flest frivilliga. Här finns även en liten tendens till ökning: från 16
till 19 procent
procent
av befolkningen i åldern 16-74 år som var
3
för frivilliga

insatser

verksamma

inom
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friengagerade i en sådan föreningstyp. Både mäns och kvinnors
idrotten
har
ökat,
visar
inom
villiga insatser
en fördjupad analys.
Även i andra europeiska länder är idrottsföreningar
en viktig arena
för frivilligt engagemang,
Visar internationella
jämförelser Gaskin 8C
Davis

Smith,

1995; Davis

Smith,

1998; Jeppsson Grassman
roll
den har inte en lika framskjuten

8C

Svedberg, 1995. Men
som i
Sverige.
till ökning
I övrigt är det värt att notera de små tendenserna
de vi, med en mycket vid
bland de första 15 organisationstyperna
definition
kallat socialt inriktade
organisationer. Föreningslivet allVissa organisationstyper
mänt sett kan sägas ha en social funktion.
eller
social
uttalad
har emellertid
målsättning för sin verksamhet
en
delar av denna. De verkar för utsatta gruppers välfärd och för att
lösa sociala problem. Man kan säga att de har en primär välfärdsini svenskt för1993. Vad som är "socialt"
riktning Blennberger,
enbart
svårt att avgränsa. Organisationer
inriktade
att ge social service saknas nästan helt Jeppsson
och med den
Grassman
8C Svedberg, 1995. Detta taget i beaktande
de
för social inriktning
vida definitionen
15 första
som utgörs av
kunde
vid mätningen 1992 konstatera
organisationstyperna,
att 20

eningsliv är dock

oftast

gjort en frivillig insats inom minst en sådan
av befolkningen
siffra ökat till 22 procent.
hade
motsvarande
1998
organisation.
socialt inriktad
bland
de
Andelen
frivilliga som ägnat mest tid
organisation hade stigit från 29 procent till 33 procent. Den detaljeprocent

rade genomgången i tabell 3 visar att humanitära
som ökat mest relativt
av de organisationstyper
Svenska kyrkans olika verksamheter
signifikant.

organisationer

är en

sett, statistiskt
har också dragit till

under 1990-talet.
Det är i
talar om. Det är de som står för ökningen i
dessa organisationer.
så ofta som männen
De lägger också dubbelt
ned mest tia som frivilliga inom socialt inriktade
organisationer. Det

sig ökat frivilligt
huvudsak

medborgarengagemang

kvinnorna

under 1990-talet.
Mycket tyder
är ett mönster
som något förstärkts
framför
allt
bland
kvinnorna
sålunda
det
är just
att
som det skett
är det de humanitära
förändringar under 1990-talet. Efter idrotten
Den
organisationerna som nu samlar flest frivilliga bland kvinnorna.
sociala gestaltningen av medborgarskapet tycks ha fått en något mer
framträdande
plats i föreningslivet under 1990-talet och denna står
kvinnorna

toning

Bland

föreningar
1998

för.

håller

Det

svenska

eventuellt

föreningslivets
att modifieras

samma

tendenser.

manliga

fram-

tycks exempelvis motorfrivilliga. Petersson et
Bland föreningstyper som

16-32
övriga organisationstyper
ha tappat
och hobbyföreningar

redovisar

relativt

något.
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och boendefrivilliga finns exempelvis aktieägarföreningar
finns
Det
föreningar.
i
en uppfattning att frivilligt engagemang
Ökar
aktionsgrupper och mer tillfälliga enfråge-sammanslutningar
och att detta skulle kunna
för deltagande. Det
vara en ny form"

vunnit

finns

emellertid
Det är en slutsats
inget stöd för ett sådant mönster.
kan
dra
från
vår undersökning.
Samtidigt bör man vara medman
förändring inte heller låter sig fångas
veten oin att en sådan eventuell
vår typ av undersökning
särskilt väl. Resultaten
det
visar
undersökningar
att
var 1 procent
som gjortfrivilliga
upp genom

i aktionsgrupper

insatser
det 1998

se

tabell

1992 och samma
emellertid

3. Vi ställde

från våra

andel av medborgarna var
också en särskild fråga i

vår undersökning

1998 om man överhuvudtaget deltagit i
aktionsgrupper och olika former för tillfälliga sammanslutningar
dvs. oavsett om man gjort frivilliga insatser eller
i dessa. Svaren

visade

att 19 procent
av medborgarna under året som föregick
mättillfället
deltagit i sådana sammanhang. Vanligast var det i den
bad respondenterna bedöma
yngsta åldersgruppen - 16-24 år. När
deras
denna
i
ändrat sig
deltagande
sammanslutningar
typ av
om
under 1990-talet,
visade dock en överväldigande majoritet
av svaren
att deltagandets omfattning inte förändrats.

Det

frivilliga

arbetets

bestämningsfaktorer

konstaterar
att fler är frivilligt aktiva i dag än 1992,
som
det
skillnader
mellan
är
frivilligt aktiva och de som
större
är
aktiva. Med andra ord, framstår
några av det frivilliga arbetets bestämningsfaktorer som mer tydligt framträdande
nu än tidigare. För
faktorer
vilka
vid
kontroll
för andra
närmare grepp om
att
som,
förhållanden,
ökar sannolikheten
för att
en person ska ägna sig
frivilligt arbete, genomfördes i undersökningen 1992 en diskrimi-

Samtidigt

nantanalys

i vilken

variabler

följande områden inkluderades:
förhållanden, familjesitaation,
samt boendeför/øållanden och ortstyp. Dessutom
prövades betydelsen av att
individen
utförde
informella insatser utanför föreningslivet. Samma
modell prövades i undersökningen
1998. I ett andra steg analyserades en något utökad modell, där ytterligare några variabler
inkluderades: invandrarbakgrund
fråga
föräldrarnas
föreningssamt en
om
engagemang. I tabell 4 redovisas endast förekomst
av signifikanta

ålder,

inom

kön, socioekonomiska

samband.
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män, för kvinnor

samt för gruppen
Utbildning

Samtliga

Boendeort

Inkomst

informella
insatser

Fldzs
engag.

.

.

.

n:

.

.

.

rn:

.

ti

m

Män

.

.

Kvinnor
Pers. 25-65 år

arbete 1998. Totalt,

för deltagande i frivilligt
25-65 år

Bestämningsfaktorer

Tabell

o,o1...po,o5
"o,oo1 ...po,o1
"""p0,001
Vid

mätningen

fikanta
fallet

1992 framträdde

förklaringsfaktorer
denna

till

gång, vid kontroll

både kön och ålder som i sig signidet frivilliga engagemanget.
Så är inte
och om man utgår
för andra variabler

Som
sett har det skett en viss utjämning
Åldersmönstret
där de yngsta och de
och
kvinnor.
män
finns fortfarande
äldsta minst ofta är aktiva
men blir inte signifienbart till de organisationskant i denna modell. Ser man emellertid
inriktade
16-32 i tabell 3
typer som här definierats
som icke socialt
åldersmönstret
och där idrotten
dominerar,
mycket tydligt: det är
är
de yngre grupperna,
16-40 år, som är mest frivilligt aktiva. En analys
baserad enbart
organisafrivilligt arbete inom socialt inriktade
från allt frivilligarbete.
mellan

Detta
ett specifikt köns- och åldersmönster.
diskuteras
avsnitt.
i ett kommande
Resursmönstret
är desto tydligare och visar sig här i utbildnings-

tioner

uppvisar

också

för att indivihögre utbildning, desto större sannolikhet
fa/etornz
starkt.
samband
den är frivilligt aktiv. Inget annat
Detta
är så
framträdande
vid
mindre
Då fann
1992-års
mätning.
mönster
var

förhållanden,
ett - betydligt svagare - samband till socioekonomiska
till
individens
fackliga tillhörighet
bland de
mer specifikt kopplat
sambandet
framträder
inte,
som var i åldern 25-65 år. Det senare
för andra variabler,
i den nu genomförda analysen.
vid kontroll
sett, föreligger dock, om man ser till
främst
Det är dessutom
tydande skillnader.
förbund
SACOsom en ökning av frivilligt

Totalt

starkast
1992 är utbildningsmönstret
inkomsten
även
en förklaringsfaktor

be-

facklig tillhörighet,
bland

medlemmar

aktiva

skett.

för kvinnorna.

För

som går i samma
frivilligt aktiv.

i

Precis
männen

som
är

riktning:
desto oftare
högre familjeinkomst
förhållanoch andra socioekonomiska
Skillnaderna
i utbildning
den mellan frivilligt aktiva och övriga var ännu större i andra länder
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än i Sverige, det visade den komparativa
Gaskin 8C Davis Smith, 1995; Jeppsson

Eurovol-undersökningen
Grassman
8C Svedberg,
dock betydelsen av utbildning
ha för1995. I Sverige förefaller
stärkts under 1990-talet,
det
insatser
i
gäller
frivilliga
föreningsnär
livet. En av flera förklaringar till dessa förhållanden
kan ligga i att
det ställs allt större krav
de frivilligas kompetens i föreningslivet.
Den "meritokratisering
av frivilligengagemanget
som påtalats av
utländska

forskare

1998

har sannolikt

krävs

allt oftare

Gaskin

8C Davis

Smith,

1995; Davis

Smith,

också

särskild

Det
betydelse för svenska förhållanden.
kompetens för frivilliga uppdrag. Men för

bild av varför vissa engageras och inte
att
en mer heltäckande
andra måste självfallet andra faktorers
betydelse också vägas in.
Regionerna i Sverige skiljer sig också åt: frivilligt engagemang

vanligast förekommande

i södra

Sverige och

Gotland

är
och Öland.

och var man bor kan ses som indikator
både
socioekonomiska resurser och mer komplexa förhållanden
som hänger samman
med grannskapsrelationer,
sociala arenor och livsstil. I den här

Har

undersökningen faller ortstypen för boendet ut som mycket betydelsefull för frivilligengagemanget och med starkare samband än i
i storstäder
1992-års mätning. Människor
är i betydligt mindre utoch
i andra tätortstyper
sträckning frivilligt aktiva än människor
framför

allt än de som bor
landet. Kombinerar
man detta mönster
med utbildning visar det sig att det totalt sett är de lågutbildade i
storstäderna
som i minst utsträckning är frivilligt aktiva. Det är ett
resultat

med direkt

för de frågor om medborgarskap och
detta
kapital som är
kapitels centrala teman.
Totalt
både första och andra generasett har invandrarbakgrund,
skillnader
tionens, betydelse för att förklara
mellan olika grupper
relevans

socialt

när det gäller frivilligt engagemang.
villigt aktiva än övriga. Skillnaderna

Invandrare

är mindre

ofta

fri-

måttliga och de
är emellertid
Av den diskriminantanalys
gäller i huvudsak för kvinnorna.
som
genomfördes framgår dock att invandrarskapet i sig i liten utsträckning utgör förklaringen. Det handlar snarare om ett komplext samVid kontroll
för andra
spel av resurs- och livsstilsförhållanden.
faktorer,

faktorer,

främst

där man bor, men också för arbetsrelaterade
ortstyp
försvinner
skillnaderna
mellan invandrare
och andra

när det gäller frivilligfengagemang.
mycket har det frivilliga engagemanget
rötter i värderingar
barndomen
i
och
livsstil
under uppväxtåren,
i
bibringats
som man
en
där föreningsengagemang ingår
i En
som något man socialiserats
barndomsmiljö präglad av ett föreningsengagemang från föräldrarna
kan tänkas vara ett slags kulturellt
har med sig
kapital som individen
grupper
Hur
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i sitt vuxna liv. I 1998-års mätning ville
ta reda
föräldrarnas
eventuella
föreningsengagemang
tydelse
likheten
vuxen.
faktorn

vilken

be-

har för sannoarbete som

att man själv ska vara engagerad i frivilligt
En intressant
fråga härvidlag är vilken betydelse ålders-

och som ett
har, både som indikator
kohorttillhörighet
och uppväxtmiljö.
för tidsavståndet
till barndom
Det

uttryck
framgår av tabell 4 att det finns ett samband mellan föräldrarnas
föreningsengagemang och eget frivilligengagemang: de frivilligt
aktiva har i större utsträckning än övriga också haft föräldrar
som
varit aktiva i föreningslivet.
Det är bland pensionärerna som sambandet är starkast. Sambandet
gäller främst för dem som är aktiva
tabell
där idrottsföreningar
i
inom föreningstyperna
16-32
dominerar
politiska
kulturföreningar,
men också, fackföreningar,
partier, etc. - det vill säga i viss utsträckning typiska folkrörelser.
Det är intressant
att, vid separata analyser för kön,
att konstatera
visar sig sambandet
För åldersgruppen
gälla endast för kvinnorna.
25-65 år ser mönstret
något speciellt ut: det är de som har/ haft förvarit föräldrar som i viss utsträckning
inte i stor utsträckning
aktiva
än
eningsaktiva som själva i större utsträckning är frivilligt
har i detta fall tydligen
andra grupper.
Det måttliga engagemanget
haft ett slags inspirerande betydelse medan intensivt
engagemang
från föräldrarna
inte haft det i samma utsträckning.
Ett mönster
men
som inte gav signifikanta samband i modellen,
där skillnaderna
ändå är påtagligt stora, gäller följande förhållanden:
människor
som kan antas redan ha mycket att göra - gör mer".
Förvärvsarbetande
är i större utsträckning engagerade i frivilligt
heltidsarbetande
arbete än
förvärvsarbetande,
mer än alla övriga
aktiva än
dock
mindre
i
inte
utsträckning
arbetslösa
är
grupper
Till detta kommer
andra grupper som inte förvärvsarbetar.
att
människor

med hemmavarande

barn

i åldern

7-19 år oftare

är

engagerade i frivilligt arbete än andra grupper.
När det gäller variabeln
informella insatser betyder sambandet i
tabellen att människor
som regelbundet hjälper vänner, grannar eller
med, i större utsträckning än
anhöriga som de inte sammanbor
andra också är engagerade i organisationsanknutet
frivilligt arbete.
för kön visade sig sambandet
endast gälla för kvinnor,
Vid kontroll
till denna
och tydligast framträda
i åldrarna 25-65 år. Sambandet
utföras för anhöriga
delen
visade
form av arbete
till
sig
största
- som
med
kan naturligtvis
i två riktinte sammanbor
som individen
oavlönade
leder
till
frivilligt föreningsanhjälparbetet
ningar: det
hur det är, tycks mönstret
knutet arbete
eller tvärtom.
Oavsett
tyda
att de som gör mycket gör mer". Ett annat sätt att förstå
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det är att se det sociala hjälparbetet
personliga nätsom indikator
för att kunna hjälpa någon måste
ha
nätverk
i vilka det
man
finns några att hjälpa. Ur det perspektivet blir det oavlönade
arbetet
både ett uttryck för
och
På
personlig
en
motresurs
en handling.
svarande sätt kan de organisationsanknutna
frivilliginsatserna betraktas. Petersson,
Westholm
och Blomberg 1987
fann också ett

verk:

nätverkets
generellt samband mellan det informella
och
medborgerligt engagemang
inflytande.
Till

skillnad

mot

i studien

från

1992 ställde

styrka och
i 1998-års

under-

sökning också några frågor kring informella nätverk. Vi gjorde det
bland annat mot bakgrund
av att dessa visats allt större intresse
under senare år, inte minst i forskning kring det civila samhället.
Vårt intresse gällde omfattning av informella
nätverk av en viss typ i
befolkningen, men också deras mer specifika betydelse ur resursperpektiv.

Informella

nätverk

relativt
Det har funnits
spridda föreställningar om att den svenska
nätverk.
befolkningen skulle ha bräckliga eller svaga informella
Detta har tidigare kopplats till specifika idéer
om svenskarnas
nationalkaraktär
för en presentation av denna tradition,
se till
exempel Trägårdh 1996. Under hela efterkrigstiden har i stället
starka kopplingar gjorts mellan de skandinaviska
välfärdsstaternas
och
förment
våra medborgares
utformning
svaga nätverk
se till
exempel Austin 1970; Wolfe 1989. Bekymret har varit, vilket bland
1998
påpekat, att man knappast alls kopplat ihop
annat Rothstein
dessa typer av argumentation
med empiriska belägg. Till detta
kommer
nätverk
är brett och mångtydigt
att begreppet informellt
och ges olika betydelser i olika sammanhang.
Vår mätning är, så vitt
vet, den första i sitt slag som gjorts i
ambition
har
varit att kartlägga förekomsten
Sverige. Vår
av informella

nätverk av en viss typ: informella
nätverk
med någon kontinuioch
där
detta
innebär
minst
regelbundet gör
tet
att
tre personer
tillsammans.
Detta
och enskilda
något
betyder att familjerelationer
vänskapsrelationer inte innefattas i vår definition.
Vår avsikt med

frågan var att
en grundläggande bild av i vilken utsträckning benätverk som här avses. Till
folkningen deltar i sådana informella
skillnad
de
här inte utgångstidigare frågeställningarna tog
mot i
reda
punkt i insatser, utan försökte endast
om man regelbundet ingår och deltar i ett eller flera sådana här nätverk.
På vår fråga:
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talar man mycket om att människor ingår i olika
nätverk. Här avses sådana sammanhang där minst tre personer
träffas regelbundet, för olika syften utan att det för den skull är
fråga om aktiviteter inom en förening. Det kan vara fråga om
syjunta, bridgegrupp, grupp av arbetskamrater som tillsammans

Nuförtiden

och regelbundet motionerar
tillsammans etc.
de svar som redovisas

fick

fritiden,

grupp som fiskar

i tabell

Andel °/o som uppger att de ingår i ett eller flera
Tabell
informella nätverk. Totalt samt efter kön
Totalt

Män

Kvinnor

Ingår i ett nätverk

35

34

36

Ingår i två eller flera nätverk

13

13

14

568

1 104

BAS

536

Vi ser att knappt hälften av befolkningen tillhör
ett eller flera sådana
mellan könen, med en något
här nätverk.
Det är små skillnader
andel

större

fördelning
färre

kvinnor
bland

nätverk

än män. Analysen

olika

åldersgrupper.

av data visar också en jämn
Bara de allra yngsta har något

än övriga.

både antalet vänskapsrelationer
annan forskning vet vi, att
med vänner och bekanta allmänt sett verkar ha ökat
och umgänget
under efterkrigstiden
i sin helhet men också under de allra senaste
Från

1997;
Centralbyrån SCB
exempel Statistiska
nätverk av den typ som
fråga om informella
här avses ställdes inte i 1992-års undersökning. I 1998-års undersökbad respondenterna själva göra
därför en fråga, där
ning ställde
informella
nätverk eventuen bedömning av hur deras deltagande i
ellt förändrats
under 1990-talet.
Ungefär hälften svarade att ingen
förändring skett. Ungefär 25 procent svarade att de ingår i färre nätsvarade att de ingick i
verk nu än tidigare, medan övriga 25 procent
fler nätverk nu än i början av 1990-talet.
I den yngsta gruppen,
16fler
involverad
nätverk,
blivit
i
har
naturligt
24-åringarna,
nog
man
blivit involverade
i färre. De
medan likaledes 25-34-åringarna
intervjuade ombads att kort och med egna ord beskriva vad deras
aktiviteterna
i
och syfte. Man kan dela
nätverk har för inriktning
odla
handlar
motionera,
Det
något
några huvudgrupper:
att
om att
lite
eller
tillsammans,
fritidsintresse
umgås
att
mer
annat
decennierna

Perlinski

se

1990.

till

Någon
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regelbunden
utbildning.

basis. Detta

mönster

gällde oavsett

ålder och

Vad

kan då förklara
skillnader
mellan olika grupper
när det gäller
nätverk
tillgång till och deltagande i informella
En diskriminantanalys genomfördes där samma variabler inkluderades
i modellen
för
analys av det frivilliga arbetets bestämningsfaktorer. Endast
som
signifikanta samband redovisas.

Tabell

Bestämningsfaktorer

för deltagande i informella

nätverk.

Totalt

samt efter kön
Utbildning

Inkomst

Invandrare

FId:s eng

Totalt
Män
Kvinnor
0,01p0,05
"0,001p0,01
"p0.001

Återigen ser

där både faktorer
ett mönster
som har karaktär
av
och
sådana
resurser
som verkar ha med traditioner
att göra får ett
slår igenom liksom inkomst.
genomslag. Utbildningsfaktorn
När
det gäller betydelse
det
framför
allt
förstainvandrarbakgrund
är
av
invandrare
generationen
som i mindre utsträckning än övriga verkar
ha tillgång till informella
nätverk.
Mönstret
gäller i mindre grad för
andra

generationens

invandrare.

I en fördjupad statistisk
analys som genomfördes framträdde
emellertid
också en tydlig och signifikant koppling mellan frivilligt
i föreningslivet och tillgången till nätverk.
Det bör
engagemang
tolkas

frivilliga insatser, i
högre
mer tid man ägnar
har
också
till
informella
nätverk av den
utsträckning
tillgång
man
regelbundna typ som här avses. Det tidigare iakttagna mönstret
bekräftas
sålunda: medborgarnas olika aktiviteter
tycks inte bara
så att

kopplade till varandra

betraktat.
såsom uttrycksformer
Tillgång till
utgör också en resurs och ett personligt socialt
för medborgerligt
kapital och som sådant ökar det sannolikheten
föreningsengagemang i frivilligt arbete, precis som andra resurser
informella

nätverk

exempelvis utbildning.

kan

föreningslivet utgöra en arena
kan delta
skapas som individen
Hur man än
det,
och
tycks
medborgerliga
handlingar
uttrycksser
resurser,
former
kopplade till varandra
ett mångfacetterat sätt.

utifrån

vilken

Omvänt

nätverk
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sammanfattning

första

En

i detta avsnitt är det
de resultat som redovisats
och som Viktiga att
framträder
allt vissa mönster
tydligt
som
det
gäller utvecklingen av medborgarnas frivilliga
notera när
sedan 1992:
föreningsengagemang

Sammanfattar
framför

O Vi har konstaterat

ett i huvudsak

borgarnas frivilliga engagemang

stabilt mönster
över 1990-talet.

beträffande

med-

1992 och har sedan fortsatt att
Det frivilliga arbetet var omfattande
arbetets omfattning har
det
liten
det.
En
frivilliga
ökning
av
vara
emellertid
skett.

ökning står i huvudsak kvinnorna för. De har både ökat sitt
kvinnliga organisationstyper, såsom
deltagande inom traditionellt
humanitära
föreningar, men också inom mer typiskt manliga områden

Denna

såsom inom

idrotten.

Det tycks finnas fog för att hävda att det skett en viss femininisering
det gestaltar sig i föreningsengagemang.
av medborgarskapet såsom
Den ökning i frivilliga insatser
ning anknytning till traditionella
Insatser
verkar

uppmärksammat har i stor utsträckföreningstyper.

karaktär med lös koppling till föreningen
av en informell
ha blivit något vanligare sedan 1992.

nätverk av
har tillgång till informella
av medborgarna
nätverk är också
De som har tillgång till informella
en viss kontinuitet.
i större utsträckning än övriga engagerade i frivilligt arbete.

Knappt

hälften

Högutbildade är i större utsträckning än människor med lägre utbildning engagerade i frivilligt arbete. Detta mönster är tydligare 1998 än
det var 1992.

Två

mönster

vid analysen av
framträdde
Två övergripande mönster
som centrala
i 1992-års undersökning.
det frivilliga arbetets bestämningsfaktorer
relevans också 1998, med något olika förtecken
sociala arenor
hade att göra med tillgång
och tyngd. Ett mönster
för
detta
har
och den betydelse
frivilligt engagemang och medborgarskapets gestaltningar. Människor
som var samhälleligt expoDessa har central

olika

nerade
åldrar

arenor

- genom

som hade barn i
oftare
frivilligt aktiva
etc., var
till
hade
insatser
övervägande

förvärvsarbete,

dagis, i skola,

som gick
än andra. De som gjorde frivilliga
delen blivit ombedda
att göra insatsen,

olika
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finns

mönstret
kvinnor

också

framträder

i resultaten

också

från

sambandet

1998-års
mellan

undersökning.

informella

För

insatser

till

och
med, grannar och vänner
anhöriga som man inte sammanbor
frivilligt arbete. Det som beskrivs som exponering och anknytning
till sociala arenor kan också tolkas som att om man har tillgång till
för att man också ska vara
ett personligt nätverk ökar sannolikheten
frivilligt aktiv i föreningslivet.
i 1998-års studie också betydelsen
Tydligare än 1992 framträdde
som kan ses som indikatorer
och andra livsgeografiska utan även sociala, kulturella
stilsförhållanden.
skapar olika slags sociala arenor. InneOrtstypen

av "ortstyp
inte bara

och boendeförhållande"

aktiva än de som bor i
är mer sällan frivilligt
landet. På landsoch mest aktiva är de som bor
övriga ortstyper
bygden har inte heller utbildningen samma genomslagskraft och

vånare

i storstäder

för medborgarnas
betydelse som den visar sig ha i storstäderna
arbete.
i frivilligt
engagemang
Annars
är det just utbildningsfaktorn
som tydligast slår igenom i
det finns ett starkt samband mellan utbildning
1998-års resultat
och frivilligt
arbete
lägre utbildning man har desto mindre
troligt är det att man är engagerad i frivilligt arbete. Det socioekonohar en betydelse för
mis/ea mönstret visar dessutom
att inkomsten
och
det
i
Det andra överriktning.
går samma
männens engagemang
resultat
framträdde
i 1992-års
gripande mönster som
var just det
socioekonomiska
Nu ligger tyngdpunkten
tydligare än
mönstret.
1992
utbildningens betydelse.
De olika mönstren
går i visst motto att sammanfatta
som att
medborgarskapets gestaltning i form av frivilligt arbete ofta inte är i
utan snarare har karakresurser och aktiviteter,
förvärvsarbete
och frivilligt arbete, både
och"
både
tären
—
Motsvarande
andra åtaganden och frivilligt
mönster
är
engagemang.
också tydligt i andra europeiska länder Jeppsson
Grassman,
1998.
stället

för"

andra

av både

sålunda ett slags /eumulativitet
i medborgarskapet, något
resultat
Omvänt,
tycks frivilligt föreningsengagebelyser.
som våra
för bristande
inte
kompensera
sätt
ett
att
resurser. Detta
mang
vara
den
i
undersökningen
tydligare
än i 1992är
mönster,
senaste
som

Det

finns

års undersökning,
det anledning till

bör följas upp.

oro.
De övergripande rön

Om

det visar sig bli permanent

ger

om insatser inom frivilliganledning
att här försöka fördjupa
ramar ger oss
diskussionen
inom ett par områden.
Här följer därför ett avsnitt om
insatser inom de socialt inriktade
I anslutning till
organisationerna.
detta diskuteras
också de äldres frivilliga insatser.
presenterat

organisationernas
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De

socialt

inriktade

frivilliginsatserna

Inledningsvis

presenteras
en del grundläggande uppgifter dels för de
de socialt inriktade
i sin helhet och dels
organisationerna
för de aktiva i några olika specifika organisationstyper
inom detta

aktiva

inom

område.

Därefter

försöker

förklara

skillnader

mellan

hitta

bestämningsfaktorer
som kan
det
sådana
här
gäller
när
slags
grupper
insatser. Slutligen försöker
i detta avsnitt ge en lite tydligare bild
av de äldres insatser - som i stor utsträckning verkar ha en social

inriktning.

Vår egen och andras forskning visar att man bör skilja
olika
socialt
inriktat
kan
Man
frivilligarbete.
göra en grov indeltyper av
och insatser som tar sin utning mellan å ena sidan verksamheter
gångspunkt iegenorganisering och Självhjälp, alltså sådant arbete som
Å
springer ur till exempel handikapp- och pensionärsorganisationer.
andra sidan i sådana aktiviteter
och insatser som i första hand är inriktade
att göra insatserför andra och som i sin tur genereras ur till
och kyrkornas församlingsarbete.
exempel humanitära
organisationer
I tredje hand

har

också

aktiviteter

frivilliga

och insatser

som tar sin

startpunkt i offentliga verksamheter,
exempelvis kontaktmannaskap
och övervakning. Att
skiljer ut denna tredje gruppering beror i
första hand
att grundläggande betingelser som organisation,
mellan
huvudmannaskap, medlemskap och så Vidare skiljer sig
denna och andra typer av frivillig social organisering
för översikt se
till exempel Svedberg 1993; Lundström
8C Svedberg 1998.
Vidare är det både från ett medborgarskapsperspektiv
och utifrån
frågor om meden diskussion
om socialt kapital viktigt att skilja
allmänt
insatser
lemskap, deltagande/aktivitet,
göra
att
samt att utföra direkta sociala insatser. Vi
att uppmärkavser här i huvudsak
samma de två sistnämnda
Mot bakgrund av det ovanstående
här kallat

sociala

något fördjupad
en tydlig social
Tabell

Andel

organisationer.

inriktning.
%
Totalt,

som utfört frivilligt
samt efter kön

Andel aktiva i befolkningen%
BAS

och av att insatserna

i det

förefaller
öka vill
försöka ge en
organisationer
bild av medborgaraktiviteter
i organisationer
med

arbete i socialt inriktade

Totalt

Män

22

17

1 104

577

146

Kvinnor
26
527

EVA JEPPSSON GRASSMAN OCH LARS SVEDBERG

redovisar

Det

i ovanstående

tabell

är den andel av befolkningen
organisation. Som
som gör någon insats i minst en socialt inriktad
redan tidigare angivit är andelen kvinnor
betydligt fler än män. När
för att

den totala insatsen slår ihop andelen aktiva i
ett mått
med
det genomsnittliga
antalet timmar
för män
befolkningen
dock att förhållandet
mellan män och
respektive kvinnor finner
kvinnor

detta sätt finner
med andra ord
Mätt
är knappt 3 till
inte
skillnad
drastisk,
mellan
och
kvinnors
inmäns
en påtaglig, men
för
insats
social
gör
satser. De flesta - 75 procent
en
en
- som
organisation är också medlem i densamma. Det år en något lägre
andel än för de frivilliga i allmänhet.
De som är engagerade inom det
sociala området
till den
är det med andra ord lite lösare anknutna

organisation

inom

vilken

den enskildes

insats

utformas.

Även

med hänsyn tagen till den ofrånkomliga brist
precision
vidlåder
frågor till de aktiva om insatsernas omfattning vågar
som
den mängd tid som de aktiva gör
påstå att det är stora skillnader
insatser

i olika

och kristna
I de humanitära
slags organisationer.
de
aktiva
i
organisationerna
gör
genomsnitt 9 timmars insats per
månad, lika fördelat
I organisationer
män och kvinnor.
som
bygger
egenorganisering, till exempel pensionärs- och handikappbara hälften så stor, 4
organisationerna,
är insatsen i genomsnitt
timmar.

Kvinnorna
gör en lite större insats i tid än männen. Bland
de som gör frivilliginsatser
i anslutning till en offentlig organisation
verkar könsfördelningen
gör i
vara någorlunda jämn men kvinnorna
timmar
medan
månad,
genomsnitt 22
männen gör en mycket
per
liten insats i tid räknat. Det här antyder att de frivilligas insatser i
olika

organisationer sker under rätt olikav socialt inriktade
betingelser och Verkar vara åtaganden av vitt skilda slag.
Vi har också försökt
att lite närmare skärskåda vilka slags insatser
de aktiva säger sig göra inom
Med utramen för sitt engagemang.
gångspunkt i den indelning av socialt inriktad organisering som
gjordes i inledningen till detta avsnitt har
genomfört en gruppeTill gruppen insatser
för andra
ring efter organisationstillhörighet.
har vi fört de som i första hand är aktiva i
humanitär
organisation,
en
Svenska kyrkans frivilligarbete
och andra kristna samfund.
Andelen
utfört
insatser i detta slags organisationer
uppgår till 12 procent
som
Till
har
fört de
befolkningen.
"egenorganisering"
av
gruppen
aktiva i handikapp/ patientföreningar,
invandraroch pensionärsorganisationer,
kvinnoorganisationer
samt föräldraföreningar.
Denna grupp utgör 9 procent
Till sist har
skilt ut
befolkningen.
av
de som gör insatser i det offentligas hägn och dessa utgör 2
procent
av befolkningen.
typer

artade
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Tabell

De frivilliga
insatsernas karaktär inom några olika sociala
Andel °/o som ägnat sig åt olika typer av insatser.
organisationstyper.
Totalt, samt efter organisationstyp
Aktiv - soc.
organisation,
totalt

Aktiv "insats för
andra"

Aktiv "egenorganisering"

Aktiv "offentlig
verksamh."

Utbildning/ledarskap

12

15

8

30

Styrelseuppdr./admin.

62

56

58

30

Info./opinionsbildning

13

13

14

-

Penninginsamling

30

39

17

Direkta hjälpinsatser

17

17

17

42

Andra insatser

12

12

12

10

240

111

BAS

I ovanstående

tabell

99

17

redovisas

fördelningen av insatser inom den
respondenterna givit mest tid. De aktiva
kunde ange fler än
procenttalen att
en insats och därför kommer
överstiga 100 procent. Det interna föreningsarbetet i form av
helt bland de
styrelsearbete och administrativa
uppgifter dominerar
insatser som utförs, liksom det gör i frivilligsektorn
i sin helhet.
Därefter
kommer
Först
penninginsamling.
tredje plats kommer
direkta hjälpinsatser. Knappt var femte aktiv
person har gjort en
sådan insats under föregående år. Vi finner inga skillnader
bland de
aktiva inom de två olika traditionella
sociala organisationstyperna.
Andelen
som gör sådana insatser bland de aktiva i offentligt organifrivilligarbete
så stor. Som förväntat
är däremot
serat
mer än dubbelt
andelen
samlar
in
är
som
pengar betydligt större i humanitära
orgaoch kristna samfund
nisationer
än bland sådana som bygger
egeninte alls inom den offentliga sektorn.
organisering och förekommer
och opinionsAningen förvånande
är kanske att informationsvilken

organisationstyp

bildande

arbete

förekommer

så sällan bland

de aktiva

inom

till

och patientorganisationer.
Låt oss understryka
förekomst
och inte alls kan
insats
att
av en
uttala oss om omfattningen
den enskilda insatsen eller om förhållandet
mellan olika slags insatser. Vi kan konstatera
att de aktivas

exempel handikapphär endast

insatser

fördelar

beskriver

sig någorlunda

jämnt

bland

de olika

organisations-

med undantag för de som är aktiva i offentlig verksamhet.
typerna,
De sistnämnda
Visar upp ett helt annat mönster,
där det mest slående är de direkta

hjälpinsatsernas

stora
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data från Vår
När
jämför de här uppgifterna med motsvarande
undersökning 1992 framstår likheterna
tydligt. Andelen som är
engagerade i styrelsearbete och gör administrativa
uppgifter verkar
emellertid
ha ökat, samtidigt som andelen
som gör direkta hjälpinDet verkar också gälla för dem som gör insatser tycks ha minskat.
satser genom det offentliga. Möjligen finner
en paradoxal förklatill
detta
ekonomiskt
stöd
från
och
kommun
i
i allt
ring
att
stat
relevanta"
ansökstörre utsträckning är förknippat med krav
ningar, utvärderingar och redovisningar. Med all önskvärd tydlighet
åskådliggörs här också något som
belagt i tidigare forskning,
de
socialt
inriktade
delarna av den frivilliga sektorn
nämligen att
och målinriktade
massiva
insatser, men
knappast karaktäriseras
av
inte heller av strikt organiserade egenaktiviteter.
Det socialt inriktade frivilligarbetets
kanske mest avgörande betydelse återfinns
i de
eller till och med informellt
baserade,
mer lösligt strukturerade,
sociala frivilligarbete
inom
uppstår
föreningslivets
som
ramar. Det
sociala stödet eller den ömsesidiga hjälpen verkar
vara mer eller
mindre integrerad i övriga föreningsaktiviteter
Jeppsson Grassman
8C Svedberg 1995; Svedberg 1996.
Vad finns det då för bestämningsfa/etorer som kan förklara
att
vissa grupper i större utsträckning
än andra gör insatser i en socialt
inriktad
från de data som
Vi har med utgångspunkt
organisation
finns tillgängliga och med tidigare angivna variabler
genomfört en
med
Avsikten
hjälp av diskriminantanalys.
prövning
var här, liksom i
tidigare diskriminantanalyser
genomfört i detta kapitel, att kunna
ange faktorer
sannolikheten

för andra förhållanden,
ökar
som, vid kontroll
för att någon skall ägna sig
insatser
att göra

i dessa

typer av organisationer.
Resultaten
visar
ett tydligt mönster
som liknar de uppgifter
redovisats.
slår emellertid
tidigare
Utbildningsmönstret
igenom
som
Kön
ännu hårdare bland de aktiva i de här slagen av organisationer.
och ålder ger också upphov till klara signifikanta skillnader.
De
aktiva bistår också med informella
insatser i högre utsträckning
än
andra.

eller inkomst
något
ger varken familjesituation
aktiva
i en socialt inriktad
utslag. De som är frivilligt
organisation
återfinns
med andra ord i högre utsträckning
bland välutbildade,
bland kvinnor
med undantag av första generationens
än bland män
invandrade
och bland äldre än bland yngre människor.
Vid en
män
närmare granskning fann
männen framförallt
att de invandrade
Däremot

gör insatser i invandrarorganisationer,
och kristna samfund.
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med
en diskriminantanalys
som i det ovanstående
men nu för var
samma uppsättning variabler
och en av de tre undergrupperingar
tidigare redovisat. Det blir
mellan de som är aktiva i organisai resultaten
inga större skillnader
för andra
och för de som
här givit beteckningen insats
tioner
Vi gick vidare

och genomförde

förs till

Resultaten
skiljer sig inte
kategorin "egenorganisering.
från
den
ovanstående
övergripande
analysen.
mycket
likheter
innebär
det
finns
Detta är värt understryka och
stora
att
insatser inom
grundläggande betingelser bland de människor
gör
som
de mycket olika slag av socialt inriktade
organisationstyper
som
här diskuterat.
För den begränsade grupp som gör insatser i det
inte dra dessa slutsatser.
Vår analys
offentliga kan man emellertid
pekar i stället mot att det är en grupp med delvis andra betingelser
och villkor
så till exempel är man i högre utsträckning
än andra
—
och offentliganställda.
LO-medlemmar
De som är aktiva i sådana här sammanhang verkar i större utsträckning än andra ha tillgång till resurser, personliga erfarenheteroch
traditioner
betydelse för att förklara förekomst
av
som tycks
sådana här insatser. Detta ligger i linje med vår tidigare allmänna
Samtidigt
analys, fastän här är förhållandena
än mer accentuerade.
heller

särskilt

mellan de som gör insatser,
sett att det finns slående likheter
och kristna
oberoende
av om de till exempel arbetar i humanitära
organisationer å ena sidan eller i handikapp- och kvinnoorganisafastän
kan sägas vara en resursstark
tioner å den andra. Prototypen
aktiv
både
i
inte ekonomiskt
privilegierad — lite äldre kvinna som är
sådana här sammanhang och i andra. Vår analys pekar också mot att
inom socialt inriktade
organisationer, sett från ett medengagemang
andra funktioner
fler
och
delvis
borgarperspektiv fyller
än vad man
kan ta för givet.
har

angeläget för oss att för ett ögonblick

påminna om nödbeakta
individuella
endast
inte
resursperspektiv
vändigheten av att
utan också betona vikten av att ha tillgång till sociala arenor.
Det

blir

I vilken utsträckning insatser som springer ur socialt inriktade
eller till och med
organisationer bidrar till att minska, permanenta
får
del av dessa införstärka
mellan
de
klyftor
utsatta grupper
som
inget besked om med den
satser och de övriga medborgarna får
här typen

av ansats.
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Äldres

insatser

frivilliga

och

sociala

från
av resultaten
beträffande
personer

engagemang

med 1998visar
år
60-74
att andelen
Både män och kvinnor
har ökat

En jämförelse

1992-års

års resultat

i åldern

som är aktiv ökat
sitt frivilligarbete.
gruppen

frivilliga

under

1990-talet.

undersökning

År 1992 gjorde totalt

i den här ålders-

37 procent
och 1998 har denna siffra

insatser

ökat

till

44 pro-

cent.

Tabell

Det frivilliga arbetets omfattning i åldersgruppen 60-74 år. Andel
utfört
frivilliga insatser 1992 och 1998. Totalt samt efter kön
som

°/o

1992
Totalt

Män

Kvinnor

37

40

35

Frivilligt arbete
BAS

1998

21 1

99

112

Totalt

Män

44

47

253

120

Kvinnor
42
133

Antalet

timmar
gör insatser visade
som de frivilligt aktiva i medeltal
dock
ha
från
månad
till
vilket
timmar
sjunkit
17
13 timmar,
sig
per
innebär att de äldre frivilligt aktiva nu utför insatser under ungefär
lika många timmar
som gäller för de frivilligt aktiva i allmänhet.
De relativt sett största 0/eningarmz bar skett inom socialt inriktade
inriktade
organisationer, penorganisationer. Det gäller humanitärt

sionärsorganisationer
fund.

och Svenska

kyrkan eller andra kristna sami åldern 60-74
12 procent
av befolkningen
dessa
inom
engagerade
organisationsnågon av

1992 var det totalt

år som var frivilligt
siffra 22 procent.
typer. 1998 var motsvarande
de ökning. Det mönster
som tidigare påtalats

är en betydanfinns en
det
— att
socialt
inriki
engagemang
Detta

tendens i resultaten
ökat
som tyder
tade organisationer
här
sig
ett ännu starkare uttryck. Ser man
- tar
till övriga typer av organisationer,
har också en inte oväsentlig
ökning av frivilliga i denna åldersgrupp skett inom idrottsföre-

ningar.
För

lite mer ingående granska gruppen av
ett ögonblick vill
mellan 75-84 år. Vår undersökning av frivilligt arbete

pensionärer

inte åldersgruppen 75-84 år, vilket innebär att
inte
1992 omfattade
kan göra några jämförelser över 1990-talet.
får
inte
Denna grupp
ofta komma med i mätningar som gäller aktörer
och aktiviteter
av
olika
denna

slag. En anledning är sannolikt
grupp

först

och främst

att
som brukare
151
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att betrakta
eller mottagare
av olika
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och mer i andra hand som aktiva, agerande medborgare. En
annan antagligen lika viktig anledning är att det är undersökningstekniskt
svårt att genomföra datainsamling med denna åldersgrupp.
insatser

Bortfallet

blir

som regel betydande. För den delundersökning
som
och
genomförde
75-84-åringar blev Svarsfrekvensen
som omfattade
endast 50 procent,
vilket är lågt. Detta innebär att de friska och
aktiva bland denna äldre grupp av pensionärer kommer
att vara

överrepresenterade
försiktighet.

och att resultaten

därför

måste

tolkas

med

Likväl

i denna åldersgrupp är påfallande
noterar
att människor
torde man kunna dra, även i beaktande
Den slutsatsen
av den
svarsfrekvensens
snedvridande
konsekvenser.
den
här
åldersI
låga
det
bland
kvinnorna
bland
vanligare
är
än
männen med frigruppen

aktiva.

villigt
—

engagemang,
räknat i tid.

å andra

sidan tycks männen

göra större

insatser

De äldre pensionärerna

gestaltar i större utsträckning än någon
arbete med
sitt
åldersgrupp
medborgarskap
annan
genom frivilligt
sociala förtecken.
Insatser tycks ofta göras i pensionärsorganisahumanitära
tioner,
organisationer, inom Svenska kyrkan eller andra
kristna
Bland

samfund.
de bestämningsfaktorer
varför
som förklarar

som tidigare har diskuterats
vissa grupper är engagerade i
frivilligt arbete och inte andra - är det ganska
som har någon
för de som är frivilligt
genomslagskraft i en diskriminantanalys
aktiva bland de mellan 60-74 år. Ortstyp har förklaringsvärde:
de
förhållanden

äldre pensionärerna

verkar i betydligt mindre uti storstäderna
sträckning vara frivilligt aktiva än andra grupper. Även bostadstyp
människor
synes vara betydelsefull som enskild förklaringsfaktor:
bor
sällan
i
aktiva
hyreslägenhet är mer
frivilligt
än människor
som
som bor i andra bostadstyper eller som äger sin bostad. Bostaden

kan ses som både en indikator
uttryck för ekonomiska
resurser.

livsstil
Det

och sociala
finns

arenor och som
socioe/eonomis/et
ett
allt utbildningsnivå,
men

mönster även för denna grupp, där framför
också inkomstnivå,
varför vissa
är förhållanden
som förklarar
bland
de
äldre
och
andra inte.
aktiva
pensionärerna
är
grupper

riktning som för befolkningen i övrigt.
från den komparativa studien av frivilligt
Resultaten
arbete
—
visade att i flertalet
länder var pensioEurovol-undersökningen
i sin
frivilligt aktiva än människor
närerna i mindre utsträckning
förvärvsaktiva
ålder. jämförde man å andra sidan länderna framstod
där länder som generellt sett hade en stor andel
tydligt
mönster
ett
befolkningen
av
som var frivilligt aktiva också hade en hög andel

Mönstret

går i samma
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aktiva

Sverige och Nederländerna
var sålunda de länder
arbete
av pensionärerna var engagerade i frivilligt
Danmark
Grassman
8C Svedberg 1995. Men även i
t.ex.
Koch
Anker
andel
relativt
8C
engagerade
se
stor
man en

pensionärer.

där störst

andel

Jeppsson
återfinner
Nielsen

Att

1995; Andersson

motta

i stället

för

1993.

att

bistå

föreningsliv präglas i stor utsträckning av flytande gränser
genomfört
givande och mottagande. Flera av de studier
aktiva
det
under 1990-talet
visar
medborgarskapets mångtydighet
8C Svedberg
i detta avseende se till exempel Jeppsson Grassman
har vi, till skillnad
i
befolkningstidigare
1993; 1995. Därför
mot
försökt
i
studier av frivilligarbete,
i 1998-års undersökning
ta reda
stöd
vilken utsträckning befolkningen fått del av insatser eller fått
från någon förening, organisation eller Svenska kyrkan under det
Svenskt

mellan

befolkåret. En så stor andel som 12 procent
av den svenska
endast
till de
fallet.
Ser man
ningen mellan 16-74 år svarar att så varit
mellan 16-74 år har 8 proäldre är andelen något mindre.
I gruppen
kallar
social
från
här
det
fått
organisation och de restehjälp
cent
senaste

från fackförening eller annan intresseorganisation.
Omkring
stöd eller hjälp till något slag av utekonomiskt
har
fått
tredjedel
en
rustning, en lika stor andel har fått rådgivning eller information
av
något mer bestämt slag. Relativt många har också fått hjälp med
hembesök
eller ledsagartjänster. Omkring ‘/2 miljon
stödsamtal,
har därmed fått något slags stöd från en socialt inriktad
människor
organisation under föregående år. Det visar med all önskvärd tydligrande

het att frivilliginsatser
spelar en roll både i välfärdens
utformning och för medborgarnas välfärd.

Informella
Vid

insatser

utanför

sidan av att fånga upp insatser
knytning till frivilli

föreningslivet

och aktiviteter
har

konkreta

velat

som görs i anringa in några andra

gestaltningar av medborgarskapet. Därför görs här en lite mer omfattande presentation av informella insatser som utförs på regelbunden
och utan
basis utanför
det egna hemmet, vid sidan av föreningslivet
detta som ett av medborgaratt vara betalt arbete. Vi betraktar
Därpå gör
skapets uttrycksformer.
en kortare presentation av
med. Vi
för
insatser
någon
regelbundna
man sammanbor
som görs
andra
de
flesta
insatser
likhet
med
skiljer därmed och i
som görs
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inom

och utom

fånga hela vidden

det egna hushållet.
Avsikten
i denna del är dels att
och
de
omfattningen
regelbundna informella
av

insatser

med de andra
som görs, dels att jämföra dessa aktiviteter
i detta kapitel.
typer av insatser som diskuteras
Det finns en tradition
i internationella
befolkningsstudier
av friockså
ställa
informella
insatser som
villigaktiviteter
frågor om
att

medborgarna gör för människor
det ett intresse

för insatser

utanför

som utförs

egen undersökning ställde
lönat arbete för anhöriga,

det egna hushållet.

någorlunda

frågan om man utfört

Ofta

är

regelbundet. I vår
regelbundet oav-

grannar, vänner eller arbetskamrater
som
bor
med.
inte
Vi
man
angav bl.a. matinköp, skjutsning, trädgårdsarbete och städning
aktiviteter.
Det visar sig att 30
som exempel
den
procent
av
vuxna befolkningen gör sådana insatser. Det är en
påfallande hög andel och dessutom något högre än vad befolkningen
ställde samma fråga 1992, då 28 procent
svarade
Av
utför
informella
insatser
basis
samtliga som
regelbunden
är det
drygt 75 procent som hjälper anhöriga. Samtidigt är det 34 procent
uppgav

när

som hjälper andra än anhöriga.
drygt 20 procent av den vuxna
regelbundna insatser för någon
med och ytterligare 10 procent
annan än en anhörig.

Tabell

10. Omfattningen
efter kön

Mer

konkret

befolkningen
16-74 år gör
anhörig man inte bor tillsammans
gör regelbundna insatser för någon
mellan

informella

insatser 1992 och 1998. Totalt

1992

samt

1998

Totalt

Män

Kvinnor

informella
insatser %

28

29

Antal timmar/
månad

12

9

1045

524

BAS

betyder det att

uttryckt

Totalt

Män

Kvinnor

27

30

28

31

15

12

11

13

1 104

568

521

536

Vi ser att den totala mängden informella
insatser är stor och stabil.
tittar
den
När
genomsnittliga tid som de aktiva lägger ner
sådana insatser finner
så gott som inga skillnader
mellan början
och slutet
1990-talet.
De engagerade gör i genomsnitt
12 timmar
månad.
för
Det
exakt
lika
är
övrigt
många timmar som de friper
villigt aktiva uppgivit.
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Två typer av förändringar
kvinnor
1990-talet.
Andelen

Verkar

ha inträffat

emellertid

under

ha ökat, medan
som gör insatser tycks
andelen män tycks ligga kvar
samma nivå som tidigare. Samtidigt
i
verkar de män som bistår med insatser göra något fler timmar
färre
i
medan
kvinnorna
jämförelse
något
tycks göra
genomsnitt,
1990-talet.

med i början

Den

blir

effekten

totala

dock

att ett

görs nu än tidigare.
den totala insatsen slår
för att ännu en gång
När
ett mått
det
med
aktiva
i befolkningen
genomsnittliga antalet
ihop andelen
för var och en som gör en regelbunden insats finner man att
timmar
insatser nu verkar vara omförhållandet
mellan mäns och kvinnors
antal

något större

insatser

Det är värt understryka att män i så pass hög grad
kring 3 till
tycks engagerade i den här typen av insatser.
studerat skall ses som uttryck
Informella
insatser av det slag
för såväl resurser som förpliktelser.
Det blir speciellt viktigt att uppden sistnämnda
märksamma
aspekten då det funnits farhågor för att
skulle bli uppfordrade eller
grupper som redan gör stora insatser
de
insatserna
offentliga
när
tvingas"
stramats åt.
att göra ännu mer
räknat
har
tid
i
insatser
Andelen
som gör stora
av befolkningen
män eller kvinde åtstramningar
som skett i
nor. Detta är värt understryka. Att
till
leda
skulle
1990-talet
under
offentliga åtaganden
att de svenska
inte ökat

emellertid

under

bred front

kvinnorna

decenniet,

tvingades

varken

till

data inte stöd
av det här slaget ger våra
Både Statistiska
Centralbyrån SCB

bland

mer omfattande
för.

1992;

åtaganden

samt bearbetat

av

och Busch

Zetterberg 1995
Rydenstam 8C Wadeskog 1997
med
data
i
våra
linje
ligger
egna uppgifter men
presenterar
som
inredovisar
något lägre andelar som säger sig utföra informella
satser.

med att de informella
andra frågeställningar i SCB:s studie,

kan kanske

Detta

ringades in utifrån

förklaras

insatserna

att ansatsen
och/ eller att
Busch Zetterbergs undersökning
restriktiv
i
var mer
vilka
kan ha ökat. Busch Zetterberg har också undersökt
insatserna
för
finner
och
den
här
insatser
får
del
4
att
av 5
typen av
av
som
handlar det om personer
som är över 60 år.
Vad
komsten

det då för beståmningsfaktorer som kan förklara föreregelbundna informella insatser Vi har med utgångs-

finns
av

punkt från tillgängliga data genomfört en prövning med hjälp av
diskriminantanalys. I denna prövning har variabler inom samma
inkluderats,
områden
nämligen: ålder, kön,
som vid tidigare test
socioekonomiska
förhållanden, boendeförbållanden,
familjesitnation,
frivilliginsatser samt invandrarskap och föräldrars föreningsengagemang.

Endast

signifikanta

samband

redovisas.
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Tabell
Totalt

för att regelbundet göra informella
11. Bestämningsfaktorer
för
och
kvinnor
män
samt
Kön

Ålder

Utbildning

Inkomst

Arb.lös

insatser.

Friv.ins

Samtliga
Män
Kvinnor

"

"0,01p0,05
"0,001p0,01
p 0,001
Vi finner,

som synes, signifikanta skillnader
men de är inte så starka,
med undantag för inkomst.
Innebörden
detta
med
är att personer
av
i större utsträckning
informella
högre inkomster
insatser
gör
än
andra. Det gäller speciellt för kvinnor.
Vidare är insatser
av den här
redan sett, något vanligare bland kvinnor
typen, som
än bland
män, bland äldre än bland yngre, bland de med högre utbildning än
bland de med lägre, bland arbetslösa
kvinnor
till de med
i relation
arbete och bland de
i jämförelse med de
som gör frivilliginsatser
inaktiva.

I en fördjupad statistisk
också detta i linje
analys finner
med tidigare presenterade resultat
starkt
samband
mellan att
- ett
bistå med informella
insatser och att vara frivilligt aktiv. För Övrigt
kan
konstatera
mellan till
att det är påfallande små skillnader

exempel människor
arbetar

eller inte,

i olika
mellan

typer av bostadsort,
människor
med olika

mellan

personer

som

facklig tillhörighet

å ena sidan
samt mellan första och andra generationens invandrare
och etniska svenskar å den andra, när det gäller
insatser.
göra
att
Med den här typen av analys kommer
bara
bit
väg för
man
en
förklara
varför
vissa
insatser
och
andra inte. Det framstår
gör
att
med all önskvärd

tydlighet att betingelserna är ytterligt sammanfrån
Vi
utgår
satta.
att sådana insatser sällan är uttryck för ett fritt
val. Vi ser i stället insatserna
som delar i komplexa sociala och
kulturella
sammanhang, där förväntningar, förpliktelser och traditioner

kan tänkas

Dessutom
utgöra centrala faktorer.
är engagei
mångfacetterat
psykologiskt sammanhang, där
manget
ett
skuld
kärlek,
och
vänskap,
respekt,
återgäldande kan förväntas ha
invävt

tydligt
stor betydelse. Icke desto mindre framträder
ett relativt
Visar
individer
med
form
mönster
i
att
som
mer resurser av högre
utbildning och inkomster
-görfZer insatser än andra. Detta är ett
oväntat resultat som går mot tidigare rön, som snarare visat att det
inte funnits några klassmässiga skillnader
för en genomgång av
forskning se till exempel Sundström
1994. Våra data är emellertid
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relativt

entydiga och ligger dessutom i linje med den enda mer omfattande primärempiriska
studie se Busch Zetterberg 1996 som
genomförts under 1990-talet och som haft samma fokus som vår
egen undersökning.
Det är naturligtvis också viktigt att påpeka att dessa aktiviteter
och insatser inte lever sitt eget liv utan uppstår och utformas
i ett
direkt eller indirekt
samspel med till exempel avlönade insatser från
det offentliga eller med insatser från andra i den enskildes
nätverk.
mellan mer formaliserade
När det gäller sambanden
frivilligininformella
och
har
till
Wuthnow
insatser
exempel
1991
satser
föreslagit att ett frivilligengagemang skulle minska benägenheten att
från
insatser. Data från föreliggande studie -liksom
göra informella
visar i stället
våra tidigare befolkningsstudier
positivt
ett
samband.

H

vill sätta dessa data om informella
till
insatser i relation
Om
uppgifter från andra länder, finner man en del studier som haft likartade utgångspunkter
och frågeställningar. Av alla vuxna danskar
verkar

till

för någon utanför
det egna hushållet
och hälften av dessa i sin tur göra insatser för
någon man inte är släkt med se Anker 8c Koch Nielsen 1995. En
lika stor andel av den brittiska
befolkningen verkar göra sistnämnda

exempel 1/3 göra regelbundna

regelbunden basis
typ av insatser och
Busch Zetterberg 1996
har emellertid

insatser

se

Davis

Smith

1998.

med jämförbara

data
totalt sett verkar göra mindre informella
visat att britterna
insatser
finner
för den amerikanska
Ett helt annat mönster
än svenskarna.
befolkningen, där en överväldigande andel verkar göra något slags
insatser för andra Wilson 8C Musick
1997. Sammanfattningsvis
verkar

den svenska befolkningen
insatser i ungefär
göra informella
lika stor utsträckning
andra
någorlunda likvärdiga
som man gör i
till exempel
europeiska länder, medan det ser annorlunda
ut om
jämför med ett land som USA.

De äldres

informella

insatser

arbete ökar med stigande ålder för att plana
i informellt
bland de äldre. När
nivå
påfallande
hög
granskar den
ut
en
mellan
finner
år
60-74
följande.
grupp som är

Engagemang
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60-74 år som utför regelbundna informella

Tabell

12. Andel % i gruppen
insatser. Totalt samt efter kön

1998
Totalt
Informella insatser %
Antal timmar/månad
BAS

Bland

Kvinnor

Män

35

33

36

18

16

19

253

120

133

de äldre

göra regelbundna
säger sig så många som 35 procent
insatser. Det är en betydligt större andel än för resten av
befolkningen och dessutom är det genomsnittliga antalet insatstimmar
18, i stället för 12. Det är något fler kvinnor
än mån som gör

informella

och förhållandet

insatser

och kvinnor

mellan den totala mängd insatser som män
likadant
gör är
som för den övriga befolkningen, det vill
Vilka man gör informella
insatser för skiljer sig däremot

säga 3 till
åt. Bland de äldre

görs en större andel av insatserna - omkring
för personer
man inte är släkt med, än vad som gäller för
tittar
vårt selektiva urval av de
övriga befolkningsgrupper. När
finner
allra äldsta, det vill säga 75-84-åringarna,
att de informella
hälften

insatserna
Hur
bland

höga och lika stora bland män som kvinnor.
är fortsatt
skall
då förklara
och tolka denna höggradiga aktivitet

de äldre i den svenska

Vi utgår från att förhar blivit mindre, vilket också

befolkningen

pliktelserna mot den närmaste släkten
våra data antyder. Samtidigt vet
att de äldres betingelser har förbättrats
områden.
har
fått bättre hälsa, bättre ekonoDe
många

miska resurser samt har mer kontakter
med andra och umgås mer
med sin släkt. Den grupp som är helt oberoende
av hjälp eller stöd
verkar också växa, samtidigt som andra grupper har fortsatt
stora
hjälpbehov se t.ex. Skjöld 1997; Daatland 8C Szebehely 1997. I
detta

sammanhang bör kanske

också

tillgång till tid och ökad till-

allmänna
kommunikationer
gång till egen bil samt förbättrade
nämdela
med
med
andra
ord
ha
sig av och
nas. Många tycks
resurser att
möjligheter att bistå andra, vilket bland annat verkar ta sig uttryck i
informella

insatser.

de äldre
typer av variabler kan då bidra till att karaktärisera
insatser
En diskriminantanalys
genomförd med
som gör informella
variabler
redovisat
signifikanta
tidigare
samsamma
som
ger
Vilka

band.

De som gör insatser har något bättre
ningar än genomsnittet. Ortstyp slår också
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människor

sträckning
Det

blir

som bor i mindre orter
än andra gör insatser.

eller

landsbygd i större

ut-

ser ännu svårare, än i föregående analys, att ringa
karaktäriserar
de grupper av äldre som utför inforsom
insatser. Det informella
arbetet bland äldre verkar vara ett vitt
som

faktorer
mella

fenomen.
förgrenat och mycket sammansatt
med till
I jämförelse med andra länder Verkar det finnas likheter
den
äldre
brittiska
också
exempel
befolkningen, som
är påfallande
aktiv. Å andra sidan skiljer denna höggradiga aktivitet
ut de äldre
från motsvarande
svenskarna
till
i
Danmark
och
exempel
grupper
USA. Utan att uppgifterna är riktigt jämförbara kan
kan ändå
konstatera

att de äldre i de sistnämnda

länderna gör både informella
och organiserade frivilliginsatser
i mycket mindre utsträckSmith a.a; 1997
Davis
ning än andra befolkningsgrupper
se
of
National
Technical
Voluntary Activity,
Survey
Report; Anker 8C
insatser

Koch

Nielsen

a.a; Independent Sector a.a..
med informella
insatser handlar

bistå

Att

naturligtvis

inte endast

något
om att dela med sig utan i stor utsträckning också om att
tillbaka, bland annat i form av att bli delaktig i olika sammanhang,
kontakter
och erkänsla. Å andra sidan skulle
en del av de här stora
också kunna vara uttryck för en icke önskvärd
insatserna
situation,
där man tycker sig böra eller till och med måste göra insatser, trots
att man kanske själv inte har särskilt mycket resurser. Kanske rör
det sig för de äldre vid slutet av detta sekel
om ett komplext samspel
mellan att vara en resursstark
äldre
med
i ryggen,
grupp
en tradition
en vilja att göra insatser å ena sidan och att å andra sidan utsättas för
ett visst ökande tryck att hjälpa andra, till exempel förvärvsarbetande barn

och jämnåriga
som är pressade i arbetslivet
och
det
stöd
behöver.
hjälp
man egentligen

En

andra

Från

denna

som inte får den

sammanfattning
presentation

kan

dra några tydliga

slutsatser.

O Att

insatser för någon man inte
göra regelbundna informella
sammanbor
med har en bred och stabil förankring i stora befolk-

ningsskikt.
O

Det finns en liten men inte statistiskt
signifikant ökning av befolkinformella
både
vad
insatser,
ningens
gäller antalet involverade och
insatsernas

omfattning.
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O

Dessa insatser verkar
1990-talets

0

Huvuddelen
del riktas

0

något snabbt eller enkelt

inte

förändringar i välfärdsstatens

sätt påverkas av

utformning.

utförs

för någon anhörig, men en ansenlig
till någon man inte är släkt med.
av insatserna

såtillvida
Det finns ett kvinnomönster,
särskilt
inte
är
stora.

att fler kvinnor

gör mer men

skillnaderna
O

De äldre mellan
fattande

0

60-74

gör, relativt

sett, de flesta och mest om-

uppgifterna.

Människor

utbildning

med mer resurser i form av större inkomster
gör i högre utsträckning insatser än andra.

och högre

dem som inte utfört
frivilliga insatser i någon organisation var
informellt
arbete. Sammantaget
det en dryg fjärdedel som utfört
visar detta
två
tredjedelar av den vuxna befolkningen
att omkring
oavlönade
insatser i någon form utanför
i åldern 16-74 år har utfört
Bland

det egna hushållet. Svenskarna
är med andra ord påfallande aktiva och
form
omfattande
både
i organiserad och informell
insatser,
gör
land
utanför
hemmet.
kan
konstatera
det egna
Vi
att i ett
som
det här
Sverige med en, relativt sett, väl utbyggd välfärdsstat
görs
sättet insatser och skapas socialt kapital i en utsträckning
verkar ligga efter andra jämförbara länder.

Insatser

för

någon
också

i det

egna

som inte

hushållet
i vilken

utsträckning
medborgarna gör regelbundna insatser för någon i sitt eget hem.
Detta gjordes inte i 1992-års undersökning. Avsikten
är dels att försöka fånga hela vidden av och omfattningen
de regelbundna informella
insatser som görs, dels att jämföra sådana uppgifter med de
andra typer av insatser som diskuteras
i detta kapitel.
från
obetalda
betalda
insatser och organiseFörutom
skilja
att
ut
från informella
rade frivilligaktiviteter
i befolkningsinsatser har
I den här studien

ville

uppmärksamma

det
skilt
informella
insatser som görs inom och utanför
både
teoretiska
och
hushållet.
sistnämnda
Det
empirisgörs
egna
ka grunder. Vid diskussioner
om hur socialt kapital uppstår och
finns
det anledning att uppmärksamma de viktiga pringenereras

studierna

som kan antas föreligga mellan att göra insatser
mellan att göra
för någon i eller utanför
det egna hemmet,
liksom
för
släkt
med
eller
inte.
Vi
insatser
utgår också från
någon man är
-

cipiella skillnader
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de två sistnämnda
i annan forskning
typerna av in- att
bedrivs
under olika
del
har
olika
till
De
utgångspunkter.
satser
en
villkor
och är förknippade med delvis olika mål och drivkrafter
se
med stöd

till

exempel Busch Zetterberg

1996; Twigg

8L Atkin

1993; Parker

1993.

fråga om man regelbundet hjälpt någon - gammal,
sjuk eller handikappad
är i behov av särskilda insatser i det
— som
På vår direkta

av de som är mellan 16-74 år.
egna hushållet, svarade 7 procent
Bland de äldsta, det vill säga gruppen
75-84 år, var andelen 9 proverkar
konkret
miljon människor
omkring
uttryckt
cent. Lite mer
göra regelbundna
sammans med.

informella

insatser

för någon som man bor till-

Zetterbergs refererade studie från 1996 uppgav 5 procent
respektive 8 procent bland de äldsta, att de gör
av befolkningen,
regelbundna insatser. Att det blir en viss skillnad mellan resultaten i
redan tidigare påtalat,
hennes och vår egen studie skulle, som
och avgränsas
eventuell
kunna bero
anhöriginsats ringas
att en
studien.
En annan
sätt i den förstnämnda
ett något annorlunda
förklaring skulle kunna vara att andelen som gör sådana här insatser
I Busch

de allra senaste åren, vilket i sin tur skall ses mot
bakgrund av att andelen gifta bland de äldsta ökar.
följande sätt i
I vår studie fördelar
sig anhöriginsatserna
faktiskt

vuxit

under

befolkningen.
13. Andel °/o i befolkningen som utfört
hushållet. Totalt samt för män och kvinnor

Tabell

Totalt
Anhörigstöd
BAS

Män

anhöriginsatser

i det egna

Kvinnor

7

6

7

1 104

577

527

är i stort sett lika många män som kvinnor
som gör den här
för att
gör mer, räknat i tid. När
typen av insatser. Men kvinnorna
befolkandelen
aktiva
den
totala
slår
i
insatsen
mått
ihop
ett
Det

ningen med det genomsnittliga antalet timmar för var och en som
mellan mäns och
gör en regelbunden insats, finner
att förhållandet
kvinnors
totala insatser i form av tid blir ungefär 7 till 10. Ännu en
gång är det värt understryka att männen utför en ansenlig del av
uppgifterna. Drygt 30 procent av de som gör insatser ger ett mycket
omfattande
stöd, varav en klar majoritet
är kvinnor.
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och baserad
En ny prövning med hjälp av diskriminantanalys
variabler
i
nedanstående
resultat.
avsnitt
föregående
samma
som
ger
Endast

samband

signifikanta

redovisas.

Tabell

för de som utför anhöriginsatser
14. Bestämningsfaktorer
hushållet. Totalt samt för män och kvinnor
Utbildning
Samtliga

Boendeon

v:

i det egna

Invandrare

n.

w

Män
Kvinnor
0,01p0,05
"o,oo1
p0,01
p 0,001

slår igenom också
Vi ser att utbildning
detta område. Det sker i
och
möjligen med omvända förtecken
en oväntat hög utsträckning
vad
kunde
förvänta
sig. De verkar nämligen vara de mer
mot
man
resursstarka
i
påfallande
högre
grad bistår med anhöriginsatser.
som
Vi finner

vidare

att det är betydligt färre bland de som bor i storinsatser
som gör
av sådant här slag. Av analysen framgår
också att invandrare,
första men också andra generatioi framförallt
i
bistår
med
högre
grad
anhöriga
än resten av befolkningen. I
nen,
första generationen verkar könsfördelningen
vara jämn, men i den
städer

andra

tycks kvinnorna

När

försöker

bli dominerande.

finna

faktorer

som kan bidra

till

att förklara

an-

höriginsatsernas omfattning i tid, i stället för att som i ovanstående
faktorer
skillstycke fästa uppmärksamheten
som kan förklara
nader i förekomst,
visar det sig att det finns ett signifikant positivt
samband mellan ålder och insatser. De med högre ålder gör
mer
omfattande

insatser.

Eftersom

inte frågade om anhöriginsatser i det egna hushållet
i
ställde
till
i
befolkningsundersökning
anslutning
nu
detta spörsmål en fråga med följande lydelse: "Om Du jämför
situationen
1990-talet
tycker Du då
nu med hur det var i början
eller är det
att Dina insatser av det här slaget har ökat eller minskat
Med hänsyn tagen till de problem som finns med
ingen skillnad
det här slaget av tillbakablickande
frågor pekar ändå svaren pekar
där för de flesta insatsernas
omfattning inte
mot en stabil situation
verkar ha förändrats.
det
emellertid
ha
För en mindre
tycks
grupp
skett förändringar. I denna grupp
lika
andel
de
ökat
stor
att
anger en
1992-års

162

EVA JEPPSSON GRASSMAN OCH LARS SVEDBERG

sina insatser
skillnader
När

som att de minskat

sitt bistånd.

i medborgarnas svar.
man tittar lite närmare

Det

finns

inga köns-

de äldres insatser för anhöriga i det

visar sig
egna hemmet, det vill säga 60-74-åringarnas
engagemang,
Framförallt
andelen vara något större än för resten av befolkningen.
gör man i genomsnitt en mycket större insats
mätt i tid. Det är en
lika stor andel män som kvinnor
involverade
i dessa aktiviteär
som
också
visat
Kvinnorna
på.
gör dock
ter, något som
annan forskning
det
insats. Också här tycks
en tidsmässigt mer omfattande
vara ett
försöker
mångfacetterat fenomen som
ringa in, vilket också andra
forskare pekat
till
Parker
Vi finner även här
1993.
exempel
se
invandrare
ingör betydligt mer omfattande
att förstagenerationens
än resten av befolkningen. Ju
satser för anhöriga i det egna hushållet
mindre omfattning verkar
större omfattning anhöriginsatsen har,
de informella

det egna hushållet
få, liksom mängverkar också påverka i
Dessa förhållanden

insatserna

den frivilliginsatser.

utanför

vilken

nätverk, så till vida att
utsträckning man ingår i informella
omfattande
den
enskildes
desto
färre nätverk tycks
insats
är
mer
hon/ han ingå. Vi vill understryka att dessa samband endast återfinns
bland de äldre.
Både Genell

Andrén

1999

poängterar
bland
omsorgen

8C Johansson

1998

och Szebehely 1994,

skett en informalisering
att det under 1990-talet
de sammanboende
äldre, i det avseendet att en

av

andel av de anhöriga själva får göra alla insatser; Om
till att en större andel av befolkningen
gör regelbundna ankan säga är att huvuddelen
höriginsatser, vet
ingenting om. Vad

något större
detta

lett

säger
av de äldre sammanboende
som gör insatser vid intervjutillfället
de
utökat
stöd
under
1990-talet.
mindre
inte
sitt
En
att
eget
grupp ha ökat sina insatser. Det är
omkring 20 procent - tycks emellertid
riskerar sådana här
värt understryka att i befolkningsundersökningar

förändringar

En

för en delgrupp

tredje

att inte

något genomslag.

sammanfattning

insatser för någon i det egna
om informella
hemmet.
Det verkar vara viktigt att i detta sammanhang skilja
mellan insatser bland befolkningen i sin helhet och insatser från

Detta

avsnitt

har handlat

specifika grupper

som de äldre.

anlägger en vid befolkningsfånga upp hela bredden av regelbundna insatser
När

ansats och försöker
framträder
mönster
som görs för någon i det egna hemmet
som har
funnit för andra slag av insatser i denna
med de
vissa likheter
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undersökning.

Återigen Verkar tillgång

och kulturella

tioner
komsten

till

egna resurser samt tradibetingelser kunna bidra till att förklara föreVi vill påminna om att för de flesta aktiva är det

av insatser.
tid
i
insats som görs. Detta utgör kanske en förutsättavgränsad
en
för
skall
kunna/vilja använda sin tid och sina resurser.
ning
att man

i samspel
Att inte bo i storstad och att ha invandrarbakgrund
med att ha tillgång till vissa resurser
med
mer omfattande
- grupper
andra
i
utbildning gör högre grad anhöriginsatser än
grupper verkar leda både till fler och mer omfattande
insatser i tid. Vi har
inte funnit
belägg för de här slagen av rön i annan nordisk forskning.
Sundström
har i en genomgång av internationella
1993

forskningsresultat visat
att anhöriginsatser varken verkar visa
några klassmässiga kopplingar eller kopplingar till olika typer av
boendeort.
Våra resultat kring de äldres insatser ligger mer i linje
med detta. Icke desto mindre framstår
knappast våra resultat för
hela befolkningen
som orimliga, i ljuset av de andra uppgifter
denna
i
undersökning. Möjligen finns det två olika typer
presenterat
till
de
skillnader
av förklaringar
som uppstår. En övervägande del av
insatser verkar ha utgått från och rört
forskningen kring informella
äldre.

Kanske har man tenderar att överföra
slutsatser
som rör dessa
hela den grupp i befolkningen som gör regelbundna insatser för
någon i det egna hemmet. Detta låter sig inte göras, då bara drygt
till

hälften

av alla anhöriginsatser verkar riktas mot äldre se Busch
1996. En annan typ av förklaring skulle kunna vara att
vid en senare tidpunkt och med en bred medborgaransats här fångat
upp delvis nya och andra fenomen.
Våra data tyder
att det "sociala kontrakt
som finns mellan

Zetterberg

anhöriga inte har genomgått

förändringar under 1990skriva
att
om det kontrakt
som vuxit
fram mellan anhöriga och staten
här i form av kommun
och landsfått
konstatera
detta
verkar
ha
inte
tingskommuner - kan
att
data
stabila
Våra
något tydligt utslag
befolkningsnivå.
pekar
framförallt
förhållanden,
när det gäller förekomst
av och omfattning
talet.

Om

det funnits

några större

försök

informella

det egna hemmet
insatser utanför
men också för indet
hushållet.
i
resultat
också
i linje med
Dessa
ligger
satser
egna
fram
och
vuxit
under
1990-talet
annan forskning som
som visar att

anhöriginsatser och anhörigomsorg inte
något enkelt sätt verkar
eller ens med omfatthopkopplade, varken med "omsorgspolicy"
välfärdsstatens
visar till
ningen
satsningar. Lingsom 1998
exempel att i Norge verkar inte medborgarnas insatser för sina anhöriga ha gått ner när välfärdsstatens
satsningar ökade, men inte
heller har de gått upp när nedskärningar genomförts under senare
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tid. De tycks i stället vara påfallande stabila. Våra studier sträcker sig
förändemellertid
kort tidsperiod, varför eventuella
över en relativt
ringar av mer långsiktigt och djupgående slag inte kan uteslutas.
man slår ihop insatserna för anhöriga i det egna och utanför
det egna hushållet
finner
att omkring en fjärdedel av befolkningen
gör anhöriginsatser
en mer regelbunden basis. Det är en ansenlig
utför mycket stora insatser,
del av medborgarna som sammantaget
Om

vilket
statens
utanför

välfärdsän räknar. Genom en ensidig fokusering
ansvar har det varit lätt att förbise de insatser som gjorts
för framdetta system, trots att till exempel sekretariatet
sätt

lade fast att anhörigomav 1980-talet
se
sorgen totalt sett var betydligt större än de offentliga insatserna
Tid för omsorg
1983. Vid övergripande beskrivningar av och forsktidsstudier

redan

i början

välfärdsstaterna
har det varit påfallande
ning om de skandinaviska
hur man förbigått både informella
och frivilliga insatser se t.ex.
1990; Esping Andersen
8C Korpi 1987. Det finns
Esping Andersen
också skäl anta att informella
insatser inte sällan bara har tagits för
Att den
givna, inte minst därför att de ofta utförts av kvinnor.
moderna välfärdsstaten
hela tiden i avgörande utsträckning
har varit
beroende
dessa
råder
emellertid
det
tvekan
insatser
ingen
av
om. Att
den här typen av aktiviteter
också fyller en roll för att skapa och
upprätthålla socialt kapital kan det heller knappast råda något tvivel
om.

diskussion

Avslutande

skapets

olika

om

medborgar-

uttrycksformer

i och vid sidan av föreningslivet tar sig meduttrycksformer
tröskeln
till år 2000
till en
Det är den fråga som
borgarskapet
del försökt
utforska
i vår undersökning och belysa i detta kapitel.
Det har nog med all tydlighet framgått att det är fråga om en mängd
olika uttrycksformer,
en brokig mångfald av insatser och engageför medmang. Frivilliga insatser i föreningslivet är en uttrycksform
insatser och hjälparbete för anhöriga som
borgarskap. Informella

Vilka

med, för grannar och vänner, är en annan utman inte sammanbor
trycksform för medborgarskap och engagemang inom det civila
samhället.
Insatser för gamla, sjuka eller funktionshindrade
anhöriga

som individen

sammanbor

men med delvis andra villkor
Av kapitlet framgår att
som går utöver

den direkta

med är också uttryck
och drivkrafter.

för engagemang,

givit medborgarskap en vid tolkning,
politiska innebörd
som utgjort
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för så gott som all svensk forskning om det aktiva
utgångspunkten
medborgarskapet. Det perspektiv
medborgarskap, som
anlagt
har tidigare varit nästan helt obeaktat
och det ger andra bilder av
Sverige än den pessimistiska bild som målats upp under senare år.
Det samlade intrycket av våra resultat är att
är en påfallande aktiv
och engagerad befolkning. Det här står emellertid
inte i motsättning
till de problem som gäller minskat
för
direkt politiskt
engagemang
i andra sammanhang, och som naturligtvis
arbete, som konstaterats
får konsekvenser
för medborgarskap och demokrati.
I såväl denna, som i de tidigare befolkningsstudier
genomfört,
för Vårt intresse. Vi har desshar insatser utgjort utgångspunkten
utom lagt oss vinn om att fånga upp ett brett spektrum av dessa
är vid, men icke desto mindre har den en "nyttoi
i första hand fångar upp
slagsida den bemärkelsen
att
och inte deltagande i allmänhet.
aktivitet
Det blir
en målinriktad
kan presentera
ofrånkomligen och endast en fragmentarisk bild
av
fenomen.
Den här typen av underett komplext och sammansatt
insatser.

Ansatsen

inriktad"

sökning ger möjlighet att fastställa omfattning och förändringar
när det gäller frivilliga
samt belysa samband mellan olika faktorer
och informella
insatser. Men ett grundläggande antagande är att
får en vidare betydelse utöver den enskilda insatsen
dessa aktiviteter
och dess omedelbara

effekter.

Vår inriktning
utgör en delvis annan
den
i
vanligt
gängse svenska traditionen.

ansats än vad som varit
Vi tror dock att vår underi det aktiva medborgarskapet.

sökning fångar upp väsentliga stråk
Dessutom
anknyter vi, med den inriktning vår befolkningsstudie
där det sociala engagehar, till en internationell
forskningstradition
fokuseras
hos
medborgarna tydligare
än i svensk forskningsmanget
tradition.

Engagemanget

är omfattande

och

knappast

i avtagande

Låt oss slå fast att den svenska befolkningens medborgerliga engagemang är stort och relativt stabilt när det gäller de slags uttrycksformer
här undersökt.
Det är stort, både i absoluta och relasom
tiva termer.
svenskarna
informella
engagemang

I ett internationellt
som mycket aktiva,
insatser.
också

gäller omfattning
ning.

jämförande

perspektiv

framstår

både när det gäller frivilliga och
framstår
På befolkningsnivå
medborgarnas

som stabilt under 1990-talet,
men också i stor utsträckning
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Vi finner

0rd inga belägg för att frivilliga insatser
för medborgarskapet
skulle vara
väg att
som en uttrycksform
erodera i det senmoderna
Sverige. Vår forskning pekar i stället
att
det finns en fortsatt
aktiviteter,
nivå
samtidigt
hög
av traditionella
med andra

med
till nya uttryck. Bättre än andra kanske
som
ser tendenser
rörelse med flera tendenvår typ av ansats fångar en accentuerande
ser - där en verkar vara att frivilliga gör en avgränsad insats, utan att
ha ett bredare engagemang
i sin förening.
Vi har sett hur 52 procent
i åldern 16-74 år hade
av befolkningen
utfört
frivilliga insatser i föreningslivet under året före mättillfället
och att 30 procent
hade utfört
informella
insatser
basis för någon man inte bodde med. Det innebär

regelbunden

att 2/3 av alla
utanför det egna hushållet. Det

medborgare utför oavlönade insatser
en mycket hög andel, också i internationell

är

jämförelse. Frågan är
kan antas vara. Internationell
och svensk forskning visar att människor
får mer
i västvärlden
individualistiska
också
för
och de
Det
Sverige
värderingar.
gäller
emellertid

hur stabil

denna

situation

frivilligt aktiva. Våra resultat visar att en sådan utveckling inte verkar
till en beredvillighet
stå i motsättning
att göra frivilliga eller
informella

insatser.

från våra befolkningsstudier
pekar - i linje med annan
ökar bland dem som görfrivilligforskning — mot att medelåldern
skulle kunna vara ett generainsatser. En viktig förklaringsfaktor
Resultaten

eller kohortfenomen,

att äldre och medelålders
där många fostrats
i en plikt- och
generationer av medborgare
folkrörelsetradition
fortsätter
aktiva
och
gör insatser långt
att vara
åldrarna.
finns
dock
risk
denna
och dessa
i
Det
beredskap
att
upp
en

tions-

slags handlingsmönster
De

informella

snarare
Hur

insatserna

förklaras
förhåller

såtillvida

bland de yngre.
att återfinnas
öka med stigande ålder. Detta kanske

inte kommer
verkar

med livsloppets villkor.
studerat
sig då de insatser

till varandra

och hur

pass omfattande är de Vi kan
en föreställning om förhållandet
mellan insatserna
genom att slå ihop den totala mängden frivilligt
arbete med det informella
arbetet. Vi finner då att andelen frivilligt
det
arbete utgör 50 procent,
andelen informella
insatser utanför
och att andelen insatser i det egna hus39 procent
egna hushållet
hållet

utgör 11 procent
av den totala insatsvolymen. Man kan vidare
bild
sådana här insatser genom att räkna
omfattningen
en
av
det
totala
antalet
Med en
timmar
om
som utförs till helårsarbeten.
finner
sådan beräkningsgrund
att det obetalda frivilliga arbete och
de informella
insatser som utförs lågt räknat motsvarar
drygt
för
helårsarbeten
och
visar
Detta
200 OOO
var
en av insatstyperna.
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hur
aktivitet,
än väljer att betrakta
en omfattande
och vilka värden
dem.
än vill tillskriva

Vilka

dessa uppgifter

är de aktiva

I vilken

utsträckning

informella

insatser

skiljer sig då de frivilligt
från andra

grupper

Om

aktiva
först

och de som gör

granskar defri-

mellan dessa och de som inte
att skillnaderna
aktiva
i
i
1990-talet,
dag än början
är
är större
trots att fler nu är
frivilligt aktiva. Utbildningen slår tydligare igenom, för att förklara

villigt aktiva,

finner

varför

någon utför frivilligt arbete 1998, än vad den gjorde 1992.
Högutbildade är betydligt oftare frivilligt aktiva än lågutbildade. Det
inte
är också de högutbildade som främst ökat sitt engagemang,
Bland de i förvärvsaktiv
ålder har en
minst gäller det för kvinnorna.
betydligt mer markant ökning av frivilligt aktiva skett bland grupper
i ett SACO-förbund,
än bland
som har sin fackliga tillhörighet
grupper med annan facklig tillhörighet.
också i 1998-års undersökning beTydligare än 1992 framträder
hur
och
bor.
Boendet är uttryck för ekonomiska
tydelsen av
var man
förhållanden.
såväl som sociala och kulturella
Klyftan tycks större
mellan storstad och mindre orter, mellan stad och landsbygd än vid
i storstäder
mätningen 1992. Innevånare
är mindre ofta frivilligt
aktiva

än de som bor i andra ortstyper.
landsbygden. I allra minst utsträckning

frivilligt
Vad

aktiva

är de som bor
är lågutbildade i storstäder

Mest

aktiva

i föreningslivet.

gäller de grupper som utför
konstatera
att de finns brett

informella

insatser

kan

först

och

främst
och stabilt representerade i stora
Det gäller både för dem som gör insatser för
befolkningsskikt.
Utbildningen slår
någon inom och utanför det egna hushållet.
Liksom
emellertid,
något oväntat, igenom bland båda grupperna.
med högre utbildning bebland de frivilligt aktiva gör människor
tydligt oftare insatser än lågutbildade. Ålder är också en gemensam
ökar med stigande ålder. Bland de
så att insatserna
förklaringsfaktor,
äldre i befolkningen
60-74 år
är andelen som utför informella
det egna hushållet
insatser inom och utanför
betydligt större än för
åldersgrupper.
Övriga
med utFör de som gör insatser för någon man inte sammanbor
in/eomstens storlek en klar och tydlig förklaringsfaktor.
gör dessutom
verkar man benågon har, i
större utsträckning
sådana
här
insatser.
Detta tycks i synnerhet
slag av
nägen att göra
gälla för kvinnor.

högre inkomst
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för någon i det egna hushållet
utgör
För de som gör stödinsatser
aktiva
för
de
Liksom
också ortstyp en förklaringsfaktor.
gör
frivilligt
de som bor i storstäder
betydligt mindre insatser än andra. Invandi högre utsträckning
än andra grupper någon
rare bistår dessutom
anhörig i det egna hemmet.
sett att det finns grundläggande likdelvis
det
är samma faktorer
som har beatt
såväl
förekomst
förklara
för
frivilliga
tydelse
som informella
att
av
både mellan de
också en del olikheter,
insatser. Det finns emellertid
informella
insatser och mellan
som gör frivilliga insatser respektive
hemmet,
å ena sidan, och
insatser utanför
dem som gör informella
andra. Det är
den
hemmet,
det
å
de som bistår med insatser i
egna
har

Sammanfattningsvis

heter, i det avseendet

att det är stora grupper av medborgare som är
vilket gör att det är svårt
i dessa olika slags aktiviteter,
och fullödigt
och
enkla
entydiga mönster som fångar

angeläget att betona
involverade
att hitta
förklarar

och dess bestämningsfaktorer.
engagemanget
dock en motbild,
bredd i insatserna
som påtalats har
bör noteras. Det finns tydliga kopplingar mellan olika

Den
också

som
former

i föreningslivet
är i högre grad
insatser för anengagerade i att utföra informella
Människor
och
sammanbor
med,
de
inte
vänner.
höriga som
grannar
informella
i
eller
insatser
utför
är större utsträckfrivilligarbete
som
nätverk som har någon
ning än andra också delaktiga i informella

för engagemang.
än andra grupper

De frivilligt

aktiva

avviker de äldre medborgare som
mönster
de är i mindre utsträckning
hushållet
det
i
gör anhöriginsatser
egna
frivilligt aktiva än andra i samma ålder. Blir insatserna mer omtenderar också nätverken
fattande
att vara glesare, liksom övriga
kontinuitet.

informella
satserna

Från

detta

att bli mindre.
bli
här kan
så omfattande
insatser

Vi har anledning
och betungande

möjligheterna att vända sig utåt och söka tillhörighet
manhang, än i det egna hemmet.

i andra

sam-

1990-talet

under

Förändringar

att tro att inatt det försvårar

stabilitet
i det frien övergripande
och
har en central fråga för vår undersökning
villiga engagemanget
har
varit
diskuterat
detta
i
medborgarnas
följande:
kapitel
som
och inrikttill omfattning
förändrats
i
föreningslivet
engagemang
visat att när det
Vi har i denna undersökning
ning under 1990-talet

Trots

att

lagt fast, att det finns

gäller frivilliga
1990-talet,

utan

insatser

har dessa inte minskat

finner

i stället

en mindre
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är rimligt anta att förändringar i någon form har ägt rum.
och medborgarnas
i detta kan ses som
Föreningslivet
engagemang
dynamiska fenomen som torde förändra sig, i takt med att samhället
förändras
i övrigt. Å andra sidan, kan man hävda, att de
sex år som
förflutit
mellan våra två mättillfällen
är en väl kort tid för att studera
Det

behövs med all
Dessutom
förändringar av den här karaktären.
metodologisk
än
en annan
ansats
en traditionell
surveyför
fatt
i
undersökning
djupet
förändringsmönster inom
att
föreningslivet. En stabilitet i befolkningens föreningsengagemang
sannolikhet

över 1990-talet
länder.

har emellertid

föreningslivets

Hur

i samhället

även konstaterats

utveckling

av forskare

i andra

hänger ihop med förändrings-

i övrigt

är en komplicerad frågeställning, som
processer
vår undersökning inte ger några svar på. Men så mycket kan
man
ändå konstatera
såsom
att förändringar i Sverige under 1990-talet
och betydande nedskärningar inom många
hög arbetslöshet
områden -inte
lämnat några spår efter sig i form
av att det frivilliga
arbetet minskat
i omfattning. En minskning hade kunnat tolkas
som
för
uttryck
att medborgarna i förändringstider
reagerat med upp-

givenhet och tillbakadragande. Ökningen blir, med samma tolkningsperspektiv,
ett uttryck för att den svenska medborgaren trots
allt väljer att fortsättningsvis
också uttrycka sig i form
av utåtriktade
aktiviteter

till det frivilliga
av den här typen. Svenskens tilltro
egenvärde och ökade värdering av detta som demokratikonstaterat,
skapande kraft under 1990-talet, som
ger stöd för en
denna
i
tolkning
riktning. Men med en helt annan tolkning skulle
kunna
det
omfattande
frivilligarbetet, och inte minst den
man
se
ökning
iakttagit, som ett uttryck för kompensatoriska insatser
från medborgarnas sida för nedskärningar i offentlig service. Sådana
har kunnat identifieras
i andra europeiska länder.
mönster
konstaterat
Kan den ökning
i det frivilliga arbetets omfattning,
och ännu mer den förändring
inriktsom ändå skett beträffande
tecken
håller
ningen, ses som ett
att
att
ett mer nyttoinriktat
frivilligt arbete och som kompensation för offentlig service
arbetets

Det

främst

na inom

tänker

socialt

är den ökning

inriktade

Under
om en tillfällighet.
inriktade
organisationernas

sett av de frivilliga insatserVi tror inte att det är fråga
organisationer.
1990-talet
har betydelsen av de socialt
verksamheter

kommit

i fokus

ett
och lokalpolitik.
sätt än tidigare,
Detta kan vara en del av bakgrunden till att fler
nu än tidigare väljer
inom till exempel
att gestalta sitt medborgerliga engagemang

mycket tydligare

humanitära

organisationer.

både i massmedia

Vår egen forskning
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organisationer
heter,

vilket

för sina verksamformer
av det här slaget hittat nya
medför
den
moderna
kanske gör dem mer tilltalande

borgaren. Å andra sidan, finns

det kritiska

röster

som varnar

för att

frivilligarbete skulle kunna
välfärden
i Sverige och i förlängsyn
vara uttryck för en ny
ningen skulle kunna leda till att välgörenheten åter blir legitim.
Eftersom
forskning visat att medlemskapen sjunker inom många
organisationstyper
är en rimlig tolkning också att, bland dem som
det ökande

intresset

för socialt

inriktat

ökar andelen som inte bara är
att vara medlemmar,
medlemmar
utan också gör en aktiv insats. Kanske är det fråga om
ska göra aktiva
ökat
tryck i föreningslivet mot att medlemmarna
ett
hos
de
insatser. Om kravet
frivilliga samtidigt ökar,
kompetens

faktiskt

fortsätter

kan man fundera
tidigare diskuterats,
om den kravlösa
inte längre blir
bara
medlemskap
tillhörighet som
representerar
för
detta
konsekvenserna
blir
utvecklingen av det
gångbar. Vilka
av
svenska föreningslivet
står för den ökning i det friDet är kvinnorna
som i huvudsak
1990-talet.
Socialt inriktat
under
arbetet
skett
frivilligvilliga
som
såsom

mycket oftare bland kvinnor än bland män. När
ha fått en
den sociala gestaltningen av medborgarskapet
nu tycks
beror det i
under 1990-talet,
framträdande
i
föreningslivet
plats
mer
i
kvinnorna
i
uttrycker sig föreningslivet
hög grad
ett ökande
att
antal. Kvinnorna
har också ökat sitt deltagande inom mer typiskt
Det tycks finnas fog för att hävda
manliga områden, som idrotten.
det
det
skett
viss
feminisering"
att
av medborgarskapet såsom
en
under 1990-talet.
gestaltar sig i föreningsengagemang,
aktiv grupp, ur vilket
Pensionärerna
är en anmärkningsvärt
saken.
betrakta
Det är också den enskilda
väljer
perspektiv
än
att
ökar
vilket
andelen
frivilliga
mest, relativt sett, sedan
grupp inom
1992. Ökningen är mest markant
när det gäller socialt inriktade
fribilden av det socialt inriktade
organisationer, vilket förstärker
ökade
betydelse.
villigengagemangets
arbete

När
utanför
verkar

förekommer

i denna

studie

undersökt

informella

insatser

-

både i och

finner
det egna hushållet
att de är påfallande stabila
Vi
under 1990-talet.
relativt
små
förändringar
genomgå

och

inga empiriska belägg, varken för någon påtaglig
inriktning. Våra resultat pekar i
ökning eller för någon förändrad
informella
inte
stället
insatser
något enkelt sätt är avatt
finner

därför

speglingar av, eller ens direkt ihopkopplade med, övergripande
konkreta
eller omsorgspolitikens
utformning.
välfärdspolitik
Kompensatoriska insatser för offentlig service antog
snarare
insatserna
skulle Visa sig i form av en tydlig ökning av de informella
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än i en ökning av frivilligt
föreningsengagemang. Vi återfinner
emellertid
bara små ökningar inom några områden
som rör informella insatser. Vad
emellertid
har
förändrats
under
1990-talet
som

är
den här typen av insatser hela
skala har de först mot slutet
fått en
av 1990-talet

informella

synen
tiden utförts

insatser.

i stor

Fastän

något större uppmärksamhet.
genom en ensidig fokusering

Detta

kan förklaras

välfärdsstatens

med att det
ansvar har varit

lätt
förbise
eller
insatser
utanför
detta
negligera
att
system,
som gjorts
liksom att forskningen
om svensk välfärd och dess utformning
insatser. Detta har haft både med ideologiska
förbigått informella

ställningstaganden

Att

ha resurser

och forskningens

och

inriktning

att göra.

få tillhörighet

i denna undersökning försöker
att anlägga en bred befolkför det
ningsansats och fånga upp ett flertal uttrycksformer
moderna
framträder
utvidgade medborgarskapet
några tydliga
Det råder ingen som helst tvekan om att tillgång till egna
mönster.
När

resurser och sociala arenor å ena sidan och å andra sidan traditioner
och kulturella
betingelser i avsevärd utsträckning kan bidra till att
förklara

förekomsten

av insatser av olika slag.
dock bilden av ett /eurnulativt
medborgarskap,
där den som gör mycket verkar göra
Medborgarskapets
gestaltmer.
insatser verkar inte
ning i form av frivilligt arbete och informella

Tydligt

framträder

vara i stället för några andra aktiviteter,
utan tycks snarare ofta ha
karaktären
både
både
och;
i informella
nätverk och ha
ingå
att
av ett
både
informella
och
frivilligengagemang,
frivilliga ingöra
ett
att
satser, att helt enkelt ha eller skaffa sig tillgång till fler arenor, där
för ett medborgarskap i vår tid. Vi
man finner olika uttrycksformer
finner att en ansenlig del
har ett aktivt engagemang
befolkningen
av
omfattar
flera
de
områden
undersökt.
I andra änden av ett
som
av
kontinuum

finner

av befolkningen

rade inom

som inte är engagehär undersökt
och

heller

då denna

23 procent

någon av de former för aktiviteter
tillhör
något nätverk. Vad karaktäriserar

grupp

Mönstret
är det förväntade
mot bakgrund av våra tidigare resultat,
får
här
domineras
tydlighet:
ännu
större
men
en
gruppen
av lågutbildade, låginkomsttagare i storstäder,
dessutom
haft
föräldrar
som
som inte själva varit föreningsaktiva.
Eftersom
de fenomen
studerat
hittar
till

också

har en bred folklig förankring,
överraskande
Vi har
mönster.
skillnader
mellan
några stora

komplexa och ibland

exempel sett att det inte finns

172

EVA JEPPSSON GHASSMAN OCH LARS SVEDBERG

och de som
arbetslösa
de
här
i
arbetar, vad gäller omfattningen
slagen av medborgerligt
finns
med
andra
0rd
enkelt miserabilitetsDet
inget
engageman
.
andra sidan, ser
mönster.
utbildningens tydliga och ökande
gång att de medborgare som är
betydelse. Våra resultat visar gång
aktiva och gör insatser har högre utbildning
än andra. Det finns
invandrare

och etniska

svenskar

eller mellan

Detta är
anledning till oro om detta mönster visar sig bli permanent.
fortsatt
område
för
forskning.
ett angeläget
här studeDet engagerade medborgarskapet -i den betydelse
kan ta sig
det
med
Denna
slags
tillhörighet.
något
förknippat
är
rat
kan ge en sådan tillhörighet.
Kontakter
olika uttryck. Föreningslivet
kan också ge tillhörighet.
och nätverk i närmiljön
I Vår undersökutbredningen beträffande
ning studerade
en viss typ av nätverk.
Det visar sig att ungefär hälften av befolkningen har tillgång till
nätverk av någon kontinuitet,
där människor
minst ett informellt
Här har
påbörjat
regelbundet träffas och gör något tillsammans.
forskning kring ett viktigt område vars betydelse inte tidigare uppmärksammats
i den svenska forskningstraditionen.
framför
allt analyserat olika typer av
har
I vår undersökning
urskilt visar
insatser och kopplingarna mellan dessa. De samband
för
effekten
ofta
eller
insats
tycks
förutsättningen
att en typ av
vara
resultat
Detta
är ett viktigt
som tidigare
av ett annat engagemang.
inte studerat effekterna
inte uppmärksammats.
I övrigt har
av de
diskuterats.
Internationell
och den vitalitet
uttrycksformer
som
forskning har dock visat
att det inte finns några entydiga kopplingar mellan frivilligt engagemang å ena sidan och, demokratiska
och solidaritetsinriktade
värderingar å andra sidan. Det finns därför
påbörjat, nu med
anledning att fortsätta och fördjupa det arbete
individoch sambåde
effekter,
inriktning mot engagemangets
hällsnivå.
dock konstatera
Avslutningsvis kan
att de svenska medutgår tills
borgarna i hög grad är aktiva i det civila samhället och
vidare ifrån att detta har avsevärd positiv betydelse.

Noter
För en fördjupad diskussion se också Lorentzen, 1999; Selle 8C Öymyr 1995.
3 För en översikt av denna, se Van Til, 1988; för en komparativ analys av medborgarskap och föreningsengagemang, se Janoski, 1998.
3Länderna var, förutom Sverige, Danmark, Storbritannien,
Tyskland, Irland, Bulgarien, Slovakien och Nederländerna.
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Belgien, Frankrike,
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4Datainsamlingen har genomförts i form av personliga intervjuer inom ramen för de
besöksomnibusundersökningar
som genomförs av SIFO Research 8CConsulting AB.
Datainsamlingsperioden
pågick mellan december 1998 och januari 1999. Svarsfrekvensen Var 70%.
5Urval och datainsamlingen för denna åldersgrupp har gjorts enligt samma principer
som för standardurvalet Men Svarsfrekvensen är betydligt lägre varför resultat för
denna åldersgrupp redovisas med stor försiktighet.

Datainsamling
7Frivilliga

för Eurovol-undersökningen

genomfördes

insatser inom Svenska kyrkan och offentlig

1994.

sektor inkluderades

också.

Enligt Häll 1997 hade dock 52% av befolkningen "deltagit aktivt" i föreningslivet.
Viss oklarhet råder när det gäller hur de begreppsligt olika ansatserna aktivt
deltagande" och vårt "frivilligt arbete förhåller sig till varandra, men de torde i stor
utsträckning mäta samma sak.
"Dena framgår av resultaten från Eurovol-undersökningen.
° Styrelseuppdrag och administration mättes i en kategori i undersökningen 1992. I
1998-års undersökning mättes styrelseuppdrag och administration separat. 29% av de
frivilligt aktiva hade haft styrelseuppdrag i den föreningstyp som de ägnade mest tid
och 36% hade utfört administrativa uppgifter i motsvarande föreningstyp. Det
fanns ett tydligt könsmönster: män hade oftare styrelseuppdrag än kvinnor, som i sin
än män.
tur i större omfattning utförde administrativa frivilliguppgifter
" Respondenterna
sålunda
100%

kunde uppge flera typer av insatser. Summan av andelarna blir

Vi vill göra läsaren uppmärksam
att enskilda individer kan vara aktiva inom
flera socialt inriktade organisationstyper
samtidigt varför den totala andelen som
gjort frivilliga insatser inom socialt inriktade organisationer inte går att
fram
addera
andelarna
frivilligt
arbete
de
gjort
inom
organisationes15
genom att
som
typerna.
3 Dessa två variabler visade sig vid jämförelse, i mycket liten utsträckning påverka
,
värdena
de samband som konstaterats i den första modellen. De två modellerna
har därefter tillämpats för att analysera bestämningsfaktorer
för informella stödinformella nätverk. Dessa analyser redovisas i kommande
insatser samt tillgång
avsnitt.
Vi kan inte utifrån de data
har uttala oss om riktningen. Man har emellertid i en
longitudinell undersökning av den amerikanska befolkningen kunnat visa att ett Ökat
frivilligengagemang verkar leda till ökade informella insatser, medan däremot inte
ökade informella insatser tycks leda till något utökat frivilligengagemang
Wilson 8C
Musick 1997.
‘5Författaren försöker klargöra vilken anhöriggrupp som avses med följande formulering:
Det finns personer som har ett särskilt stort ansvar eftersom de ser till någon
sjuk,
handikappad eller gammal." Denna formulering leder möjligen till att en
är
som
lite mindre andel säger sig utföra anhörigstöd.
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The

United

Kingdom

Den

goda

som

föreningsmedlem

och

brukare

Om
Ylva

medborgaren

på nya

politik

arenor

Stubbergaard

debatt om vad som bör göras för att fler
Det pågår en omfattande
skall delta mer aktivt i politiken. Studier har visat att människor
är
intresserade
talar
och
deltar
demonstrationer
i
politik,
politik
av
om
för politik. Ändå avtar deltagandet i de institutioner
som vår representativa demokrati
i
grundas på, deltagandet
partiorganisationerna

minskar,

liksom

aktiviteten

deltagandet har visat
Gilljam 8C Holmberg

i olika

föreningar. Till och med valDemokratirådet
1998;

en viss minskning

1995.

I denna

uppsats vill jag därför diskutera
oron för ett minskat
medborgardeltagande utifrån två huvudfrågeställningar:

1

Varför

skall

som samhällsmedlemmar

delta

i

politiken
2

Vilken

betydelse får föreningsmedlemskap och brukardeltagande för människors
politiska inflytande
första

frågan skall jag behandla genom att presentera tre
för medborgarnas relation
till staten. Vi får då
för
normativ
diskussion
utgångspunkt
en
en
av frågan varför medborgarna bör engagera sig i politiken.
Den andra frågan illustreras
genom att som exempel ta lokala
har det skapats utrymme
för
styrelser i skolan. I många kommuner
Ökat inflytande i skolan för föräldraoch elevrepresentanter via
Den

normativa

modeller

skolkonferenser
detta

införts

och andra partssammansatta
samtidigt med att man strävat

av de traditionella

politiska

organen

Ibland har
grupper.
efter en ökad förankring

via politiskt
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som bland annat styrt över skolan. Rollen
denna arena blir ett intressant
alternativ
eller elev
sin situation.
nämnder

som förälder
för att påverka

För att ge ett underlag för problematisering
ur ett demokratideltagandet av föräldrar
perspektiv av dessa arenor, fokuseras

generellt är
är att invandrare
olitikens
kanaler
Bäck 1999
ga p
för
och
kan
skäl
aktivitet
u u
vara ett generellt
men att föräldraskapet
i synnerhet som
fungera som en förenande länk mellan människor,
med utländsk

bakgrund. Anledningen

de som deltar

minst

de flesta

i den offentli

barn i en skola

Varför

vi

bör

bor inom

delta

samma

i politiken

demokratidiskussioner

I västerländska

geografiska område.

kan människors

deltagande,

i de regelbundna valen av represenoch
för
uttryck
samtycke med representanterna
tanter, ses som ett
alltfler
uteblir
från
olika
den demokratiska
organiseringen. Om
om inte annat

så åtminstone

kommunikation
mellan
av deltagande finns inte längre någon
medborgarna och det politiska systemet. Giltigheten för en
kan därmed
där folkviljan skall vara bestämmande,
demokrati,
ifrågasättas. Speciellt problematiskt år det om en eller ett par
Demogrupper systematiskt inte deltar i den politiska processen.
därför ofta politik utifrån
situationer
diskuterar
kratiseringsteorin
där vissa grupper utesluts ur den politiska beslutsprocessen genom
de etablerade
institutionerna.
En medveten
exkludering anses vara
eftersom
de exkluderade
direkt demokratifientlig
givetvis
grupperna
beträffar
etniska
med
Vad
inte utvecklar
regimen.
någon lojalitet
former

m.fl. 1990:29
så menar många t.ex. Diamond
att det
för
våld
och
risk
motsättningar
upptrappning
om
av
en stor
i den polietnisk mobilisering
inte leder till gehör och inkludering
minoriteter
finns

tiska

processen.
För en etablerad

demokrati

som den svenska

handlar

det oftast

icke-deltagande har andra orsaker än formella
till oengagemanget
hinder. För att klargöra orsakerna

om att systematiskt
institutionella

för
måste man därför söka efter andra hinder som kanske blockerar
individerna
åtsjälva och som kan avhjälpas med individrelaterade
eller utbildmedvetandehöjning
gärder, såsom ökad information,

ning. Andra
socioekonomisk
konstaterades

hinder såsom
mot strukturella
1998
senaste rapport
status. I Demokratirådets
arbetslöshet
minskad
delaktighet
skapar
t.ex. att
en

åtgärder kan riktas
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överlag - arbetslösa

utnyttjar generellt mindre än andra samhällsmedlemmar
olika möjligheter till politisk påtryckning.
och
En annan möjlig orsak till lågt deltagande är att institutioner
kanaler för deltagande helt enkelt inte fungerar som det är tänkt.
de två tidigaDet skulle då kunna vara problem som även inkluderar
nämnda
Maktutövande
kan
ske
exkluderingsorsakerna.
otydre
kan upprätthålla en skevinstitutionerna
liga sätt. De maktutövande
het i värderingar genom informella
och
så att vissa intressen
normer,
lättare får gehör för sina synpunkter
Vissa aktörer
Stubbergaard
denna diskussion
i samband
1996. Nedan kommer
att utvecklas
med en granskning av normers
universalitet.
modeller
I normativa
medborgarnas relation till
som diskuterar
staten

anges skilda

synsätt

jande skall tre sådana modeller

Den

liberala

när

är goda medborgare,

i det föl-

presenteras.

medborgarskapsmodellen

skall människan
ha
Enligt den liberala medborgarskapsmodellen
möjlighet att fatta autonoma val efter eget intresse och individens
frihet är därmed något som ständigt måste bevakas och skyddas.
Framför
allt måste den statsmakt,
som är nödvändig för att upprätthålla
lag och ordning, hållas inom bestämda gränser. Statsmakten
begränsas genom att fri- och rättigheter för samhällsmedlemmarna
Grundtanken
är att den autogaranteras i rättsligt bindande
normer.
noma

moraliska

sammans

individen

med andra

är den som gör överenskommelser,
fria individer
med utvecklad
privatmoral,

till-

som
deras gemensamma
och som även kan befrämja
intressen
andra grupper i samhället.
Att det går att ingå avtal som alla inblandade parter kan lita
för att civilrättsliga
är en förutsättning
överenskommelser
skall ingås Seligman 1992, Beiner 1995. Tilltron

befrämjar

till

denna ömsesidighet anses sedan gynna demokratin.
De
rättigheter som garanteras individen
är generella, de skall äga samma
skall begiltighet för alla medborgare och alla samhällsmedlemmar
handlas som jämlika.
Det politiska deltagandet sker genom att människor
utnyttjar de
för
detta
institutioner
val,
såsom
skapats
deltagande,
partisom
media
organisationer, annat föreningsliv,
det offentliga samtalet
och innehav av representativa uppdrag. Att
samt kandidaturer
människor
organiserar sig och agerar gemensamt
ger tyngd bakom
deras krav.
starkare organisationerna
är resursmässigt både antal
ekonomiska
medlemmar,
organisering,
resurser och administrativ
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desto

chans att de skall
igenom sina krav. Föreningar och
vidare till de lagså sätt krav som förmedlas
aggregerar

större

partier
stiftande

församlingarna.

Republikansk
Den

medborgarskapsmodell

medborgarskapsmodellen
bygger
från Aristoteles.
Här framhävs
medborgarens

republikanska

tradition
gentemot

det allmänna.

Politisk

betraktas

aktivitet

en idé-

skyldigheter

därmed

som en

det offentliga och
dygd. Det privata bör underordnas
Enligt Aristoteles
var medborgaren fullständig med-

medborgerlig
gemensamma.

borgare enbart om han som det då handlade om var med och
har
styrde samtidigt som han styrdes. Denna medborgarskapsmodell
med civila rättigheter med juridisk innebörd
senare utvecklats
Pocock 1995. En renässans har skett för denna medborgarskapsBeiner 1995; Mouffe 1997; Seligman
syn under senare decennier
1992; v Gunsteren
1994. Det är en önskan om ett utökat politiskt
deltagande och en aktivering av en social gemenskap som driver idén
medborgarskap. Man vänder sig mot
om ett förnyat republikanskt
bristen
särintressen

solidaritet

och tolerans

har fått ökat

som anses ha utvecklats
genom att
inflytande och att privata önskemål fram-

ställs som om de vore allmängiltiga Seligman 1992. Åberopandet
bekostnad
rättigheter får inte ske
av individens
av viljan att fullgöra skyldigheterna
som medborgare. Förespråkarna för en republikansk medborgarskapssyn
vill att samhällsmedlemmarna
skall uppleva en tillhörighet
med den administrativa
både
de
så
politiska rättigheterna
ringen
att

borgarna fullgör

Kommunitär

sina skyldigheter

och politiska organiseutnyttjas och så att meddet gemensamma.
gentemot

medborgarskapsmodell

den kommunitära,
betraktas
tredje medborgarskapsmodellen,
inte alltid som skild från den republikanska
Habermas 1995. Anföreledningen till att man inte skiljer dem
är att båda modellerna
starkare identifiering
med en
språkar samhällsmedlemmarnas
bör se ett
i samhället
gemenskap och att de enskilda individerna
det gemensamma.
politiskt deltagande som en skyldighet gentemot
Den

De enskilda
underordnas

önskemålen

och intressena

det gemensamma.
Skillnaden
vad samhällsmedlemmarna

allt i synen
och tillhörighet

med.
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dem ligger framför

skall uppleva gemenskap
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republikanska modellen är patriotisk då staten eller den
organiseringen ses som den samlande och
administrativa-politiska
identitetsgivande punkten. Denna patriotism behöver enligt t.ex.
Habermas
1995, inte vara knuten till en nation utan kan mycket väl
andra administrativa-politiska
appliceras
organ som t.ex. EU.
modellen
däremot
gemenskapen
är
Enligt den kommunitära
kulturell-historisk
1995. I denna
gemenskap
grundad
Beiner
en
och gemenskapen formar
gemenskap socialiseras individerna
och föreställningar
samhällsmedlemmarnas
om vad som är
normer
i en sådan gemenskap
rätt och riktigt. Avsaknad
av en tillhörighet
Den

fostran
leder

moral menar Etzioni
1995,
som ser moralsocial moral
sociala
den
uppgift
gemenskapens
som
- en
människorna
sina
där
till ett bättre samhälle
skyldigheter
ser

till bristande

leder

varandra.

gentemot

i

Universalismen

medborgarskapsmodeilerna

En vanlig invändning

mot

både den republikanska

och den liberala

gäller deras antagande om universalism.
utgår till exempel ifrån idén om alla människors lika värde och hävdar därför att alla har lika rättigheter och bör

medborgarskapsmodellen
Den

modellen

liberala

garanteras lika behandling
hävdar bland andra Young
utan helt olika
institutionerna.

utsättningar
demokratiska

inför

lagen. Mot

denna

universalism

inte har lika föratt människor
sina
i
utgångspunkter
möten med de
med att
räkna
kan
Då
man inte

1995,

lika Villlagar och normer
aldrig får komma
till uttryck i regelverken och att därmed den lika behandlingen inför
varit representerade i utlagen missgynnar de grupper som
formandet.
Om rättigheterna som alla garanteras är omöjliga att
tillutnyttja för dem som inte har tillräckligt stora ekonomiska
behandlade
bli
gångar, så är de flesta i samhället inte betjänta av att
människor
kor.

Risken

kan vara med och utforma
finns att många intressen

och åsikter

lika.

invändningen som Young riktar mot
Här varnar hon
gäller den republikanska modellen.
angelägenheterna i fokus och låta de
gemensamma
överordnas
alltid
värdena och intressena
privata
och minoritetsgrupper
intressen.
Faran för kvinnor
Den

andra

osynliggör

skillnader

hur formas

den

Vilka

i intressen.

Om

det finns

är med i utformandet
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universalism
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och särintressen
är då att man
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frågor som motsäger

föreställningen

om en gemensam

och ett

norm

intresse.

gemensamt

Young är en av de forskare som föreslår lösningar där man frångår lika rättigheter i den politiska processen för underordnade
Hon menar att så länge samhällsmedlemmarnas
villkor
är så
grupper.
olika, måste man aktivt
och stödja de underrepresenterades
och
de underordnades
handlar det
deltagande. Konkret
om att
institutionalisera
ett deltagande i skilda sammanhang med särskild
för underordnade
representation
Young är naturligtvis
grupper.
medveten

om problemet med exempelvis vem som skall avgöra vilka
underordnade.
Vidare finns problemet med i hur många
är
som
och
efter
vilka
kriterier,
grupper,
man skall bryta ner en population
för att tillgodose alla minoriteter.

Kymlicka

1998

för etniska

tion
hälle.

föreslår

liknande
sätt en speciell representaför att uppnå ett mångkulturellt
sammodell handlar det om att komplettera de univermed särskilda rättigheter för minoriteter

minoriteter

I Kymlickas

sella rättigheterna

På så sätt balanserar

modellerna

mellan

frihet

som individ

och

frihet

En för långt driven universalism
genom grupptillhörighet.
riskerar att urholka
rättigheterna för individer
som avviker ifrån en
generell norm. Stärker man ett kollektivt
minoritetsintresse
riskerar
individen

att bindas upp av sin grupp. En av huvudinvändningarna
den
kommunitära
modellen
framför
mot
är därsom Beiner 1995
för avsaknaden
Om dominerande
intressen
i
av universalism.

gemenskaper grundade

kulturell
tillhörighet skall
gemensam
det gemensamma
finns risk för nationalistiska
intresset
mobiliseringar och konflikter,
menar han.
Ett helt annat normativt
förhållningssätt till universalism
står

utforma

Habermas

för.

I en universell
metanorm
om hur beslut skall fattas
skall ingå i en offentlig dialog där de bästa

ingår att alla berörda

bör vara utslagsgivande för besluten.
Dessa samtal äger
argumenten
det
i
civila
samhället
Cohen
och
Arato
Genom
1995.
rum
menar
det öppna samtalet i det civila samhället
finns det goda förutsättmellan den allmängiltiga, individuningar för att lösa motsättningen
ella autonomin

i den liberala

modellen

som efterlyses i den kommunitära

Nationell

och den sociala

tillhörighet

modellen.

tillhörighet

Det är medborgarskapet som definierar
individen
bestämd stat, sedan kan denna
territoriellt
vara en
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definierad

nation.

modellerna,

Medborgarskapets knytning till nation i de olika
behandlats
tidigare. Formellt
är dock med-

har delvis

borgarskapet alltid

knutet

till

en bestämd

stat.

upprätthållandet av de friI
genom medborgarskapet.
där
det
nedskrivna
bland
i
RF 2 kap.
dessa
annat

skall garantera
i en demokrati,
individerna
och rättigheter som tillskrivs
Staten

Sverige finns
stadgas:

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad:
mötesfrihet,
yttrandefrihet, informationsfrihet,
demonstrationsfrihet,
förenin g sfrihet, reli g ionsfrihet...
Dessa och de andra

fri-

och rättigheter
samhällsmedlemmar

kap. gäller för svenska
svenska medborgare.
Varje enskild stat beslutar

som finns antagna i RF 2
och inte enbart för

själv inom vissa gränser

om reglerna

av medborgarskap
huvudsakligen tre sätt att erhålla svenskt medborgarvid födseln, vid adoption eller efter ansökan om
skap: automatiskt
I Sverige tillämpas härstamningsmedborgarskap naturalisering.
särskilt moderns medborgarskap är avprincipen - föräldrarnas
görande för vilket medborgarskap barnet får. Denna princip skiljer
för förvärvande
Det

finns

där territoriet
avgör medsig från territorialprincipen
man föds
Bernitz
1996.
borgarskapet Bernitz 8C
oberoende
De grundläggande fri- och rättigheterna är formellt
av
de enskilda samhällsmedlemmarnas
juridiska medborgarskap. Det
svenska medborgare är
finns dock inskränkningar
som "endast
förbud
garanterade förbud mot åsiktsregistrering,
mot landsförvisning och hinder att resa in i riket, friheten att förflytta sig inom riket
och att lämna landet, samt skydd mot förlust
av medborgarskapet.
kan
svenska
Endast
påräkna skydd och bistånd
medborgare
Även
de politiska rättigheter som
utomlands
Szabö 1997:31.
följer med ett juridiskt medborgarskap är bara delvis tillgängliga för
Med politiska rättigheter avses sådana rättigheter
icke-medborgare.
till val och rätten

kandidera
som att delta i Val, rätten att
i
församling.
lagstiftande
representant

att vara

Enligt regelverken sedan
delvis
icke-svenska
nå dessa rättigheter efter
kan
medborgare
1976
får numera
under
att ha bott i Sverige
en period. Unionsmedborgare
val, medan de som är medborgare i stater
direkt rösta i kommunala
tillhör
EU eller Norden
som varken
denna
de
innan
når
rösträtt.

måste vara bosatta
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Medborgarskapets formella
göring och skatteinbetalningar
janoski
1998.
Vi såg ovan att kritik
riktats
risken
hävdar

1995.

skyldigheter såsom militärtjänstär också kopplade till en bestämd

stat

just för
mot kommunitarismen
utvecklas
starka
kulturella
när
grupper
formuleringsprivilegiet av de gemensamma värdena Beiner

att en nationalism
Dahrendorf

betonar

1994217

behovet

blir

av att medborgarskap

ett världsmedborgarskap, eftersom
huvudsakligen är exkluderande.

medborgarskapet annars

MedborgarskapsmodelIernas

på varför

syn

bör

delta

I de tre modellerna
redovisas tre olika motiv
som har presenterats
till varför
bör delta i politiken.
den
liberala modellen
Inom
före-

språkas medborgerligt deltagande för att samhällemedlemmarna
sin vilja igenom. De demokratiska
institutionerna
är kon-

skall

för att
struerade
möjlighet att vara med
ge samhällsmedlemmarna
och påverka politiken,
och samhällsmedlemmarna
utnyttjar dess
kanaler när de vill driva
Problem
fråga.
uppstår
en
om deltagandet
sjunker drastiskt eftersom legitimiteten för både besluten och
institutionerna
då försvinner.
Det behövs inte ett aktivt deltagande
skall anses som legitima,
utöver valdeltagande för att institutionerna
denna
men åtminstone
bör ges.
I den republikanska

form

av samtycke till det politiska

modellen

betonas

och att

även har skyldigheter gentemot
upplevelse av att höra till en organisering

systemet

ingår i en gemenskap
att
denna. Det handlar
om en
och att underkasta
sig ett

författningspolitiskt
har
system. Deltagandet i politiska processer
för
medborgarna då de därmed känner sig delaktiga i
ett egenvärde
det gemensamma.
Det har även ett socialt värde eftersom
mellan
samhällsmedlemmarna
bör präglas av solidaritet
na
tolerans.

relationeroch

I den kommunitära

modellen
betraktas samhällsmedlemmarna
del
kulturell
och
historisk
gemenskap. Denna gemensom en
av en
till goda moraliska
skap måste fostra människor
medborgare som
tillsammans
upprätthåller en social gemenskap med en gemensam
moral där medlemmarna
känner tillhörighet
och där privata intresde gemensamma.
sen underordnas
Vi behöver sammanfattningsvis
för att
vara delaktiga i politiken,
det är en möjlighet att
med
och
utforma
för
den,
upprättvara
att
hålla de demokratiska
för att värna
institutionerna,
om gemen-
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och varandra,
för att inte enbart eftersträva
normer
uppkrav utan även vara solidariska,
fyllandet av individuella
samt för att
har skyldigheter gentemot
det gemenvara medvetna
om att
samma

samma.
Innan

går vidare med en granskning av en relativt ny form av
deltagande, nämligen deltagande som brukare i lokala styrelser inom
skola, skall några idéer om det civila

i det

Medlem

civila

samhället

presenteras.

samhället

vissa rättigheter som staten har att
ger individen
följer
rättigheterna
även några skyldigheter med ett
garantera.
medborgarskap. Medborgarskapet är med andra ord beroende av den
organisering
stat i betydelse av en politisk och administrativ
som
individernas
liv är kopplat till.
ofta är beroende
Nu har
tidigare konstaterat
att
av flera
och
administrativa
kan
flera
till
ha
politiska
exempel
centra,
Vi kan ha ett sociologiskt
juridiska medborgarskap
medborgarskap
från
det
eller
akademiker
i Sverige.
skiljer
juridiska
sig
som
- same

Medborgarskapet
Med

Vi kan vara samhällsmedlemmar
i en nation utan att vara medden
i statsrättslig mening
bosatta i Slovakien.
borgare i
- ungrare
samhällsmedlemmars
I diskussioner
möjligheter
att påverka
om
förhållanden
decennierna

Begreppet

som man är berörd av har det under de senaste
alltmer talats om betydelsen av det civila samhället.
"civilt
samhälle
har behandlats
flera olika sätt, vilket

stundtals

kan göra diskussionerna
svårbegripliga. Oftast syftar det
från
staten autonom,
en
men offentlig sfär för och av medborgeroch föreningar som ofta ges, direkt eller implicit,
liga organisationer
moraliskt

allt analytiskt är
Denna sfär som framför
goda företräden.
från staten, behandlas
ibland som skild från familj och privatliv
och ibland även som skild från det ekonomiska
systemet.
Särskiljandet mellan stat och civilt samhälle har den analytiska
skild

fördelen

hur de olika sfärerna domineras
att kunna visa
av olika
relationer
och
skilda
Relationerna
mellan
uppgifter.
typer av
stat och
civilt samhälle är i realiteten
väl utvecklade
finns
och det
ett ömseinom de två sfärerna. Walzer
sidigt beroende mellan aktiviteterna
talar om paradoxen med det civila samhället
i det att staten
och
denna
sfär som den
i
skapar, upprätthåller
även upptar utrymme
skall vara skild från. Det civila samhället
är å andra sidan den sfär där

1995

aktiviteter
normer

fungerar kontrollerande
mot staten och där demokratidet
offentliga samtalet. När föreningar
genom

utvecklas
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för att tillvarata
kan dessa komma att verka för ett
intressen
utvecklande
kan i ett
av medborgarskapet. Det civila samhället
därför ses som länken mellan medpolitiskt inflytandeperspektiv
bildas

borgarna och staten. Ett väl fungerande civilt samhälle med många
frivilliga organisationer som är öppna för medlemskap kan möjliggenomslag i politiken. Det är också så den
göra skilda intressens
liberala pluralistiska modellen
pluralism bland
är formulerad
- en
medlemmarnas
intressen.
intresseorganisationer
tar vara
Den politiska angelägenhetsgraden anses kunna bedömas efter
hur stor medlemskår
har och med vilken intensitet
organisationen
försöker
nå politiskt inflytande. Pluralismen
organisationen
är
skall fungera, förutom
väsentlig för att demokratin
att det skall
finnas många föreningar med skilda syften skall helst människorna
flera organisationer.
tillhöra
Tanken
är att genom flera tillhörigheter
möts människor
minskar
risken

med olika

intressen,

vilket

underlättar

tolerans

och

för skarpa konfliktlinjer.
Förutom
organiseatt det civila samhället
som begrepp syftar
refereras
relationer
och
det i
aktiviteter,
ring av frivilliga, ickestatliga
vissa diskurser

även till

tioner.

utgår från att deltagandet i föreningsliv

Waller

en ökad

solidaritet

moraliskt

riktiga, goda handlingar och relai sig leder till

och hänsyn mellan människor.
Shils
begreppet civilitet med medborgardygd

1991

där-

och ser
emot, jämställer
denna som nödvändig för att ett samhälle skall kunna betraktas
som
civilt. Civiliteten
innebär att särintressen
och privata intressen
underordnas
den gemensamma
viljan. Därmed ger Shils sitt civila
samhälle

Republikanska
drag.
skillnad
mellan
viktig
en
normen
om det civila samhället med idén om den goda sociala interaktionen
och kategoriseoch företeelser
institutioner
i sfären civilsamhälle.
ring av konkreta
diskussionen
ibland
i en idealtyp som
Den normativa
utmynnar
sedan kan användas för att jämföra konkreta
relationer
och
Det

tydligt

finns

institutioner

med

White

1994; Ahrne

1998.

i mer konkreta
betydelse som det civila samhället tillskrivs
handlar framför
allt om
sammanhang i demokratiseringsprocesser
roll
för
stärka
till
frivilliga organisationers
motpoler
att
staten. Det
civila samhällets
betydelse som kontrollnärmast definitionsmässiga
Den

instrument
normativa

och korrektion
värden

till staten, gör att det lätt tillskrivs
det
Bland
inte
självklart behöver innefatta.
som
full av exempel
folkliga rörelser, till exempel

annat är historien
den finska lapporörelsen,

som med klart

demokratiska

totalitära

drag, ändå enligt samtliga definitioner
det civila samhället
Stubbergaard 1998.
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behovet att se begreppet i sitt
problem visar
sammanbåde
tid
och
Framför
i
allt diskussioner
civila
hang,
rum.
om
samhällets relationer
till den statliga organiseringen
i afrikanska
samhällen visar
betydelsen av att vara uppmärksam
att begreppet
Detta

täcker

många varianter

färdsstat

skulle

av stat - samhälle relationer.
och kommunitarism
har det under
Inom både nyliberalism
välganska lång tid funnits en stark tilltro till att vår omfattande
kunna

bantas

ner med hjälp av en växande frivilligsom lättare ger människor
en anpassad omsorg och service.
De statliga välfärdsinstitutionerna
skulle då ersättas med civila
samhällsinstitutioner
bara
inte
vårdinsats
gör en motsvarande
som
utan
även stärker människors
inflytande. Jag har dock inte sett några
sektor

exempel som visar att grannskapsarrangemang och frivilliga kollektiva former, för t.ex. omhändertagande, skulle ha vuxit fram
som en
konsekvens
Därav nedskärningarna inom den offentliga sektorn.
servicearbeten
det
handlar
då
ökat,
emot har en privatisering
av
men
avtal
mellan
och
fortfarande
finansierande
entreprenadföretag
om
inte mellan de nya företagen och medoffentliga institutioner,
Beställare
och därmed kund är fortfarande
borgarna/konsumenten.
offentlig.
från Demokratirådet
I den senaste rapporten
reslutat som visar att det finns
en tendens

dock

gerar sig i frågor som är direkt
boende, skola, barnomsorg etc.
När
ökat

studier

initiativ

vård,

1998

presenteras
att människor
engaangelägna för familjerna såsom t.ex.

visar resultat att det finns ett ökat engagemang
och
för frågor som handlar
vardagsliv om människors
och service måste
knyta tillbaka till vilka möjligheter

omsorg
det finns för detta

engagemang.

barnomsorg och skola har man i Sverige de senare åren
institutionaliserat
och elever. Det kommer
deltagande från föräldrar
ständigt nya förslag till hur man skall stärka elever och föräldrars
inflytande i skolan.
Här kan det då vara intressant
att jämföra med andra former av
har förändrats
deltagande och hur dessa har förändrats.
Rösträtten
har ytterligare
personvalsmöjligheten,
genom
men även genom att
val att göra. Vi har
och
nya politiska arenor
nya politiska organiseringar. Partierna har blivit fler även om det är svårt att bilda nya
och Ny Demokrati
partier så lyckas detta Miljöpartiet
är några
har också många
lokala
inför
exempel,
partier
varje val, partinya
med
andra ord inte omöjligt att förändra.
har
Partierna
är
systemet
allt förklaras
dessa med bristande
trots allt problem och framför
deltagande och en avtagande medlemskår.
Inom
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Vi måste vara medvetna
även påverkar de konkreta

om att idéerna om ett civilt samhälle
och vice
formerna
av det civila samhället

av normen
versa. Utvecklingen
historiskt
bagage som kommer
att påverka forskarnas,

kommer

om det civila

samhället

har ett idé-

att påverka dagens idé och idéerna
statsmakternas

och enskilda

indivi-

potential.
för föredirekt politiska konsekvenser
roll
samhällets
det
civila
demokratifrämjande
är västställningen om
det civila samhället
i länder
världens nuvarande
bidragssatsning
eller nå en etablering av de demoväg att demokratiseras
som är
kratiska
institutionerna
1997. Numer
Karatnycky
ges gärna bidrag
och
utveckla
demokratiska
skilda
till
föreningar som anses befrämja
och relationer
individer
inom en social och kollektiv
gemenskap
ders syn
föreningslivets
Ett utmärkt
exempel

Sampson

Civila
Det

samhället
finns

demokrati.
civila

1996.

demokratibefrämjande5

som

grundantaganden om det civila samhällets befrämjande av
Ett sådant grundantagande är i sig inte märkligt om det

samhället

tryck såsom

utifrån

bestäms

equality,

civility,

utatt det domineras
av interaktiva
and respect
criticism
Alexander

för relationer
inom ett civilt
demokratiska
civila
friorganisationer
att
från
har
villiga och relativt autonoma
staten
en stor potential att
verka demokratibefrämjande.
Det finns dock ett problem om

1998:7.

Vi kan med dessa kriterier

samhälle

dra slutsatsen

samtidigt gör en analytisk indelning av samhället i ett antal sfärer,
vanligen: stat, civilt samhälle, familj, eller: stat, civilt samhälle, ekoförväntar
blir att
nomiskt
system och familj. Kontentan
oss att
från staten per definition
skild
kollektiv
frivillig verksamhet
är
som
för detta är att till skillnad
Ett argument
är demokratibefrämjande.
frioch staten så är samhällsmedlemmarna
villigt engagerade i det civila samhället utifrån ett gemensamt
demoRelationer
och aktiviteter
engagemang.
som kan motverka
från både marknaden

kratin

skulle

serade av staten,

diskursanalytiskt
sådana enkla

resonemang
ses som reglerade eller organiMed ett
familjen eller av det ekonomiska
systemet.
har dock Smith 1998:133
ifrågasatt
angreppssätt

i ett sådant

genom att visa att värden som anses som
finns i den
diskurser
positiva i såväl demokratiska
som totalitära
civila diskursen.
...the
seeds of a totalitarian
political culture lie
within

slutsatser

the concepts

and signifiers

of civil
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samhället
kan
Det är väsentligt i en diskussion
om hur det civila
inte isolerar våra studier från de icke-demokratiska
stödjas, att
mellan
problematiserar relationer
frivilliga organisationerna när
1998.
stat och civilt samhälle Stubbergaard

Civila

samhället

och

för

institutioner

En av de uppgifter som brukar tillskrivas
fungera som en länk mellan det politiska
hällsmedlemmar.

civila

Det

brukardeltagande
ett civilt

samhälle

är att
och dess samsystemet
betraktas
av Cohen 8C Arato

samhället

sfär där en rättvis och offentlig dialog
1995
som den möjliga
kan ske. Ett inkluderande
berörda
samhällsmedlemmar
mellan
öppet
för en levande demokrati.
Detta
offentligt samtal är en förutsättning
kriterier
demokrati
ingår också som definierande
genom att
kommunikativa

tionsfrihet,

informasom rätt till yttrandefrihet,
demonstrationsfrihet,
föreningsfrihet och

rättigheter,
mötesfrihet,

religionsfrihet, finns antagna i regeringsformen som grundläggande
fri- och rättigheter
RF 2 kap.. Samtal och dialog hänvisar till att
för val av
institutioner,
det inte är tillräckligt
att finna formella
för dessa att agera inom, för att en
och institutioner
representanter,
demokrati
skall fungera. Vi behöver en pågående dialog även mellan
valtillfällena.

nödvändiga öppna, offentliga dialog
slutna dialogerna som kan dominera
till
har
nätverk uppmärksammats
ett nytt sätt. Speciellt Habermas
Habermas
har
sökt
sådan
dialog.
bidragit med en diskussion
om en
för ett
för
modell
normativ
en metanorm
om hur procedurerna
en
Under

skillnad

senare år har denna
från de informella

som berörs

argumenten
och Arato har förbundit
civila

med alla
om att
och att de goda
för handlingspolicyn.
Cohen

bör vara utformade.
av ett beslut i samtalet
skall vara bestämmande

samtal

rättvist

samhällets

roll

Det

handlar

lika villkor

Habermas

teori

i demokratier

1995

och diskursetik

med det

kap. 8.

civilt samhälle är genom
att vitalisera
Det
1995.
decentralisering av offentlig verksamhet
menar Walzer
och ett överlämnande
kan då dels ske i form av privatisering
av uppTrägårdh 1995, men också decentraligifter till ideell verksamhet
En av möjligheterna

verksamhet
av att förlägga
vilket
samhällsmedlemmarna,

sering i form
närmare

engagemang.

Demokratirådet

Ökning av engagemang
samhället

skulle

1998

i brukarråd.

dessa brukarråd

och beslutsfattande
organ
kan gynna deltagande och
fann i sin studie en svag
det civila
syn
decentraliserade

Med Walzers
kunna
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för det civila

arenor
kratin.

samhället

och därmed

indirekt

stärka

demo-

Vi kan se Walzers antagande som en hypotes om att brukardeltagande stärker det civila samhället som betecknar den delen av
en sfär mellan stat och medborgare eventuellt även skild från ekonomiska
där relationer
och aktiviteter
systemet
präglas av en

öppenhet och frivillighet, och där värden som civility,
equality,
and respect" Alexander 1998:7 idealt dominerar.
criticism
Putnam
fann det omvända

1996

förhållandet

i sin studie

nätverk
- att ett

av

frivilliga föreningar var en förklaring
att nya regionala
institutioner
fungerade så bra i norra Italien. Sambandet antogs bero
nätverk skapas och underhålls
att sociala, horisontella
genom en
till

tilltro

mellan

tutioners

människor,

en tilltro

som gynnar

demokratiska

insti-

fungerande.

Vi har dels ett normativt
antagande om ett positivt samband
mellan ett vitalt civilt samhälle och decentraliserade
beslutsorgan
och dels en konkret
utbrett
föreningsliv

studie

ett positivt samband mellan
och fungerande nya demokratiinstitutioner.
Dessa båda antaganden skall i det följande granskas. Den fortsatta

genomgången
0

struktureras

diskuteras

Först

kratiinstitutioner
0

För

det andra

lokala

som visat

följande sätt:
skola

i relation

till

demo-

och beslutsorgan.
diskuteras
det civila samhällets

relation

till

de

styrelser inom

lokala

0
0

styrelserna.
För det tredje problematiseras demokrati
i form av deltagande
och inflytande i dessa nya organisationsformer.
bör delta i
Slutligen görs en återkoppling till frågan om varför
politiken.

Brukare

i lokala

styrelser.

aktiviteter
Deltagande och engagemang i brukarråd
är en av de
m.fl.
visar
studie
i
Peterssons
Om
1998.
som
en svag ökning
detta är en tendens som fortsätter
betyder det att deltagandet i
har ökat samtidigt som
genomförandeledet eller i policymottagandet
eller
i
deltagandet politikformulering
policyskapandet avtar. Detta
kan då medföra
problem för vårt representativa styrelseskick.
ökar får förvaltningen en
Om deltagandet i genomförandeledet
större betydelse för medborgarnas deltagande. De demokratiska
institutionerna
ett bredare

är inte utvecklade

inflytande

för att ge samhällsmedlemmarna
däremot
blir många förvia förvaltningen
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valtningar i lokal Verksamhet
mer och mer anpassade för ett brukarDetta
brukardeltagande ger möjlighet att nå inflytande
deltagande.
Brukardeltagande som det
men inom klart avgränsade områden.
för förvaltfungerar i dag kan betraktas som legitimitetsskapande
i många verksamheter
1991,
legitiningens autonomi
Rothstein
för en grupp aktörer
som inte är utsedda i allmänna val av
medborgarna. Strävan att söka legitimitet för förvaltningen blir allt
efterhand
har
viktigare, enligt Rothstein,
som ramlagstiftningen
mitet

utökats

och tjänstemännes

har tilltagit.

autonomi

enskilda
ser de lokala styrelserna som ett led i att
och
vill
i allt högre utsträckning
själva
inflytande
mer
Utifrån
sin
situation
övergripande
1998:11
påverka
ett

Ritchey 1998
människor
kunna

med
perspektiv framstår därför beslutet om en försöksverksamhet
vidgat föräldrainflytande
som ett försök att fördjupa medborgarnas
känsla av delaktighet. Syftet kan sägas vara att bidra till en fördjupad
demokrati.
sidorna med brukarråd
En av de intressanta
är att deltagande är
helt oberoende
det krävs heller inte
juridiskt
medborgarskap,
av ett
landet
minimitid
boende
Lokala
i
styrelser valdes som
någon
som
plattform för en diskussion
om deltagande av flera skäl. Dels har
m.fl.

deltagandeform som en av dem där
dels utgår jag ifrån att föräldraskap
öka;
att
roll
där
kan
i
intresse oberoende
är en
mötas
ett gemensamt
av
man
bakgrund; dels så finns ett väl förgrenat föreningsliv kopplat till
föräldrarollen
i form av hem- och skola föreningar; slutligen utgår
Petersson

beskrivit

denna

deltagandet visar tendens

har ett speciellt intresse av att
jag från att invandrarorganisationer
och uppi att utveckla
påverka just skolan då denna medverkar
rätthålla
Först

barnens

modersmål.

en kort

beskrivning

av hur lokala

styrelser7 är tänkta

att

fungera:
I

För styrelsens sammansättning

gäller: Föräldrarepresentanterna

de övriga ledamöterna
skall vara i majoritet,
övrig skolär rektor,
Val
företrädare
sker
lite
olika
och
elever.
sätt. Vid
personal
av
i andra skickas innågra skolor organiseras valen av klassombud,

tresseanmälningar
möte

som skolan

eningarna utsett
0

och val sker senare vid storut till föräldrar
i Lund har hem- och skola föranordnar,
föräldraföreträdare

För styrelsens befogenheter

verksamheten,
ärenden.

får inte heller

Styrelsen får besluta

om sådan förening

funnits.

ta över ansvaret för
i frågor som gäller individ-

gäller: Får
besluta

om fördelning
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för att eleverna får ett allsidigt urval
av ämnen, besluta
för
tider, ansvara
arbetsplan, utformningen av skolans

miljö, kompetensutveckling
skolans

för personalen,

utvärdering

handlingsprogram,

1998: bil.

en skola skall
kommunens
fullmäktigeförsamling.

krävs

m.m. Ritchey
delta i försöksverksamheten

om läroarbetsav

1. För att
ett beslut

i

föräldraföreträdarna

styrelsen.
deltar
möjligt
som

utses är en fråga som avgörs inom den
skolor verkar sträva efter att så många
i val av representanter.
Den stora skillnaden

mellan

är om valet

Hur
lokala

De flesta

varianterna

sker inom

skolan

och om skolan

sköter valen inom egna förorganiserar detta eller om föräldrarna
från
skolan. Vilka föräldrar
i
eningar skilda
är då representanter
framkommer
I Skolverkets
styrelserna
utvärdering 1998
att
kvinnor
i högre grad än män är ledamöter
i styrelserna, och att
föräldrar
med längre utbildning än grundskoleutbildning
är överdär 80 °/o av
representerade. I utvärderingen ingår en skola i "Malmö
eleverna har invandrarbakgrund
har 2 av styrelsens 7 föräldrar
införäldrar
de
vandrarbakgrund."
Ritchney 1998:40. Några av
som
sitter med i hem- och skola föreningarnas styrelser i Lund och som
också är med i en lokal styrelse, är av uppfattningen
att det knappast
finns några familjer med utländsk
skolorna,
i alla fall
bakgrund
vad de känner till. Det har därför inte upplevts som angeläget att
försöka
med föräldrar
med utländsk
bakgrund i styrelsearbetet.
Lund

invånare med
är också en kommun
som har
endast
%
6,4
borgarskap,
14 °/o har
av befolkningen,
komst
från ett Europeiskt
Av dessa är majoriteten
I en del av kommunen
är 14,3 °/o av befolkningen

utländskt
utländsk

medhär-

land.
utländska

med-

har
I detta rektorsområde
borgare och 27 % av utländsk härkomst.
flera
med
utländsk
härkomst
och
föräldrarepresentanter
man
man
har arrangerat
aktiviteter
med direkt anknytning till invandrarfrågor. Den bild som ges vid samtal är att området fungerar bra med
de olika invandrargrupperna
och svenskarna.
Det finns ett engageäven om det är svårt
mang för skolfrågor bland invandrarfamiljerna
det
rekrytera
är
att
representanter,
men
samma problem oavsett
svensk eller utländsk
härkomst.
för invandrarLåg representativitet
resultat
studier
med
denna
typ av frågor brukar
grupper är
som
komma

fram

koni Malmö
I en studie av statsdelsnämnderna
de
födda
20
248
stadsdelspolitikerna
stateras t.eX. att
utomav
var
lands av dessa 20 hade 8 en ordinarie
plats i nämnden Ashing 8C
Nilsson
ledamöterna
1998. Stadsdelsnämndernas
är tillsatta
samma

till.

grunder som andra nämnders
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vilka formellt
tillsätts
representanter,
stadsdelsnämnder
brukar man sträva
för ledamöterna.

För
av kommunfullmäktige.
efter en geografisk anknytning

del av skolans frågor som får delegeras till den
lokala styrelsen. De flesta frågorna hör till rektorns
ansvarighetsområde, med andra 0rd implementering
inom bestämda beslutsDet

är en stor

som är resultat av andras beslut. Beslutsområdet
men det är centrala frågor för skolans verksamhet.

ramar

Det

civila

Walzers
aktivt

samhällets

och Putnams

1995
civilt

relation

till

1996

är begränsat

brukarråd
förmodade

samband

mellan

ett

samhälle

och ett engagemang
och deltagande i gemenhar berörts tidigare.
institutioner

samma offentliga
Efter en första förfrågning hos ett begränsat antal föräldraoch organisationsföreträdare
kan sambandet
mellan
representanter
ett aktivt
betraktas

civilt

samhälle

och decentraliserade

inte

beslutsorgan

Studien

är dock så begränsad att den endast
kan användas för att ge vägledning för nya infallsvinklar
och som
illustration
till ett resonemang.
En av de frågor som kan ställas efter
samtalen är om kommunalt
organiserad decentralisering även kan
Är det så
leda till minskad
föreningsaktivitet
att de lokala styrelde
aktiva
hemoch
skola
tidigare
föreningarna behövs i
serna gör att
mindre utsträckning
som självklart.

Ett par föräldrar
som var aktiva inom både hem- och skola och
den lokala styrelsen menade att det var problem med vilka grupper
sina synpunkter
hos och vilka de skulle insom de skulle förankra
formera

—

är det hem-

och skola

som de har som bas eller är det

skolans

föräldragrupp i sin helhet
Lokala styrelser leder till påverkan av konkreta
frågor inom skolkan konstatera
arbetet, frågor som delegerats till detta organ,
att
det är frågor inom ett begränsat område men det är en påverkan som
hem- och skola föreningarna inte haft möjlighet till direkt tidigare.
I de flesta

av föräldrar
men
valen
försköts
att
av representanter
av
äldrarna via skolan är det klassombuden
efter varje
som informeras
Klassombuden
föräldramöten
styrelsesammanträde.
väljs
som
inom

skolor

skolan.

arrangeras
inte aktiva

organiseras delar av verksamheten

Förutom

av lärarna.

föreningar

Med

brukarråd

mellan

inom

skolan

så behövs

medborgare och myndighet

frågor
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Man

det som att hem- och skola är den förening
varit med och skapat de nya institutionerna
och utöva påtryckningar
Genom att förena föräldrar
ett behov och önskemål
om deltagande. Detta del-

kan också

som genom
brukarråden.
har de visat

tolka

sin aktivitet

tagande har sedan institutionaliserats
genom det offentligas försorg.
sker menar Janoski
Det är så förändringar för medborgarskapet
tillträde
till
Medborgarskapet ger
1998.
ett antal fri- och rättigheter, det civila samhället
är å andra sidan den arena där frivilliga
för
utanför
kan utnyttja dessa friheter
statlig kontroll
organisationer
hemoch
driva
och
mobilisera
för
Det
betyder att om
att
nya frågor.
skola föreningen generellt skulle
i och
svårt att finna ett utrymme,
med de lokala styrelserna så får hem- och skola ändra inriktning
eller upphöra. En förälder
sin verksamhet
uttrycker ett fortsatt
behov av hem- och skola föreningens verksamhet
så här: "Vi som
föräldrar
skall stå och
kan påverka, för om rektorerna
säga till politikerna att de behöver mer resurser är det inte
säkert att det går igenom eftersom
de är partiska, men om
föräldrar
kräver det lyssnar man kanske
säger att
fall
och liknande
de
önskat
så har
I
cykelvägar
mer.
ringt och försökt påverka.
med utländsk
För en del föräldrar
bakgrund kan det dock vara ett
problem med att det är skolan som myndighet som är det enda
stället som man kan vända sig till för att påverka. En del kan bära
med sig dåliga erfarenheter
av myndigheter från sina hemländer.
för vissa invandrargrupper
Motivering
att delta i skolans styrelse
för en
kan vara problematiskt
även av andra skäl som en ordförande
det: "har en annan mentalitet
beskriver
invandrarorganisation
tycker inte att det är samhället eller skolan som har ansvaret för att
fostrar barnen...
uppfostra våra barn. Skolan ger utbildning medan
Vi skiljer skolans uppgifter från föräldrarnas
uppgifter... Varför
de skall lära
skulle jag medverka
i skolan
Det är inte mitt område
-

utvandrad från ett dåvarande kommunistiskt
En helt annan bild ger en föräldrarepresentant
från ett land som vid utvandringen
som invandrat

ut....

styrt
för hem-

land

genomgått

och skola
en

period "mföräldrarna
är dåliga
att försöka påverka. Gör
man ingenting - så händer ingenting. Det är roligt, socialt kul. De

fascistisk

som har behov
i sådana hem-

skulle behöva vara med
av att träffa andra människor
berör
och skola föreningar". En tredje kommentar
möten kan nog
mötena "Själva språket som används

mer stilen
göra att många föräldrar
känner sig utanför.
Det

oavsett om de är utländska
finns helt enkelt ett bestämt

invandrad modersmålslärare.
198

eller svenskar

språk

YLVA STUBBERGAARD

Citaten
vandrarna

är exempel
ger även stöd

inställning

till

delaktighet

för direktkontakt

i brukarråd.

med den lärare

In-

som

eller besök till lärare eller studiefrågorna berör. Telefonsamtal
rektor.
På frågan om man använder sig av sina invandrarorganisaoch påverka modersmålsundervisningen
tioner för att diskutera
ges
nekande svar. Trots att en kvinna menar att ...språket
är vår enda
försöker
bevara det är det inte språknämnare,
gemensamma
skolan
hennes
i
förening försöker påverka. De
undervisningen
som
för att upprätthålla språket, men
aktiva i föreningen arbetar däremot
inte via skolan. Samtidigt är man bekymrad för minskade
resurser
till modersmålsundervisningen,
speciellt för de smalare språken.

Problem
Tendensen

förknippade

med

och

föreningar

brukarråd

av verksamheter
som tidigare varit
en avpolitisering
medfört
för
sektorn
har
den
offentliga
ett ökat
en angelägenhet
och dess betydelse för det kollektiva
intresse för det civila samhället
mot

betydelse för en fördjupad
men även för det civila samhällets
demokrati
just i betydelsen av frivillighet, deltagande och ansvar i
livet,

frågor.
gemensamma
Civilsamhällets
stärkande

ses med andra

ord som en av lös-

demokratins
problem i samband med organisatoriska
ningarna
litteratur
När
granskas kan
förändringar.
om det civila samhället
i tid
att det är flera infallsvinklar
man konstatera
som sammanfaller
och forskningsområde,
säker
berör
inte
jag
är
men som
samma
sak. Det kan därför vara intressant
att granska några påståenden och

logiskt koppla samman dem med varandra utan att ta hänsyn till den
kontext
de ursprungligen
hör hemma
Denna metod ger inte
och
skall endast användas i
rättvis
behandling
resonemangen
en
heuristiskt
syfte.
Under
har man inom samhällsvetenskaperna utsenare decennier
vecklat metoder
för att kartlägga informella
nätverk av aktörer
i
skilda samhälleliga verksamheter.
skrev t.eX. om Maktens
Petersson
nätverk
Petersson 1989. I studier
som en del av maktutredningen
m.fl. 1996; Smith
och policyprocesser
t.eX. Petersson
om nätverk
1993

konstateras

också

att de informella

flytandekanaler. De demokratiska
att skapa lika rättigheter att utöva

inär effektiva
utformade
för
procedurer som är
de
beslutsinflytande i
politiska
nätverken

för de samhällsmedlemmar
är inte lika effektiva
processerna
har
informella
nätverk
tillgå.
även
att
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Studier

beskriver

hur beslutsfattande

konkret

kan gestaltas, de

problem utifrån

vår representativa demokratimodell,
prodär medborgaren och hennes rättigheter och
skyldigheter sätt i centrum för en fungerande demokrati.
basis av gemensamma
intressen
i
Skapandet av nätverk görs

visar

blem

för den modell

Skapandet och deltagande i nätverk kan ske inom och
sfärer som t.ex. staten, näringslivet, civila
samhällets
beslutsföreningar, mellan familjer etc. och underlättar
fattande och informationsspridning
mellan dessa.
olika

roller.

mellan

alla samhällets

kännetecknas
av att vara en sfär, där människor
för
intressen.
Denna
frivilligt
att befrämja gemensamma
verksamhet
bygger bland annat
ömsesidig påverkan i form av
nätverk och dessa nätverks
Civila samhällets
institutionalisering.
Civila

samhället

verkar

med demokrati
kan delvis betraktas
positiva konnotationer
som en
tautologi i och med att rätten till och utnyttjandet av föreningsfrihet
och yttrandefrihet
både för demokratiskt
är några av kriterierna
system och för ett civilt samhälle. Dessutom
tankarna med den liberala demokratimodellen
förmedlar
serar sig och att organisationer
preferenser. Men civila samhällsdiskussionen

har det alltid

varit en av
människor
organiatt
samhällsmedlemmarnas

bör också nyanseras
nätverksstudier
påvisat. Det
som
civila samhället
kan omfatta
vad gäller inkludesamma mekanismer
ring och exkludering som nätverken
gör och detta är nog nödmed tanke

de demokratibrister

vändigt att ta i beaktande om det civila samhället behandlas som ett
demokratimodellen.
sätt att kompensera brister i den traditionella
behandlas
Att civilsamhället
som ett komplement till de traditionella
inflytandekanalerna ser jag däremot som självklart. Men om inte
demokratiska
vid
värden och risker för exkludering tas i beaktande
fara för att en effektiv
beslutsprocess kommer att förespråkas framför en demokratisk.
Ahrne
för en diskussion
problem med
1998
om nätverkens
från
nätverken
skiljer sig
exkludering. Han menar att
vanliga förstudier

och rekommendationer

finns

eningar bl.a. genom att man inte söker medlemskap utan man blir
faktorn
för nätverk är information
medtagen. Den sammanhållande
denna resurs att konett särskilt område och därför kommer
trolleras
ett annat sätt än inom föreningar. Information
som
leder
med
demoockså
till
nätverken
slutna
jämfört
är
att
resurs

inom

kratiska

organisationer.
tillgång till
medlemskap ger de enskilda medlemmarna
vissa resurser kan man också förvänta
sig att organisationerna försöker styra, reglera medlemskapet ...
access to resources that
Affiliations
calls for a regulation of affiliation.
implies both
Eftersom
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obligations
Resources

and rights in relation

give power

to the collective

resources.

Ahrne 1998:87.

frågan om det finns risk för att offentliga
deltagande
tar udden från frivilliga organisaav
Utifrån
Ahrnes
verksamhet.
tioners
beskrivning av organisationer
kan man
och nätverk som förfogande över resursen information
denna resurs i och med
säga att hem- och skola föreningar förlorar
ordnas via skola även
de lokala styrelserna och att informationen
I förra

avsnittet

väcktes

institutionaliseringar

och bokar
flera håll är med och arrangerar
om hem- och skola
i sig som är resursen.
lokaler, så är det inte längre informationen
Hem- och skola har dock varit en öppen förening med demokratisk
men den direkta nyttan
kan vara svårare att hävda i dag. Frivilligheten
föreningar leder också till att dessa föreningar

med organisationen
i det civila samhällets

eller informationskanal.
som enda kontaktnät
inte är med i hem- och skola föreningarna

Alla

intern

beslutsprocess,

inte kan användas
de föräldrar

som
eller i invandrarföreningar

då utan information.
Det är då enklare och mer effektivt
att
eller till klassmöten
enskilda
föräldrar
direkt
till
sig
som alla,
via läraren, får information
om. Det finns ett annat scenario som
sig, nämligen det att föreningen får en förändrad
man kan föreställa
roll och att denna kommer
att innebära en institutionaliserad
blir

rikta

samband
som har problematiserats i
strukturer,
med korporativa
när det finns en institutionaliserad
mellan staten och arbetsmarknadens
relation
parter som leder till att
och
arbetsmarknadens
lojala
är
mot beslut samparter legitimerar
får
tidigt som organisationerna i sin roll
ett inflytande och en insyn
utanför
relationen.
som de inte hade kunnat
kan hamna i samma dubbla roll. Genom delFöräldraföreningar
införs en öppenhet i den annars
tagande av användare i brukarråd
ofta slutna förvaltningsverksamheten,
en öppenhet som enligt
delför ett demokratiskt
demokratinormen
är en förutsättning
i
ökade
måste
med
sitt
handlingsutrymme
tagande. Förvaltningen

lojalitet

-liknande

och med brukarråd

dilemma

lyssna till opinionen

och förankra

sina beslut.

Samtidigt såg
av
att det finns en liten risk för att andra former
formulerats
och institutionaliserats
opinionsbildning
som inte har
via det offentliga får ett minskat
utrymme.
sig med att
Hem- och skola föreningarna i Lund har inte utmärkt
invandrarVarken
med andra organisationer.
knyta kontakter
till
organisationer eller hem- och skola föreningar har tagit initiativ
instituhar
de
kontakt
med varandra.
På samma sätt
offentliga
att
I Lund är invandrarundervisseparerats från varandra.
Även
rektorsområde
med
ningen ett eget
en egen lokal styrelse.
tionerna
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denna

separation

förhålla

oss kritiska
segregering mellan

kan man granska från två olika perspektiv: Vi kan
och säga att detta bidrar ytterligare till
en
verksamheter
baksom rör barn med utländsk

till invandrarbarn
grund och svenska barn. Engagerade föräldrar
i de geografiska rektorsområdenas
styrelser, eftersom in-

behövs

vandrarbarnens
det finns

hela skolsituation

en möjlighet

invandrad

och aktiv

till

inom

behöver

diskuteras
samtidigt som
En
kunskap.
av
mamma som är
hem- och skola föreningen
menar att det

spridning

till invandrarbarnen
för
är privata initiativ
som måste tas av föräldrar
och deras traditioner
Jag
att sprida kunskap om barnens hemländer
har berättat om högtider och barnen tycker det är jätteroligt. Kunskap ger förståelse.
En åtskillnad
också betraktas

mellan

de olika

som en möjlighet

hur det svenska

rektorsområdena

kan naturligtvis

för föräldrar,

med mötesteknik

som ännu inte sett
och annat fungerar, att
är i en miljö där alla har

systemet
i detta samtidigt som hon/han
en inblick
eller bör ha förståelse för sådana svårigheter

ringar. I Lund

pågår ett projekt

verkan

de olika

mellan

med ökad

som språkförbistintegrering och sam-

skolorna,

förutbyte av kunskap kommer
detta
modligen att underlättas
projekt.
genom
Att delta i en förening kan ha ett fostrande
syfte, sett ur både
individens
och
eget perspektiv
ett samhälleligt perspektiv. En kvinna
Är
som tidigare varit aktiv i den lokala styrelsen menar att :
man
aktiv så kan man verkligen påverka
...ger jag tid så bär det frukt...
Svårare med partiorganisationer,
mycket lättare med organisatiohur det svenska samhället
ner.... Deltagandet gav mig perspektiv
fungerar."
Deltagandet har då ett egenvärde.

Avslutande

återkoppling

till frågan

om

varför

bör

delta

i

politiken
Att

deltagande i brukarråd

överensstämmer

lär ledamöterna

hur systemet
fungerar
den aktiva politiska med-

med en av idéerna bakom
republikansk
som betecknas

borgarskapsmodellen

modell. I denna
har inte skolledningar tillfrågats
om föräldradeltagande,
Ritchey 1998. Bland annat
men det är gjort i andra undersökningar
så sägs att mföråldrainflytandet
som ett försök att fördjupa
korta

studie

medborgarnas känsla av delaktighet. Syftet kan sägas vara att bidra
till en fördjupad demokrati.
11. Citatet visar att här finns en
fostrande
ambition
I ett urval av
skapa en känsla av delaktighet...
-
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presenterade intervjusvar med rektorer som infört lokala styrelser
med föräldramajoritet,
är det ingen av rektorerna
som anser att deras
de ett stöd från
tvärtom
menar flera, känner
direkt
En rektor säger att "Dom
mot oss kan
som är
finna sig i
får
småsaker.
Då
inte bestämma
så mycket mer än
man väl

makt

har minskat,

föräldrarna.

1998:60
ännu mer." Richtey
jag bestämmer
delmedborgarskapsmodellen underströk
till
har
studie
korta
värde
i
syftat
sig. Denna
tagandet som ett
att
diskutera
några frågor i samband med olika deltagandeformer.
skall kunna dras
Studien är alltför begränsad för att några slutsatser
solidaritet
eller
och
tolerans
Ett par
huruvida
deltagandet skapar
känsla
intervjusvar visade att deltagandet gav en
som
av tillhörighet
målsättmedborgare, detta är även en av republikanska modellens
betonade
Som det är nu är det de
ningar. En modersmålslärare
att
verka
intresserade
de
sig sådana
insatta och
som tar
av att
som är
och det är de som minst av alla
uppgifter föräldrarepresentant
mellan
och solidaritet
Tolerans
behöver veta hur skolan fungerar.
skall
individer/
hoppas
förespråkare
grupper som republikanismens
invandrarunderfödas ur deltagande försvåras möjligen något av att
visningens styrelser har separerats från barnens andra rektorsomvisade
rådes styrelse. En annan aspekt som intervjusvaren
var att
olika
samarbeta
mellan
eller
sökt
har
utvecklat
frivilliga
man inte
organisationer som berörs av frågan om barnens skolgång. Om
brukarråden
uppgifter
övertar fler av hem- och skolföreningarnas
finns med andra ord en risk för att inga andra organisationer bei det civila
handlar skolfrågor, frågorna har då inga diskussionsfora
kanske

det. Egentligen
Den

republikanska

samhället.
tillfällen
stöd för att det handlar
ges vid flertal
kund
brukaren
berör
som individuell
om en deltagandeform som
med serviceproducenoch kontakter
och hans eller hennes relation
I intervjusvaren

är mer i överensten och som skulle göra att den liberala modellen
med styrelsernas sätt att arbeta än den republikanska.
stämmelse
Det
påverka skolsituationen.
Man vill genom sina representanter
kan påverka.
talas om enskilda eldsjälar som genom sitt engagemang
inte
med
Föräldrarna
i
inte
föreningarna
utnyttjar
styrelserna
är
som
de
skolan
direkt
till
de
inom
tror kan hjälpa.
som
utan går
personer
Hem-

och skola

föreningarnas,
civila

samhället

na och staten.
Inom idéerna
demokrati

föreningarnas,

relationer

i stort

till

tillsammans

med invandrar-

kategoriseras däremot som det
att vara en länk mellan medborgar-

skolorna

med en funktion

samhällets
positiva inverkan
om det civila
finns en inriktning
som precis som republikanis-

203

DEN GODA MEDBORGAREN SOM FÖRENINGSMEDLEM OCH BRUKARE

men lyfter fram den gemensamma
civil samhållsmodell
rar en normativ

moralen.

Walzer

1995

diskute-

som, precis som republikanishar
vision
samhälle
där
värden som tilltro
och solimen,
en
om ett
daritet dominerar
inom en sfär av komplexa relationer
mellan många
för republikaföreningar. Walzer ser till skillnad från företrädarna
nismen inget egenvärde i en politisk aktivitet.
Det är själva deltagandet i kollektiva
organisationer som har ett värde. Liberalismens
idé om pluralism skiljer sig från denna sociala pluralism i det
att den
liberala idén ser konkurrensen
mellan olika organiserade särintressen
fördela
värden och inflytande. En pluralism
möjligt
sätt
ett
som
att
civilitet
bör
stället
i
och inte
präglas
främja det gemensamma
som
av
domineras
tillvara
Civilitet
särintressen.
av föreningar som tar
använder Shils 1991
med begreppet medborgardygd,
synonymt
det förhållningssätt
undersom betecknar
som gör att särintressen
ordnas

det gemensammas
intresse.
Det är svårt att föreställa
sig att någon av de föreningar som
behandlat
inte kan ses som uttryck för särintressen
samtidigt som de
har medlemmar
med helt andra intressen
det
i
utöver
gemensamma
ha
barn
skola
i
eller
invandrad
från
att
att vara
samma land. Att
mötas i en förening för en gemensam
fråga samtidigt som medlemmarna
har skilda bakgrunder och andra intressen
som skiljer dem
är en av anledningarna till att det talas om en demokratifostrande
potential hos det civila samhällets organisationer.
Brukarråden

i form av lokala styrelser i skolan är institutioner
för att ge möjlighet för användarna
skapats
myndigheter
som
av
att
i
verksamhet
och att vara med och fatta beinsyn förvaltningens
slut som tidigare tillhörde
rektorernas
kompetensområde. I några
rektorer
finns
intervjusvar
givit,
som
en uttalad tillfredsställelse
med att ha fått en engagerad föräldragrupp
som deltar i diskussioskall inte dessa
nerna och som stöder nya idéer. Förhoppningsvis
brukarråd
föräldrar
med utländsk
fungera exkluderande
gentemot
bakgrund. Intervjusvar som poängterade att det är de redan insatta
som deltar bådar inte gott för ett breddat deltagande. I Ritcheys
undersökning stärks denna uppfattning genom de resultat som visar
allt är välutbildade
svenska föräldrar,
fler kvinnor
än
att det framför
deltar
i
det
flera
män, som
styrelserna. Samtidigt var
av de intervjuade föräldrarepresentanterna
i Lund med utländsk
härkomst
som
tyckte att de kunde påverka och att de upplevde en tillhörighet i
arbetet.
En anledning till att jag har valt att ställa frågan om varför
bör
delta och vad ett deltagande i
för
har
politisk
betydelse,
en
process
framkommer
är att det mycket ofta i dagens diskussion
en syn om
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att medborgaren bör delta med syftet att medborgaren blir en bättre
människa
de gemensina privata intressen
om hon underordnar
och de republikanska
samma i enlighet med de kommunitära
modellerna
artiklar
i DN -93; Etzioni
1995.
Rosenberg
se t.ex.
av
Det verkar rimligt att socialt umgänge leder till en större tolerans
inte har ett socialt umgänge. Men för att
än om
den representativa demokratin
till en elitinte skall utvecklas
demokrati
där medborgarnas roll reduceras till deltagande i val vart

och solidaritet

fjärde år, måste det även understrykas att representanterna
är beroende av samhällsmedlemmarnas
kan helt
deltagande. Demokratin
enkelt inte fungera om människor
inte är indragna i den politiska
processen.

Det

handlar

borgarna, inte heller
att systemet
har kontakt

behöver

då inte i första

hand

om fostran av medoch inte om
om skapandet av nya institutioner
legitimitet. Det handlar om att representanter

med sina väljare, eftersom

de annars står utan kunskap
seriöst sökande efter människors

om vad "folkets

vilja är. Ett aktivt
uppfattningar och råd tror jag ger återverkningar i form
vilket i sin
vilja för medborgarna att delta i processerna,
bättre förutsättningar
för legitimitet
och möjligen också
och som kan leda till
vilja att bidra till det gemensamma
tillhöra
denna gemenskap. Det finns tydligen en önskan
hällsmedlemmar

slutskompetens
En förbättrad

av större
tur skapar
en ökad
en vilja att
bland sam-

Kan man då ge dessa en beatt delta i brukarråd.
administrativa
beslutsrätt
som går utöver rektorns
kommunikation
mellan valda och väljare är ett sätt

demokratin.
Att
att utveckla
inom de verksamhetsområden

utveckla

institutioner

för deltagande
söker in-

där samhällsmedlemmarna

flytande är ett annat. Om inflytande önskas i hur verksamheterna
eftersom
det endast ger
inte ett alternativ
är privatisering
samhällsmedlemmarna
välja
möjlighet att
en annan producent av
tjänsten.
Om ett utvidgat inflytande från medborgarna önskas kan engagemang i lokala frågor inte behandlas
som en negativ form av utövande

utformas,

utan måste betraktas
av särintresse,
som ett välkommet
i de frågor som berör människor
direkt.

engagemang

Många av de frågor som är angelägna för medborgarna

ombesörjs

tjänsteav förvaltningen och har delegerats till icke-förtroendevalda
Man bör då se brukarråd
mäns beslutsområde.
som självklara i en tid
får allt större utrymme
för egna val. Brukarråden
med valda representanter
företräder
användare av tjänsandra
som
bör
kanske
utökat
kompetensområde med t.ex. budgetterna
ett

då tjänstemännen

för deltagande visar att relaansvar. Genomgången
av olika former
och andra användare
kan vara besvärlig.
tionen mellan brukarråd
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diskussion

som har förts här, visar att frivilliga föreningar med
intresseområde
samma
som lokala styrelser inom skola löper en risk
föräldradeltagande.
när myndigheter institutionaliserar
att urholkas
Den

och
ett civilsamhälle
som kan vara en förbindelse
för
brukarråden
vikt
de
valda
inte
pådrivare gentemot
är av
att
för snävt.
skall representera
representanterna
Att

revitalisera

intresse i frågor som är varFörutom
bejakandet av människors
dagsnära, som delvis gjorts genom institutionalisering
av ett deloch
fortbildas
i hur en
lokalpolitiker
tagande, måste tjänstemän
inte reduceras till fortgående
dialog förs så att kommunikationen
informationsträffar.

Noter
Bekant är John F. Kennedys ord: "Do not ask what your country can do for
you, but what can you do for your country.
2 För en utvecklad diskussion om skilda åtgärdsförslag för att nå ett mångkulturellt samhälle se Micheletti 1996.
3 Svenska regleringar finns formulerade i lagen 1950:382 om svenskt
medborgarskap.
4 Många länder, bl.a. Sverige, tillåter i princip endast ett medborgarskap medan
andra länder, t.ex. Sovjetunionen och gamla folkrepubliken Polen, inte erkände
ett avsägande av medborgarskap, ens för barn födda utomlands. Ytterligare
länder, t.ex. Israel, ger automatiskt medborgarskap till vissa grupper. Unionsmedborgarskapet i EU gäller komplementärt med medborgarskap i ett unionsland.
5 Ett stort tack till er som ställde upp för samtal med mig i frågor om föreningar
och skolans lokala styrelser.
6 Deltagande i val och rätten att kandidera till beslutande församlingar är beroende av att man är juridisk medborgare i Sverige för de nationella valen, eller att
man varit bosatt i landet i minst tre år för lokala val, såvida man inte är unionsmedborgare eller norsk eller isländsk medborgare.
7 Ritcheys,1998, beskrivningar av
föräldramajoritet
som beslutades
denna presentation. De intervjuer
kommun, där har man haft lokala

försöksverksamhet med lokala styrelser med
av riksdagen i mars 1996, ligger till grund för
och granskningar jag gjort är inom Lunds
skolstyrelser sedan 1992.

Jag gjorde en rundringning bland ordföranden i hem- och skola föreningarna
Lund för att
en uppfattning om relationer mellan denna förening och ininvandrarvandrarföreningar. En av frågorna var om man medvetet försökt
föräldrar att delta i styrelsen eller vara aktiva i föreningens verksamhet.
9 1997-12-31 Lunds kommun

drätselkontoret,
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statistikavdelning.
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° Norra Fäladen i Lund. Jag hade ett längre telefonsamtal med den tidigare
kvinnliga ordföranden, i hem- och skolaföreningen tillika ledamot i den lokala
styrelsen, hon har själv invandrarbakgrund.
l På vissa håll är det hem och skola föreningarna
till skolstyrelsen.

som ordnar val av ledamöter

z Alla barn som har modersmålsundervisning
tillhör två rektorsområden
dels
invandrarundervisningens
och dels rektorsområdet som den skola som ansvarar
för resten av undervisningen hör till.
13Projektets mål är annars Skapa förutsättningar
för att ta tillvara modersmålsverksamhetens mångkulturella kunskaper.
Samordna kunskaperna vad gäller
enskilda elever och individer.
Utveckla lärarrollen och därmed öka kvaliteten i
undervisningen för att bättre kunna möta elever med annan kulturell och etnisk
bakgrund" avtal mellan Lunds kommun och stiftelsen Trygghetsfonder
för
kommuner och landsting 1998.
H I Ritcheys studie 1998.
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i hem-

och

idealiserade

Det

föreningslivet
Lena

Lindgren

Föreningstraditionen
tillmätts
I Sverige har föreningslivet av tradition
en stor betydelse,
betraktats
för
som en grundläggande förutsättning
fortlevnad
och utveckling. Historikerna
verkar vara

i

det närmaste
demokratins

utveckling överhuvudtaget
ense om att den svenska välfärdsstatens
inte kan förstås om inte den roll som föreningslivet
spelat för demokratin och allmänandan
i samhället
uppmärksammas. Framförallt
gäller detta de så kallade folkrörelserna
som av många ses som den
kanske mest dynamiska kraften
i det svenska folkhemsbygget
Johansson 1955, s. 61ff.
befinner
I vår tid, i slutet av det tjugonde seklet, när
oss mitt
emellan

folkhemsvarianten

och ett
av den svenska välfärdsstaten
så
mycket om, riktar
nytt
som ingen ännu vet
eller "den
många återigen stora förväntningar mot föreningslivet
—
för att använda ett modernare
ideella sektorn
uttryck. Mot bakkris som i dag synes råda, med ett
grund av den demokratiska
senmodernt

ökande

samhälle

antal människor

som allt oftare

ifrågasätter det etablerade
är det föga förvånande
att

politiska systemets funktionsförmåga,
frågan om föreningslivets potential åter står i centrum för debatten
Petersson m.fl. 1998, s. 62. Dagens förväntningar handlar emellertid inte bara om demokrati
och allmänanda.
Med den omprövning
av
välfärdsstatens

storlek

och karaktär

som ägt rum

1980-talet

sedan mitten

av

gäller förväntningarna också organisationernas
resurser
för sådan samhällelig service som
under en lång följd av år vant
försvarat för. Djupgående strukturella
oss vid att stat och kommun
har till och med bidragit till att skapa förändringar i ekonomin
ideella organisationer
väntningar
som viktiga aktörer
en allt
8C Svedberg 1998;
Lundström
mer krympande arbetsmarknad
Ingelstam 1995. Som någon påpekat kan man av dagens allmänna
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debatt

faktiskt

förledas

att tro att en utveckling av den ideella sekde flesta samhällsproblem,
torn skulle vara en universallösning
alltifrån
ensamhet till statsskuld
Amnå 1995, s. 118.
Sett mot denna bakgrund är det inte så konstigt att våra politiker
då som nu
ofta har ett idealistiskt,
nästan
hållande till föreningslivet
där organisationerna

mytologiskt, föranses besjälade med
rad
värden
värden;
själva för övrigt
positiva
organisationerna
en
som
och grund för tillinte är sena att åberopa som källa för legitimitet
delning av offentligt stöd. En längre passage hämtad från en
redogör för
proposition härom året, där utbildningsministern
folkbildningen,
uppfattning
god
statens syn
ger oss en
om vilka

värden

det handlar

om:

Folkbildningen
är och skall vara fri och frivillig. Det fria och frivilliga
folkbildningsarbetet
Öppnar möjlighet till kunskapssökande för var och
utifrån
erfarenhet
och längs egna vägar, utan att begränsas av
en
egen
krav
resultat och utan uteslutningsmekanismer.
Det är detta som ger
förhand
möjlighet till samtal, engagemang och ifrågasättande utan
roll
givna ramar. Just därigenom fyller folkbildningen
som ingen
en
kan
roll
också
bidrar
till att upputbildningsform
göra,
annan
en
som
rätthålla

demokratins

vitalitet.

för att folkbildningen
skall kunna vara fri och
Förutsättningarna
följer
frivillig och fylla de funktioner
som
av detta, är att den kan styras
idé,
mål,
oberoende
sin
sina
sätta
av
egen
egna
av politiska och
vara
ekonomiska maktgrupper och inte tvingas till kommersialisering
eller
anpassning till specifika samhälleliga krav för att hävda sin verksamhet.
Dessa för folkbildningen värdefulla
från stat, landsting och kommuner.

egenskaper är grunden för stödet
prop.

1997/98:115,

s. 5

framgår att man från statens sida har stora förväntningar
folkbildningen vad gäller dess samhälleliga roll och betydelse; den
ska ge människor
möjlighet till kunskapssökande, till samtal,
och därmed bidra till att upprätthålla
ifrågasättande
engagemang,
demokratins
vitalitet.
gäller också vilka egenskaper
Förväntningarna
roll; den
folkbildningen tänkes ha för att spela denna demokratiska
bör vara fri- och frivillig, styras av sin egen idé, sätta egna mål och
Citatet
är nu bara ett enskilt
vara oberoende
av olika maktgrupper.
från
håll
den
hur man
mångfald av verkexempel
politiskt
ser
samheter som det svenska föreningslivet består av. Trots det är jag
ganska övertygad om att det är representativt för många politikers
föreningslivet i stort.
syn
Av citatet
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Också många av de svenska forskare
sig för
som intresserat
frågor som dessa har ofta utgått från en liknande, idealiserad bild av
uttryckt saken,
föreningslivet. De har, som en kritisk betraktare
med en
är behäftade
utgått från att organisationerna per definition
rad positiva värden, att de fungerar som de ska och att de utför
omistliga samhälleliga uppgifter Michelleti 1994, s. 230. Även om
som växt fram
man i den nyare forskningen om ideella sektorn
finns
också här ibland
återfinner
kritisk
år
hållning,
senare
en mera
en starkt

om ett ideologiskt
utveckla
den ideella
De värden

menar rentav att man kan tala
och
forskare
av
som Önskar styrka
roll Selle 1998.’

tendens.

idealiserande

korståg
sektorns

som här diskuteras

Vissa

i en så kallad
Det är ett synsätt
liberal demokrati-

har sitt ursprung
roll i samhället.

föreningslivets
pluralistisk syn
för
har
sin grund i en traditionell
övrigt
som
uppfattning, enligt vilken förekomsten
av en tredje

domän",

fri-

ett centralt
tema. I den
till exempel genom att
mån staten inkräktar
tillåta frivilliga organisationer att Verka inom det politiska systemets
fenomen.
Det är just genom
ramar, är det således ett problematiskt
kan fungera
befinna
sig utanför systemet som organisationerna
att

stående

och staten utgör
denna autonomi,

från marknaden

som den viktiga kanal
som varje demokratiskt

för kommunikation

mellan

folket

och staten

styrelseskick kräver. Som en reaktion
länder
och
pluralismen,
som en förklaring till de band som i många
och
föreningslivet har
inte minst i Sverige utvecklats mellan staten
det också vuxit fram en korporativistisk
Dess företeoribildning.
banden.
ofta
starka
kritiska
till
de
mycket
visserligen
språkare är
bland
flera
demokratiska
funktioner,
banden
Samtidigt ges
annat
och göra
i samhället
hjälper de till att upprätthålla goda relationer
genomförandet av politiken mera smidigt. Ett av teorins allra
långt driven korviktigaste antaganden är emellertid
att en alltför
porativism tenderar att bryta ner organisationernas demokratiska
funktion.
Medan pluralismen således mycket starkt betonar autofinner
för föreningslivets demokratiroll,
nomi som en förutsättning
för
i korporativismen
organisationeren tämligen stor acceptans
demokratiska
i
För
organisationernas
politiken.
närvaro
att
nas
funktion
balans

inte helt ska
mellan

integration

förlorad

är det dock
och självständighet
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Artikelns
I denna

syften
skrift

ifrågasätts den idealistiska, pluralistiska bilden av föri såväl politik som
eningslivet som är så vanligt förekommande
forskning. Med stöd i min egen och andras forskning om ideella
sektorn hävdas i stället att föreningslivet i praktiken fjärmat sig från
de pluralistiska värden som tillkrivs
det. Å ena sidan finns det tecken
där många organisationer
blivit allt mer
företagifiering,
kommersiellt
inriktade
och bedriver
del
i
någon
av sin verksamhet
Å
andra sidan
vilket är det
bolagsform Berg 8C Eklund 1997, s. 1.
fenomen
här
ska
har
det
också
skett
uppmärksammas
som
en
—
där ideella organisationer
i ökande grad tas i
"myndighetifiering,
för genomförande
anspråk av stat och kommun
av uppgifter inom
diverse olika politikområden;
äldreomsorg, socialtjänst, arbetsmarkfritid och kultur,
nad, vuxenutbildning,
internationellt
biståndssamarbete för att nu nämna några exempel. Det sker
nu visserligen ständigt förskjutningar när det gäller synen
vem som är mest lämpad
utföra
viss
Under
har
det emellertid
år
varit en
uppgift.
att
en
senare
trend att lägga produktionen
samhällsservice
privaträttsliga
av
1994:147, s. 25.
organ, bland annat ideella föreningar SOU
svenska

ideella

sektorn

domän i
är alltså inte en fristående
idé
och
sin
verkar
oberoende
som styrs av
egen
som
av
olika maktgrupper. Tvärtom
är den i högsta grad integrerad med den
till
offentliga sektorn och därmed beroende av relationerna
Den

samhället,

framförallt

forskning om ideella
staten. Den nyare skandinaviska
fram
har
beskrivit
den rådande
år
växt
som
senare
situationen
i termer av närhet och beroende.
Vissa talar till och med

sektorn

som lever i symbios med staten, vilket inte är så
staten i vissa fall står för upp emot 3A av organisafinansiering Lorentsen 1993; Kuhnle 8C Selle 1992;
8C Wijkström
1997. Precis som är fallet i många andra

om organisationer
konstigt, eftersom
tionernas
Lundström

europeiska länder

tenderar

den offentliga

finansieringen

dessutom

styrformer.
att anta allt mer av företagslika och resultatorienterade
Generella
bidrag ersätts i Ökande grad av projektfinansiering,
och utkontraktering
där bidragsgivaren vill
prestationsersättning
rätt sätt och givit av denne avsett
veta om pengarna använts
resultat
SOU
1994:147; Bergmark 1994; Lindgren 1997; Berg 8C
Eklund
1997; Johansson 1998. Genom den nyare forskningen om
ideella sektorn Vet
också att formerna
för finansiering ofta är helt

avgörande för hur ideella
Micheletti

organisationer

1994.
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Mot

och i en tid när föreningslivets
potential är
välfärdsstatens
framtida
utformning, är det
om
mening viktigt att fundera över vad det statliga stödets
för de ideella
för konsekvenser
karaktär
kan tänkas

denna

så central

bakgrund,

i debatten

enligt min
förändrade

till
arbetsvillkor
och samhälleliga funktioner,
organisationernas
för
för
demokratin.
Det är
övrigt just detta
exempel deras betydelse
som föreliggande skrift går ut på.
det
De empiriska exemplen är hämtade från folkbildningsvärlden,
verksamhet
och folkhögskolor,
vill säga studieförbund
är
vars
Staten anslår varje år ansenliga medel till folkmycket omfattande.
bildningen, för närvarande drygt 2,4 miljarder kronor. Till detta ska
bidrag, en halv miljard i landsläggas en halv miljard i kommunala
tingsbidrag samt cirka 200 miljoner som ersättning för kommunala
uppdrag inom det så kallade Kunskapslyftet. Det sammanlagda
till folkbildningen
stödet från samhället
uppgår därmed till nästan
till
kronor
1997. Ser
3,5 miljarder
årligen Folkbildningsrådet
verksamhetens
omfattning, mätt i antal deltagare, har studieförbunden mellan 1,5-2 miljoner deltagare per år, medan antalet elever i
folkhögskolan är drygt 200 000. Cirka 75% av Sveriges befolkning i
och 13% i
åldern 18-75 år har någon gång deltagit i en studiecirkel
deltar
alla
i
20%
Så
folkhögskolekurs.
mycket
vuxna
en
som
av
minst en studiecirkel
år
SOU
Folkbildningen
1995:141.
utgör
per

därmed,
rörelse,
benämnts

vid sidan av idrottsrörelsen
en av de mest omfattande
den ideella

folksom är landets största
delsektorerna
inom det som här

sektorn

har sina rötter
och folkhögskolor
En majoritet
av studieförbund
de traditionella
de är organisationer
folkrörelserna,
ur organisatioSOU
ner
kopplingen
1996:127, s. 19. Trots den starka historiska
till folkrörelserna

tillhör

folkbildningen

i dag samtidigt

frontlinjen"

till staten och den offentliga
när det gäller hur dess relationer
sektorn
I flera statliga utredningar
är beskaffade.
senare år har
dess nuvarande
SOU
organisering åberopats som en förebild
1993:71;
enkelhets

SOU
skull

1998: 76.
kan kalla

Att

så är fallet

självförvaltning

sedan 1991 då Folkbildningsrådet

för
att vad
området
tillämpas inom

beror

bildades.

Rent

formellt

är Folk-

bildningsrådet en ideell förening, stiftad av folkbildningens
egna
Till denna privaträttsliga
förening har staten
intresseorganisationer.
överlämnat
alla centrala förvaltningsuppgifter
som gäller folkbildningen, bland annat uppgiften att fördela statsbidrag till studieförhar därmed att sambund och folkhögskolor.
Folkbildningsrådet
tidigt spela den komplicerade rollen som övervakare
av folkbild-
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och staten och som
ningen, som mellanled mellan folkbildningen
företrädare
för folkbildningen
Vid sidan av dess omfattning
och moderna
organisering finns det
intressant
ett annat förhållande
som gör folkbildningen
som empiriskt exempel i denna artikel, nämligen det faktum att dess existens
Det viktigaste och allra mest
är så starkt knuten just till demokrati.
stöd till studieförgrundläggande motivet till samhällets omfattande
bund och folkhögskolor
är att folkbildningen
antas bidra till en
demokratisk
finns
grundsyn och utveckling i samhället. Demokrati
också med i alla studieförbundens
programskrifter
samt betraktas
allmänt som grundelement
för folkhögskolornas
verksamhet
1996, s. 14.
Lindgren
Mera precist har min artikel två syften, varav ett är deskriptivt
och ett av mer analytisk natur. Det första är att ge
en bild av relatiomellan
och
beskriva
hur det
folkbildningen
staten
nerna
genom att
stödet
till
verksamheten
andra
Ett
statliga
syfte går ut
är uppbyggt.
att jämföra denna bild med Statsvetenskapliga teorier om pluralism och korporativism
olika sätt, har något att
som båda, om än
bör vara beskaffade
för att främja
säga om hur dylika relationer
demokratin.
ställs
relationerna
mellan staten
Den fråga som
är om
och folkbildningen
kan sägas ha en sådan karaktär
att den senares
för dess
självständighet är så kringskuren att legitimitetsgrunden
demokratiska
roll omintetgjorts
Detta går givetvis inte att besvara
något entydigt och objektivt
alltför
omfattande
och mångsätt. För det är folkbildningsvärlden
facetterad.
demokratiroll
Dessutom
i
frågan
är
om folkbildningens
den
låter
definieras
sig så komplex att
svårligen
sig
något allomfattande
sätt. Man kan exempelvis mycket väl tänka sig att studieförbund
och folkhögskolor
liksom ideella organisationer
i övrigt kan
ha en demokratisk
funktion
här
min
så
fråga
utan att,
som
ovan
till staten. Men om man
implicerar, stå i ett självständigt förhållande
nu, som jag valt att göra i denna skrift, utgår från teorier som säger
självatt det finns ett visst samband mellan ideella organisationers
och
deras
demokratiska
borde
det
ständighet
potential,
vara möjligt
diskutera
den fråga som ställts här ovan. En sådan
att åtminstone
diskussion
mycket Viktig att föra
är enligt min mening dessutom
eftersom
del
samhälleliga legitimitet
en stor
av folkbildningens
Vad det handlar om är
bygger
att ett dylikt samband existerar.
alltså en normativ
analys där jag, med utgångspunkt i konkreta
hur staten styr folkbildningen
och med hjälp
empiriska exempel
för en
av Statsvetenskapliga teorier om pluralism och korporativism,
diskussion

om hur de nuvarande

relationerna
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förhåller

folkbildningen
potential.

sig till folkbildningens

demokratiska

är i det följande upplagd så att jag i andra kapitlet överintroducerar
hur forskningen om den ideella sektorn utveckDärefter
beskrivs de mest centrala tankegångarna i
lats
år.
senare
I min beskrivning har jag lagt
pluralism respektive korporativism.
Skriften

siktligt

särskild

de
hur man inom respektive teori beskriver
ideella
för
krävs
organisationer
att
arrangemang
som

betoning

institutionella

funktion.
ska ha en demokratisk
görelse, och i viss mån tolkning,

I kapitel tre återfinns
en redotill folkav hur det statliga stödet

bildningen är uppbyggt i termer av underliggande motiv och praktisk utformning.
I kapitel fyra, slutligen, jämförs denna redogörelse
varvid jag också
med tankegångarna i pluralism och korporativism
söker svara
självständighet är så kringfrågan om folkbildningens
skuren att dess demokratiska
potential kan ifrågasättas.

och

Staten
Forskning

om

i litteraturen

föreningslivet
den

ideella

sektorn

samhällets
är så djupt rotat i det moderna
att föreningslivet
allvar
och framåt som forskare
historia
är det först från 1970-talet
Detta kan
börjat intressera sig för olika aspekter av denna företeelse.

Trots

där folkrörelser
synas märkligt i ett land som Sverige
förknippade med de sociala
är så intimt
engagemang
arbetsformerna
Amnå 1995, s. 15. Sverige brukar
som en

och föreningsoch politiska
ofta beskrivas

där en viktig ingrediens varit just
inflytande i det politiska livet Jerneck 8C

samförståndsdemokrati,

organisationernas

starka

Kanske just därför har mycket av den
forskningen om ideella sektorn ofta haft den ideaden
listiska karaktär jag inledningsvis talade om. Så ser emellertid
eller
akademiska
diskursen
inte längre ut, vare sig i Sverige
annoroch dess
välfärdsstaten
städes. Mot bakgrund den växande kritik
av
för forskning
har intresset
utformning
som ägt rum i många länder
också
ökat i omfattning,
antagit en rad
men
om den ideella sektorn
former.
Från att tidigare i stort sett ha stått helt
nya mer kritiska
har
debatten
utanför
den samhällsvetenskapliga
om välfärdsstaten,
bara
och
dess
den
ideella
sektorn
organisationer
forskningen om

Sannerstedt

1994, s. 91.

tidigare svenska

mitt i dess kärna Selle 1998.
håll närmat
Av naturliga skäl har man från samhällsvetenskapligt
och
utifrån
olika
sektorn
intressen
den
ideella
Sociologer
frågor.
sig
för
för
sociala
rörelser,
har till exempel intresserat
sig
men också
nya

några år hamnat
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frågor om den ideella sektorns
offentliga sektorns produktion

betydelse som komplement

till

den

olika

områden.
Med
av service inom
ideella
fått
i
organisationer
produktionen
utrymme
som
håll börjat
av samhällelig service har man från rättsvetenskapligt
fundera över de juridiska gränsdragningsproblemen
i den gråzon
det ökade

när den ideella sektorn
integreras med den offentliga.
å sina sida har ägnat sig
hur den ideella
att förklara
förhåller
tjänsteproduktion
sig till den offentliga sektorn

som uppstår
Ekonomerna
sektorns

av kvantitet,

i

kvalitet,

effektivitet,
termer
men ett visst intresse har
också ägnats den ideella sektorn
i ett organisationsteoretiskt
perspektiv. Bland statsvetare har intresset primärt riktats mot organisademokratiska

tionernas

mellanliggande

struktur

roll

i samhället,

där de betraktas

som en

mellan

medborgare och stat. På senare år
har
också kunnat notera ett ökande intresse för komparativa
studier, där den ideella sektorn i olika länder jämförs med avseende
faktorer
omsättning, storlek, struksom finansiering, ekonomisk
till staten
tur och förhållande
har som sagt uppmärksammat
Statsvetare
den ideella sektorn
företrädesvis
med hänvisning till organisationernas
betydelse för
demokratin.

Så har det i för sig sett ut under en längre tid. Men
det i den tidigare forskningen fanns
en stark fokusering
historia,
viss
främst fackföreningssorts organisationer
en
medan

rörelsen

och

aktivitet,

kan

mätbara

variabler
och medlemssom medlemstal
i dag finna en långt större mångfald
av infallsvinklar.
Som exempel kan nämnas Jean Cohens och Andrew
Aratos
1992
ambitiösa
försök att bygga
fasta
teori
relationen
en
som tar
mellan det civila samhället
och ett antal normativa
demokratimodeller.
Ett annat byggnadsförsök
8C Per Selles
är Stein Kuhnle
ambition

med
att föra samman teorier om välfärdsstaten
den
ideella
teorier om
sektorn
till en modell för komparativ analys
relationerna
mellan
och
den ideella sektorn.
Med inspirastaten
av

1992

tion

från Robert Putnams
i dag närmast kultför1993
bok om föreningslivet
i Italien, kan
vidare finna ett stort
betydelse för demokratin
att studera den ideella sektorns

hämtad

klarade
intresse

ur

ett delvis
förtroende

nytt perspektiv där begrepp som socialt kapital och
är centrala.
denna
skrift
har jag emellertid
för avsikt att uppmärksamma
I
ideella sektorn
i ett förhållandevis
traditionellt,
statsvetenskapligt
avseende.

Som framgår av studiens syfte är det som intresserar
mig
mellan staten och den ideella sektorn
här repreav folkbildningen
ser ut. Inom statsvetenskapen är det

hur relationen
senterad

den
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som varit vägledande när det
om pluralism och korporativism
förstå
de
ideella
organisationernas
gällt att
närvaro i politiken.

teorier

Pluralism

och

korporativism

som

idealtyper

Båda synsätten
har naturligt nog över tid genomgått en rad nyansetalas det exempelvis om klassisk och kritisk
litteraturen
i
ringar;
och skandinavisk
pluralism, liksom om producentkorporativism
För den analys som
korporativism.
funnit
det rimligt att betrakta
både
företeelser
Det
tämligen enhetliga
skrivning nedan är mer översiktlig

denna

skrift

innebär

har jag dock

pluralism och korporativism
som
är bland annat därför min be-

varvid ambitioän uttömmande,
de
centrala
samla
i de två
inslagen
några
att
mest
av

nen har varit
teorierna.

många sätt beär den äldre av de två och kan
internationella
fortsatt
den
det
i
gängse
synsättet
statssom
vetenskapliga litteraturen
ett förhållande
om ideella organisationer,
Pluralismen

traktas

liberalvissa traditionellt
att teorin bygger
som kan bero
demokratiska
värden som fått stort inflytande i många länder. Det
kanske mest grundläggande av dessa värden är mångfald, det vill säga
att makt och inflytande i ett samhälle är och bör vara vitt
allmänna val och politiska partier inte ensamma
spridd. Eftersom
kan garantera demokratiskt
inflytande och deltagande för alla, är
tanken

en central
av olika organiserade intressen
Dessa organiserade intressen
aspekt i varje demokrati.
antas för
styrda av sina medövrigt vara frivilligt skapade, demokratiskt
från staten. Det är för övrigt just genom att
lemmar samt fristående
befinna sig utanför
det politiska systemet,
gärna i ett konkurrensoch främjandet

existensen

förhållande

till

staten

och till varandra,
I denna

främjar demokratin.

position

bäst
som organisationerna
kan de fungera som kanaler för

och staten, men också som ett slags
Ideella
kan uppmärksamma missförhållanden.

kommunikation

mellan

folket

spejare som tidigt
organisationer anses också ha betydelse för demokratin
genom att
de ger demokratisk
till politiskt
skolning samt stimulerar
deltagande, engagemang och medborgaranda.
Mot bakgrund av värden som dessa ser pluralismen föreningslivet
inslag i det politiska livet. Alla medborgare antas
som ett centralt
olika
organisationer ha ungefär lika stora möjligheter att göra
genom
sin röst

hörd.

Alla

tillträdesmöjligheter
tandet

är därmed

organisationer antas dessutom ha samma
till den politiska arenan. Det politiska inflyspritt mellan en mångfald av organisationer. Detta
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innebär

att alla organisationer
som vill kan vara med och slåss om
i resurser kan visserligen skapa ojämlika
inflytande. Skillnader
mellan organisationer,
sikt anses sådana
men
inte ha någon större betydelse. Detta beror
att möjligheterna till inflytande inte ses som kumulativt,
att stamen också
neutral
aktör
förhållande
till
i
föreningslivet.
ten betraktas
som en

styrkeförhållanden
skillnader

kan om man vill ses som en motreaktion
det
Korporativism
betrakta
karaktär
och
pluralistiska sättet att
föreningslivets
funktion
Mycket kort betyder korporativism en av statsmakterna
erkänd medverkan
från organisationerna
i det politiska systemet.
fristående
Det vill säga organisationerna
olika
inte
är
utan är
den
finns
dock
offentliga beslutsprocessen. Det
sätt integrerade i
beträffande
olika organisationers
betydande ojämlikheter
möjligheter till dylik medverkan.
Staten är inte som pluralismen antar en
neutral

aktör

mellan

alla organisationer.
de största som är dominerande

särskilt

som agerar

där det råder konkurrens
en marknad,
Snarare är det så att vissa organisationer,
inom

sitt område,

ges en
närmast monopolliknande
status, medan andra inte
alls till de politiska arenorna.
I denna process måste de
äger tillträde
deltagande organisationerna anpassa sig till den offentliga sektorns

priviligierad,

hierarkiska

de blir kvasioffentliga
system och byråkratiska normer;
och den för demokratin
så viktiga kopplingen till medlemmarna

försvagas.
Det

finns

flera orsaker

till att staten

integrerar vissa ideella
beslutsprocessen, och till varför
själva låter sig integreras. Anledningar som såvitt

i den offentliga

organisationer
organisationerna
funktion
ideella
jag kan förstå också beskriver vilken demokratisk
organisationer kan ha i ett korporativistiskt
politiskt system där
organisationerna inte enbart finns utanför systemet. Från statens
sida handlar det om att skapa legitimitet
för den förda politiken.
Genom att dra
i den offentliga beslutsprocessen
organisationerna
kan konflikter
undvikas
och goda relationer
främjas, samtidigt som
genomförandet av politiska beslut underlättas
om man har organisamed sig från början. För organisationernas
tionerna
del utgör samverkan

med staten ett effektivt
information
sätt att
om och inbeslut
det
verksamhetsomflytande över viktiga
som gäller
egna
rådet.

risker.
lösningar ligger också stora demokratiska
får
dubbel
vissa
kan
allmänna
De
i
rösträtt".
är att
rösta
grupper
men har samtidigt också möjlighet till påverkan via inflytelserika
organisationer, en form av odemokratiskt
inflytande från särskilt
I korporativa

gynnade särintressen

alltså.

En annan
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tionerna

växer

samman

till
att de så att säga koopteras
blir
då
blott
Lewin 1992, s. 32. De
och därmed oberoende
sina med-

med staten,

den politiska beslutsprocessen
och bart ett redskap för staten
lemmar vilket innebär att själva legitimitetsgrunden
kratiska
roll minskar
eller försvinner.
Korporativa

för deras demo-

lösningar i poli-

Å
ena sidan
som ett dubbeleggat svärd.
skapas stora potentiella möjligheter för inflytande i politiken för
Å andra sidan riskerar
medverkande
organisationer.
samma organisationer att de tappar i demokratisk
legitimitet. För att en korporativ lösning ska främja demokratin
är det således av största vikt att en
tiken

kan sålunda

beskrivas

och statens
upprätthålles mellan de organiserade särintressena
verka
det
tillåts
intressen.
inom
Den organisation som
politiska
därför
ha
medlemmars
sina
demokratiskt,
måste
fungera
systemet
förtroende
och inte uppfattas
helt i statens intressen.
Legitimifall
de
där
kan
också
väl
i
mycket
organisationen
uppstå
tetsproblem
blir "särintressenas
fångar, det vill säga ligger för nära de egna orga-

balans

niserade

intressena

Micheletti

1994, s. 144.
och
har som nämnts under
korporativism
om pluralism
akademisk
debatt.
åren naturligt nog utsatts för en omfattande
Empiriskt tycks man dock vara överens om att inget land är
antingen det ena eller det andra, snarare mer eller mindre pluralisTeorierna

och
allt beroende
historia
respektive korporativistiskt,
Flera författare
aktuella politiska omständigheter.
menar också att
bör ses som system av relativt direkt
pluralism och korporativism
observerbara,
idealtypiska institutionella
arrangemang
en skala
där ena ändan beskriver
självständig ideell sektor och
en pluralistisk,
och beroende
den andra en korporativistisk
Schmitter 8C Lembruch
tiskt

1994, s. 26. Båda teorierna
1979, s. 13; Michelleti
det
finns
samband
mellan de institutionella
att
ett
demokratiska
funktion.
och den ideella sektorns

antar

emellertid

arrangemangen

i denna skrift. Min
så jag valt att tillämpa teorierna
sektorn
i ett land kan analyseras med
så borde samma teorier också
hjälp av pluralism/korporativism,
kunna användas för att analysera graden av pluralism/korporativism
Det

tanke

är också

är att om den ideella

för en delse/etor av den ideella sektorn
i ett land
i detta fall folkhär
ska
den
analys som
bildningen. I praktiken går
göras således ut
mellan staten och
att jämföra de institutionella
arrangemangen

folkbildningen så som dessa kommer till uttryck i statsbidragets
uppbyggnad, med de idealtypiska institutionella
arrangemang
som
pluralismen respektive korporativismen ser som nödvändiga för att
den ideella

sektorn

ska ha en demokratisk
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Staten

och

folkbildningen

Statsbidragets

motiv

Statligt stöd till folkbildningen
den I år 1846 donerade

Oscar

är av gammalt datum.
banco till
300 riksdaler

Ända

sedan

Stockholms

har staten
olika sätt stött verksamhetens
fortoch utveckling. De första folkhögskolorna
inrättades
sorn
år senare, 1905 började förenings1868 erhöll statligt stöd några

bildningscirkel
bestånd

bibliotek

erhålla

statsbidrag och 1912 blev det möjligt för folkbedrev
studiecirkelverksamhet
stöd. Allt sedan
att
som
denna tid har studieförbund
och folkhögskolor
regelmässigt, om än i
varierande
former, erhållit statligt stöd för sin verksamhet
rörelser

Johansson

1991.

det värt
För att
en bild av varför man från statens sida funnit
hur det statatt ge detta bidrag har jag i en tidigare studie undersökt
i lagens förarbeten.
Det
liga stödet under åren 1920-1991 motiverats
vid olika tider,
framgår då att tyngdpunkten i motiven förändrats
exempelvis under 1960- talet när bildningsarbetets folkrörelseanknytning betonades särskilt starkt. Det framgår också att en
avsevärd vidgning av folkbildningsuppgiften
kommit
till stånd i och
med att denna successivt
tid
inordnats
i vuxenutbildningsöver
och under senare år även integrationsoch
politik, kulturpolitik
för samhällets
stöd
Själva kärnan i motiven
arbetsmarknadspolitik.
under den undersökta
bidra
till
demokratisk
perioden - att
en
har dock inte förändrats,
grundsyn och utveckling
även om man
1920-talet
talade
demokratimålet
snarare
om
som en uppgift att
uppväcka medborgerlig bildning och känsla för de andliga värdenas
1996, s. 31-40. Även i 1998 års folkbildningsbetydelse Lindgren
centralt.
också ett
Här tillförs
proposition
är demokratimotivet
delvis nytt syfte, att främja kulturintresset
och en folkligt skapande
aktivitet
Allt

prop.

s. 18.
har således det mest bärande motivet
folkbildningen varit att främja demokratin.

sedan 1920-talet

samhällets
detta

1997/982115,

stöd

till

för
Vad

demokratimål

innebär och vad det kan betyda
mera konkret
teoretiskt
dock
plan, är
frågor som av någon anledning inte
ett mera
varit föremål för några mer systematiska analyser. Flera författare,
däribland

jag själv, har emellertid

sig för frågan och
tolkning. 7
Mycket
eget bidrag i att jag dels granskat hur
dels
i lagens förarbeten,
folkbildningens uppgift över tid beskrivits
läst vad de författare
reflekterat
tidigare
över folkbildningens
som
demokratimål
kommit
fram till. Intrycken
av allt detta har jag därfunderat

över demokratimålets
kortfattat
består mitt

intresserat

innebörd
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analyserat i relation till ett inom statsvetenskapen vanligt sätt
jag har därvid föga förvånande
sig demokratibegreppet.
närma
att
eller
för
vad
funnit
står
folkbildningen
att
man kan kalla en djupare
efter

demokratisyn, enligt vilken demokratins förutsättningar spelar en lika viktig roll som samhällets former för beslutsfattande.
I såväl lagens förarbeten
som i folkbildningslitteraturen
betonas nämligen ständigt sådant som jämlikhet, jämställdhet, utvidgning av deltagande inom kultujämning av utbildningsklyftor,
viktiga roll. Det är just sådana faktorer som
ren samt folkrörelsernas
brukar lyfta fram som
för
demokratisyn
djupare
förespråkarna
en
för ett demokratiskt
eller
förutsättningar
betingelser
gynnsamma
finns kommer
beslutsfattande.
Om inte dylika förutsättningar
nämsociala och kulturella
ekonomiska,
ligen personer med omfattande
de som är
resurser att ha större möjligheter att utöva inflytande än
sämre rustade i detta avseende. Också när det gäller möjligheten att
bestämma
över sig själv och sitt eget liv är det rimligt att anta att
har stor betydelse Lindgren
1996,
tillgången
nu nämnda resurser
samhällscentrerad

s. 31-53.
Med hjälp av dessa mina tidigare funderingar är det lätt att se den
demokratimål,
så som det
underliggande logiken i folkbildningens
och
förordningstexter.
senare år uttrycks i statliga propositionsbidra till
förväntas
till 1998 års proposition
folkbildningen
Ser
för människor
att påverka
genom att göra det möjligt
delta
i
sin livssituation,
samhällsutvecklingen,
skapa engagemang att
prioritera vissa
höja bildningsnivån,
utjämna utbildningsklyftor,
demokratin

präglas av demokratiska
samt genom att verksamheten
och samarbete
1997/982115,
prop.
s. 18. Allt detta är
för ett demokrafaktorer
således
utgör viktiga förutsättningar
som
där ambitionen
så lika
tiskt beslutsfattande
är att medborgarna
och ha inflytande. Mycket kort kan
kan
delta
villkor
möjligt
som
därför att denna
därmed slå fast att staten stöder folkbildningen
delbidrar till ett mera jämlikt demokratiskt
genom sin verksamhet

målgrupper
värderingar

tagande.
I föreliggande artikel har jag för avsikt att lyfta fram en i detta
demokratimål,
sammanhang närliggande aspekt av folkbildningens
Ett begrepp som enligt min
nämligen begreppetfri ochfrivillig.
i
internt
bör vara organiserad
hur folkbildningen
mening beskriver
omvärlden
i
och
intressenter
verksamheten
själva
gentemot
externt
för att
bästa sätt främja ett jämlikt demokratiskt
deltagande. Fri
och frivillig kan om man så vill sägas utgöra folkbildningens
bidrag
till

demokratin

organisatorisk

nivå.
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Av den inledningsvis

citerade

passagen

från

1998 års folkbild-

ningsproposition
framgår att fri- och frivilligheten utgör den principiella utgångspunkten för statens stöd: "Stödet till folkbildningens
organisationer
syftar alltså till att bevara och utveckla folkbildfriheten, frivilligheten,
ningens egenvärde
idéstyrningen och självstår det. Här betonas också att det statliga stödet
ständigheten
för att folkbildningen
bygger
ett grundläggande förtroende
förmår upprätthålla detta egenvärde. Att så är fallet är inte underligt
för som idéhistorikern
Bernt Gustavsson
påpekat i sin avhandling
Bildningens väg beskriver fri och frivillig svensk folkbildnings allra
innersta

kärna

Gustavsson 1991, s. 92. Detta innebär att en stor
del av folkbildningens
legitimitet ligger just i dess förmåga att hålla
de egenskaper som fri- och frivilligheten
står för vid liv. Förmår
man
det främjas också

demokratins

det sätt jag ovan
utveckling
Statens motiv för sitt stöd till folkbildningen
främja
- att
demokratiskt
kan
därmed
jämlikt
tolkas
deltagande
ett mera
som
tänkes
ett mål, något som folkbildningen
genom sin verksamhet
åstadkomma.
Fri och frivillig däremot
handlar om en uppsättning
egenskaper, en särart om man så vill, som folkbildningen bör ha
eller åtminstone
för att
bästa sätt leva
bejaka
upp till detta mål.
Hur ser då dessa egenskaper ut
fri och frivillig till folkI sin avhandling spårar Bernt Gustavsson
bildaren, läkaren och professorn Knut Kjellberg
som menade att
mänskliga bildningsprocesser kräver frihet. Strävan efter bildning
kommer
inifrån människan
själv, om yttre tryck av något slag är
närvarande
för den utveckling
omintetgörs förutsättningarna
av det
Varifrån
initiativet
till
mänskliga som är bildningens syfte Ibid..
kommer
har
för
således
den
förstå
vill
bildning
innebetydelse
som
börden i fri och frivillig. Av betydelse är också frånvaron
av yttre
tryck; deltagandet ska vara frivilligt och de som deltar bör ha möjlighet att påverka studiernas
uppläggning och innehåll. Folkbildning
beskrivit.

därmed

till det allmänna skolväsendet
och beett alternativ
eller bör inte låta sig styras av fastställda läro- eller kursplaner Bergstedt 8C Larsson 1995, s. 51.
Strävan efter bildning bör alltså komma inifrån
människan
själv,
utgör
höver

medan

uppgiften för organisationerna kan sägas vara att tillhandahålla bildningsprocessens yttre betingelser. Hur dessa betingelser
organiseras, är i sammanser ut, det vill säga hur verksamheten
hanget av stor betydelse. En önskvärd ingrediens i organiseringen
har redan

människor

bör komma

till folkbildningen
av fri
bestämma
studier.
sina
En
över
att
central,
sammanhang
organisatorisk ingrediens handlar

nämnts;

vilja och väl där bör de ha frihet
annan

i detta
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i sin omvärld,
sig till intressenter
fram
kring sekelskiftet
folkbildningen
växte
bör förhålla

om hur folkbildningen
framförallt
staten. När

Fortfarande
av staten.
var den en företeelse
som verkade oberoende
sida
är det detta ideal som lyfts fram när man från statsmakternas
kan man läsa
sitt stöd. I 1991 års folkbildningsproposition
motiverar
för olika röster och opinioatt: Likaväl
som en fri press med plats
ner är nödvändig

för demokratin,

bildningsverksamhet,
och kulturell

behövs

en fri och obunden

folk-

kunskaper
att utveckla
som ger möjligheter
och
ideell
grund prop. 1990/91282,
folklig

aktivitet

s. 9.

Sammanfattningsvis vill jag påstå att begreppet fri och frivillig
demokratimål
i enlighet med följansig till folkbildningens
förutsättska stärka och utveckla
de tankekedja: Folkbildningen
och så sker om verksamheten
i så hög grad
ningarna för demokrati,
Det vill säga att de ansom möjligt har en fri och frivillig karaktär.
till stat,
ordnande
organisationerna är självständiga i förhållande
anordnas
kommun
och andra intressenter;
att bildningsarbetet
förhåller

utanför
deltar

kommer

är öppna för alla, att
att studierna
fri
vilja och att de som
folkbildningen av
över sina studier.

skolväsendet,

det allmänna

människor

till

själva bestämmer

Som den uppmärksamma läsaren säkert redan noterat är denna
tankekedja i det närmaste en blåkopia av hur man inom pluralistisk
ideella organisationers
teori ser
närvaro och agerande i politiken.
På dessa starkt pluralistiska motiv vilar sålunda statens bidrag till
vidare och i följande avsnitt titta lite
Vi ska nu
folkbildningen.
bidragets praktiska utformning, samt också jämföra hur
närmare
denna praktik förhåller
sig till bidragets motiv. Jag har därvid valt att
beskriva ett antal styråtgärder från statens sida som enligt min
mening framstår som särskilt centrala när det gäller att förstå närFramställheten i relationerna
mellan Staten och folkbildningen.
till 1991 och framåt. Just vid denna tid -i
ningen är koncentrerad
författade riksdagen nämligen beslut om en radikalt
juni 1991
—
ändrad ansvarsfördelning
mellan staten och folkbildningen.
Förändringen var avsedd att främja det fria och frivilliga bildningsför det
arbetets värden och därmed de grundläggande motiven
ska
har
stödet,
utvecklingen tagit en annan
statliga
se
men som
riktning.
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Statsbidragets

praktiska

utformning

En av de åtgärder som vidtogs i samband med nyss nämnda riksdagsbeslut var att målstyrning infördes i folkbildningen. Om fenovill
menet målstyrning finns det mycket att säga. Utan att överdriva
jag påstå att just i folkbildningssammanhang
är målstyrning minst
samtidigt ska
sagt komplicerat, framförallt
om fri och frivilligheten
främjas.
Det

kanske

organisationens

mest centrala momentet
ledning eller huvudman

i all målstyrning är att
ska formulera
mål. Frågan

här är dock vems mål som ska gälla; statens eller bildningsorganisaför staten att överhuvudtaget stödja folkbildtionernas
Motivet
i avsnittet
här ovan i antagandet att
ningen ligger som jag beskrivit
ett aktivt

och fristående

föreningsliv, bestående av en mångfald av
för varje demoär en grundläggande förutsättning

organisationer,
krati. I enlighet med detta synsätt

studieförbund
och
uppmuntras
mål.
sina
dessutom
Det
sätta
av staten att
egna
anses
så att de avspeglar
som en särskild kvalitet
om målen skiljer sig
skillnader
i ideologi och traditioner
mellan olika huvudmän
prop.

folkhögskolor

bakom denna formulering är att åstads. 10. Tanken
de
renodling
folkbildningens
särart, men också att
en
av
olika bildningsorganisationerna
att tydligare profilera sig gentemot
varandra vilket antas ha betydelse för demokratin.
Lindgren 1996, s.
38. Samtidigt har emellertid
riksdag och regering redan fastställt
vilka mål och syften som ska ligga till grund för beviljande
av bidrag,
liksom för den utvärdering
ställer krav på. För
som målstyrningen
förklarar
i 1998 års proposition:
som utbildningsministern
1990/ 91:82,

komma

Regeringen har... den principiella inställningen att folkbildningen skall
vara fri och frivillig. Däremot är det statens ansvar att... vara tydlig i
fråga om vad regering och riksdag vill uppnå genom bidragsgivningen.
Uppnås inte dessa samhällets

syften kan inte heller motivet

för att ge

statsbidrag kvarstår.
prop.
Å

1997/98:115,

s. 19

har en fri och
ena sidan betonas alltså vikten av att folkbildningen
frivillig karaktär, å den andra sidan styr politiska behov vad bildska syssla med. Denna motsättning
ska nu
ningsorganisationerna
inte överdrivas.
De statliga målen har utarbetats
i nära samverkan
med folkbildningens
företrädare.
De flesta torde nog vara överens
de
målen
verket
i
själva
statliga
är de som präglar både Folkom att
bildningsrådets och folkbildningsorganisationernas
egna strävanden
Sundgren 1998, s. 13. Till sin karaktär är de statliga målen dess-
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och folkhögskolor
tämligen vaga, vilket ger studieförbund
stora frihetsgrader när det gäller att formulera
egna mål. Så är det av
allt att döma också tänkt att fungera. Via övergripande mål i förformuleras
för
ordnings- och propositionstexter
en viljeinriktning
vad staten förväntar
sig att bidraget ska leda till, däremot föreskrivs
utom

inte hur detta

ska

till prop.
1997/982115,
s. 19.
dock
i prakär
att målstyrningen
av folkbildningen
tiken inte kommit
detta sätt. Flera åtgärder de senaste
att fungera
ökande
från statens sida att
tendens
åren pekar snarast
så att
en
just föresäga vid sidan av de övergripande målformuleringarna
skriva hur folkbildningsarbetet
ska
till för att de statliga målen
ska uppnås. Man har därvid använt sig av sådana metoder
för finanProblemet

siell styrning som tillämpas för vanliga myndigheter,
ordningar och av regleringsbrev.

nämligen för-

huvudmannen
I enlighet med målstyrningens principer fördelar
företrädesvis
varvid de som har att
i form av "en påse pengar,
själva avgör hur medlen bäst ska användas
genomföra verksamheten
för att nå uppställda mål. I folkbildningens
fall fungerade det
medel

detta

sätt bara under ett enda år, 1991/92, då Folkbildningsrådet
hade att fördela ett allmänt bidrag
drygt två miljarder kronor till
studieförbund
och folkhögskolor.
Redan 1992/93 förändrades
dock
situationen

då 10% av det allmänna

gjordes om till ett särskilt
samhet

och
bidraget öronmärktes
bidrag, avsett endast för bildningsverk-

riktad

till personer
På
som är eller riskerar att bli arbetslösa.
fortsatt
ökades
under
de
svårt arbetsmarknadsläge
grund av ett
därpå följande åren det särskilda bidraget för arbetslösa från 10% till
20% av det allmänna

bidraget. Merparten av det särskilda anslaget
cirka 80% var avsett för 10 000 extra studieplatser i folkhögskolan,
i studieförbundsregi.
Av regeringens regleresten avsåg verksamhet
under de år som det särskilda biringsbrev till Folkbildningsrådet
framgår att man från statens sida
draget utgick 1992/93-1995/96
kräver
vilken
det
särskilda bidraget använts för att
i
grad
att
veta
a
rekrytera arbetslösa invandrare, en formulering som såvitt jag kan
förstå måste betraktas
att i
som en uppmaning till folkbildningen
första hand prioritera denna målgrupp Lindgren
1997, s. 16.
Det särskilda bidraget avsett för arbetslösa
upphörde formellt
de 10 000
1996, men från och med 1997 har resurser motsvarande
kommit
stället
i
i
studieplatserna
folkhögskolan
extra
att ingå i
Till
regeringens stora vuxenutbildningssatsning
Kunskapslyftet.8
skillnad

mot tidigare, då det enda som förutsattes
var att deltagarna
arbetslösa
och
de
dessutom
fick
finns
gärna
att
var
vara invandrare,
det nu en rad ytterligare krav som folkhögskolorna
måste uppfylla
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för att
del av dessa medel. Kraven är dessutom
reglerade i lagtext
ha
SFS 1996:1397
måste
deltagarna
fyllt 20 år, att
säger
att
som
kurserna
ska leda till kunskaper motsvarande
grundskole- eller tre-

årig gymnasiekompetens.

anges i vilken

Dessutom

prioritetsordning

de sökande

ska antas.
Som synes är merparten
av dessa krav inte alls förenliga med
tanken att folkbildningen
ska ha en fri och frivillig karaktär.
Studierna är inte öppna för alla, bara för den som fyllt 20 år och är arbetslös och helst tillhör
Man kan
någon av de prioriterade grupperna.
vidare

fråga sig om den som kommer till folkbildningen i egenskap
och därmed i högsta grad är beroende
av att vara arbetslös
av samhällets trygghetssystem,
i realiteten
gör det i strävan efter bildning,
lagen
av fri vilja och i frånvaro
av alla slag av yttre tvång. Eftersom
kräver
kurserna
ska
leda
till
eller
gymnasieifråga
grundskoleatt
kompetens blir det såvitt jag kan förstå också i stort sett omöjligt
för de bildningsorganisationer
kunskapslyft att stå
som anordnar
Ännu
fria i förhållande
till det allmänna skolväsendet.
mera omöjligt
torde det vara för den enskilde deltagaren att själv
bestämma
över
sina studier.

Kunskapslyftet
kommit

och det särskilda

anslaget för arbetslösa

har båda

genom att det allmänna anslaget till folkbildningen
delats upp i delposter och gjorts om till riktade statsbidrag. Till
dessa särskilda bidrag har det dessutom
via de regleringsbrev som
till

regeringen utfärdar

när riksdagen fattat beslut om statsbudgeten
föreskrivna
villkor
för användning. För det allmänna
knutits
särskilt
anslaget har man hittills avstått från att meddela dylika föreskrifter.
bara stått att det är Folkbildningsrådet
som behur statens bidrag ska fördelas.
Utöver
Kunskapslyftet och
det särskilda anslaget för arbetslösa
har staten i sin budget emellertid
de senaste åren anslagit pengar avsedda för
även vid andra tillfällen
Här

har det hittills

slutar

särskilda

ändamål;

för distansutbildning,

för uppsökande verk-

och utbildning i samhällsfrågor och nu senast för utveckoch folkhöginom studieförbund
lings- och försöksverksamhet
för medlens användning
skolor.
I samtliga fall har särskilda villkor
samhet

utfärdats

Regleringsbrev

1997; 1998.

Så har skett

trots

att rege-

ringen nogsamt förklarat
att det är Folkbildningsrådet
som har att
fördela bidraget till studieförbund
och folkhögskolor,
och att "ett
särskilda
sådant system låter sig inte förenas med att staten meddelar
bestämmelser
alternativt

ska ha mindre
om att vissa delar av verksamheten
högre statsbidrag eller
annat sätt detaljreglerar

statsbidragsfördelningen

prop.

1997/87:115,

s. 22.
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Vid sidan av de ovan beskrivna
tendenserna
till ökad statlig styrning har man från statens sida också börjat styra folkbildningen
Folkbildgenom tillägg i regleringsbrev där specifika krav ställs
utföra
sådant
vissa uppdrag.
Ett
uppdrag fick rådet i
ningsrådet att
samband med 1997 års budgetproposition
där man uppmanas
...
att
i samråd

med Riksrevisionsverket
för resultatmått

modeller

utveckla

och redovisa

tänkbara

och mått

måluppfyllelse som visar hur
har nåtts
syftet med statsbidrag till folkbildningen...
Regleringsbrev 1997. Detta uppdrag är nu i sig inte exceptionellt.
Alla myndigheter som får pengar över statsbudgeten måste sedan 1988, när
infördes
redovisa och analysera
i statsförvaltningen,
resultatstyrning
den egna verksamheten
med utgångspunkt
i de mål som riksdag och
till beskrivs i en förordning
regering beslutat om. Hur detta ska
och för att stödja myndigheternas arbete finns det
SFS 1996:882,
dessutom
föreskrifter
hur förordningens
olika parasom förklarar
utveckla
resulgrafer ska förstås. Kravet
Folkbildningsrådet
att
och mått
kan
förstå
innebär
tatmått
såvitt
måluppfyllelse
jag
att
i folkbildningens
produktiviteten
prestationer måste mätas, t.ex. i
eller förädlingsvärdesproduktivitet.
Sådana mått
termer av kostnadsenskilda
myndigär avsedda att ge regeringen viktig information
om
heters förmåga att omvandla
tilldelade
och
till
resurser
varor
tjänster.
i sammanhanget är för det första att
Det som är anmärkningsvärt
den statliga mål- och resultatstyrningen
betraktar
alla myndigheter
som producerande system med övergripande mål som kan brytas ner
till operativa Verksamhetsmål.
också att det i alla
Det förutsätts
resultat i termer av produkär möjligt att identifiera
innebär att det systern av krav och normativa
föreresultatmått
ställningar som kravet
grundar sig på, står i ett direkt
motsatsförhållande
till ambitionen
ska karaktäriatt folkbildningen

verksamheter
tivitet.

Detta

Om bildning ska förstås som en fri proseras av fri och frivillighet.
cess som tar sin utgångspunkt och styrs av deltagarnas egna behov,
kommande
inte av fasta läroplaner och utifrån
syften, torde det vara
svårt att reducera samma process till något yttre och målbestämt;
ett

fastslaget bildningsgods som låter sig mätas med hjälp av olika profullt ut är därför
duktivitetsmått.
En tillämpning
av styrsystemet
inte möjlig utan att folkbildningens
djupaste ideologiska intentioner
går förlorade.
I kravet

utvecklandet

av resultatmått

och mått

måluppfyllelse finns nu inte bara motsättningar av ideologiskt slag, invävt
finns också organisatoriska motsättningar.
hur folkJag tänker då
folkbildeller
den
centrala
förvaltningen av
bildningen,
snarare
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Folkbildningsrådet,
är tån/et att vara uppbyggd. Ser
till
för
rådets
bildande
1991 framgår att
grund
låg
som
förstärka
från
sida
ville
och
utveckla
folkbildning
regeringens
man
särskilt
varvid
inrättandet
område,
som ett
av Folkbildningsrådet
bör ses som en markering av verksamhetens
ideella karaktär.
Genom
till
och
organisatorisk
mångfald
ideologisk
profileatt uppmuntra
och folkhögskolorna,
och genom
ring av de olika studieförbunden
från den traditionella
myndigatt bryta loss folkbildningsområdet
hetsstrukturen
och i stället tillåta självförvaltning,
tänkte man sig
sannolikt
värden och ideal bättre skulle
att det fria bildningsarbetets
den
dåvarande skolministern
främjas Lindgren
1998. För som
ningen genom
till

de motiv

Göran

Persson

förklarade

i samband

med rådets

bildande:

"Ett

folk-

bildningsråd skall /.../ inte vara en statlig myndighet utan ett folkbildningens eget organ prop. 1990/91:82,
som
s. 38. Ett uttalande
för övrigt förtydligas i 1998 års proposition
där det sägs att "stor
hänsyn bör tas till att Folkbildningsrådet
är en del av den fria folkoch
till
dess
verksamhet
därmed
inte kan inrymmas i
bildningen
att
för
de former
statlig styrning av myndigheter som gäller i annan
verksamhet
prop. 1997/98:1 15, s. 21. Sett mot denna bakgrund ter
Folkbilddet sig minst sagt svårförståeligt att staten, via kravet
inordnar
folkutveckla
resultatmått,
ningsrådet att
nu så uppenbart
bildningen i de former för styrning som gäller för traditionella
myndigheter.

Brittisk
En

komplex

kolonialism
och

motsägelsefull

bild

betraktas
Ett aktivt och levande civilsamhälle
av de flesta som en av
fortlevnad
och utveckde viktigaste betingelserna för demokratins
ling. I slutet av det tjugonde seklet, när den moderna välfärdsstatens
omfattning och karaktär så livligt diskuteras,
är förväntningarna
den ideella sektorns
organisationer om möjligt större än någonsin.

hänvisning till sin speciella särart förväntas de fylla en rad olika
i samhället, alltifrån
skapande av tillit mellan människor
till producerande av välfärdstjänster.
Upprinnelsen till föreliggande
artikel har varit en skeptisk hållning till dessa enligt min mening
alltför
stundtals
idealistiska
beskrivningar av föreningslivets funkmed de förändtioner.
Min skepticism har
senare tid spätts
skett
vad
det
gäller
statliga föreningsstödets karaktär, där
ringar som
en allmän tendens verkar vara en övergång från generella bidrag till
förhand
allt mer av resultatinriktade
specifiersättningar för
Med

funktioner
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del av det statliga
uppdrag. De organisationer som vill
stödet måste således arbeta i enlighet med de mål och medel som
förväntas
påbidragsgivaren föreskriver,
ett förhållande
som kan
funkderas
verka såväl organisationernas
samhälleliga
särart som
tioner. Mot denna bakgrund, och med exempel hämtade från folkhar jag i denna artikel velat problematisera och
bildningsvärlden,
diskutera
den allra vanligaste av alla de funktioner
som ideella
brukar
för,
nämligen föreställningen att de
prisas
organisationer
cerade

domän och att de i
sig i en från stat och marknad fristående
denna position är särskilt väl beskaffade
att främja demokratins
samhället.
i
utveckling
har jag i tredje
För att lägga grunden för en sådan diskussion

befinner

mellan staten och folkkapitlet målat upp en bild av relationerna
de
normativa
motiv som statens
dels
beskriva
bildningen genom att
konkreta
med
dels
exempel
grundas på,
bidrag till folkbildningen
under 1990-talet.
utvecklats
visa hur bidragets praktiska utformning
och föreningslivet
i litteratuDessförinnan
har jag i kapitlet Staten
och
centrala
i
för
de
pluralism
tankegångarna
ren redogjort
båda statsvetenskapliga teorier som har något att
korporativism,
mellan staten och den ideella sektorn bör
säga om hur relationerna
funkdemokratiska
för att främja organisationernas
beskaffade
vara
med
skrifts
tanken
med
denna
hjälp av
tion. I enlighet
syfte år
att jag
mellan
nämnda teorier nu ska söka besvara frågan om relationerna
har en sådan karaktär
att den senares
staten och folkbildningen
för dess
självständighet är så kringskuren att legitimitetsgrunden
demokratiska

roll

omintetgjorts

Av min beskrivning

av motiven

ningen framgår att begreppen "fricentrala när man vill förstå
denna verksamhet.
Motiven

bakom

bidraget till folkbild-

och frivillig

och demokrati

staten årligen ger 2,4 miljarder
går i korthet
ut
att folkbildningen

varför

är
till

bidrar till att stärka förutsättsin fria och frivilliga karaktär,
demokratiskt
för
deltagande i samhället.
ningarna
ett mera jämlikt
dock inte ut
Den praktiska utformningen
av statens bidrag ser
detta sätt. Genom en rad olika åtgärder har staten under 1990-talet
ett sätt som inte alls är
snarast ökat sin styrning av folkbildningen
infördes
idealet.
det
fria
och
Målstyrning
frivilliga
förenligt med
genom

1991 då staten

organisationer
samhet

efter

formulerade

Övergripande mål för bidraget. De

del av stödet måste därvid rätta sin Verksom vill
skett en
mål.
Vidare
har det under 1990-talet
statens

till mer specificerade ersätttransformering
av ett generellt anslag
sig att
ningar för uppgifter som man från statens sida förväntar
rad
Till
den
medverka
ska
delposter
folkbildningen
som det
av
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statliga folkbildningsanslaget
knutit

vissa villkor

numera
och bestämmelser

består

av har regeringen

också

som i praktiken försvårar, till
organiseringen av ett fritt och frivilligt bildningsarbete. Slutligen har
sett att staten krävt att Folkbildningsrådet ska utveckla
resultatmått
och mått
måluppfyllelse, ett krav
djupaste ideolosom i sin tillämpning innebär att folkbildningens
riskerar att
förlorade.
giska intentioner
Dessutom
är kravet inte
med
den
idé
rådets
förenligt
existens vilar på.
grundläggande
som
Idén går ut
område och
är ett särskilt -ideellt
att folkbildning
därför bör hållas utanför
de former
för statlig styrning
som gäller
för vanliga förvaltningsmyndigheter.
Den bild av relationerna
mellan staten och folkbildningen
som
tonar fram vid min granskning av statsbidragets uppbyggnad är som
synes minst sagt komplex, i stora stycken direkt motsägelsefull. Som
jag tidigare antytt är det lätt att se att de normativa
motiv som
har sin grund i sådana institutionella
bidraget vilar
arrangemang
teorin anger som viktiga för föreningslivets
som den pluralistiska
demokratiroll.
däremot
till statsbidragets praktik finns det i
Ser
stället stora likheter
med korporativismen.
Med uppdelningen av
bidraget i allt fler anslagsposter och med de därtill hörande kraven
kommit
allt mer i de
redovisning har folkbildningen
att inordnas
former för styrning
för
vanliga förvaltningsmyndigheter,
som gäller
kräver
mått av anpassning till den
ett inordnande
ett
stort
som
offentliga sektorns byråkratiska normer.
viss del omöjliggör,

Folkbildningens

och

självständighet

demokratiroll

ifrågasatt

Med

utgångspunkt i det statliga stödets praktiska utformning kan
min mening dra slutsatsen
mellan staten
enligt
man
att relationerna
och folkbildningen
uppvisar starka korporativistiska
inslag. Frågan
är om de ärför starka, om integreringen
är så omfattande
att folkbildningen kan sägas ha växt samman med staten
koopterats
mellan staten och folkbildningen
Har integrationen
nått så långt att
blivit
oberoende
medlemmar
sina
och
istället ett
folkbildningen
av
för
redskap
Har med
staten i genomförandet
av politiska beslut
andra ord legitimitetsgrunden
för folkbildningens
demokratiroll
gått
förlorad
I ett pluralistiskt
perspektiv är förekomsten
av ideella organisationer innanför
det politiska systemet
i
högsta
grad problemaett
tiskt fenomen.
Det är genom att befinna sig utanför
i en
systemet,
har
demokratisk
besjälvständig position, som organisationerna
en
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tydelse. Sett utifrån
utifrån

de normativa

perspektiv - och därmed
ett pluralistiskt
motiv som statens bidrag grundar sig

också
-

är

således för
demokratiroll
för folkbildningens
legitimitetsgrunden
sedan
omintetgjord.
länge
har sett inte lika strikt i detta avär som
Korporativismen
bekan ha en demokratisk
seende, utan menar att organisationerna
tydelse även om de delvis befinner sig inom det politiska systemet
och där intar ett slags halvoffentlig
position. Även om det i korporasåledes finns en ganska stor acceptans för organisationertivismen
i politiken, finns det också här en gräns för hur långt
närvaro
nas
integrationen får gå, eftersom en alltför långt driven integration
funktion.
Gränsen nås
bryter ner organisationernas demokratiska
enligt teorin i det ögonblick som den organisation som tillåts verka
förtroende
och
inom det politiska systemet
tappar sina medlemmars
med
den
förhåller
det
helt i statens intressen.
Hur
sig
uppfattas
inte
så
saken inom folkbildningen
mycket
tyvärr
vet
om, efternu
intresserat
folkbildningsorganisasig
forskning
empirisk
som
som
strukturer
demokratiska
i stort sett lyser med sin frånvaro.
tionernas
hela organisering
Formellt
från Folksett bygger folkbildningens
och folkbildningsrådet och dess stiftare till enskilda studieförbund
demokratiska
och
styrformer,
medlemskap
högskolor
men
huruvida
detta också avspeglar verklighetens organisering finns det
alla fall mycket litet
kunskap om.9
som sagt ingen - eller i
i denna
emellertid
till de styrningsåtgärder som redovisats
Ser
med
uppsats synes folkbildningen
vara på god väg att växa samman
Åtminstone
ekonomiska
är så fallet när det gäller den
styrstaten.
detta avseende
statsmakterna
i
ningen av Folkbildningsrådet
som av
hanteras som vilken annan underlydande förvaltningsmyndighet
komplicerade roll ingår som
som helst. I Folkbildningsrådets
myndighets ställe fungera som övervakare av
tidigare nämnts att
föreställe
medlemmars
också
folkbildningen,
att
agera som
men
trädare för den samlade folkbildningen.
I den mån som Folkbildoch i den mån de statningsrådet kan ses som en sådan företrädare,
liga styrningsåtgärder som riktas mot rådet har reella effekter
och folkhögskolor,
så är koopteverksamheten
ute i studieförbund
ledare
har
ringstendensen uppenbar. Organisationernas
av staten
medlemmar
och
sina
så
kontrollera
förmåtts
disciplinera
reglera,
att
för
i
bråka
de
redskap
staten
att vara ett
accepterar
att:
utan att
genomförandet av dess politik Lewin 1994, s. 32.
ord som
talar om kooptering,
Korporatvismen
men ett annat
mellan
relationerna
de nuvarande
sätt beskriver
ett mycket träffande
dock
kolonisation.
inte
och
Det
fråga
är
folkbildningen
är
staten
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i största allmänhet
om kolonisation
utan om en alldeles specifik
kolonial
strategi, nämligen den som Storbritannien
tillämpade i
Afrika.
För medan flera av de andra kolonialmakterna
Frankrike,

Portugal, Belgien etc. styrde sina afrikanska kolonier
så att säga
med
utsända
plats
tjänstemän och i vissa fall med
hjälp av
hjälp av ett stort mått av våld, så var britternas
politik långt mer
raffinerad.
Metoden
kallades
indirect
rule
och
tillämpades
som
insikten
bygger - precis som korporativistiska
lösningar att en
ledare som inte valts enligt lokala traditioner
brister i legitimitet
och
direkt

kan därför

inte åstadkomma

samarbete

hos det folk

som ska ledas. I

praktiken innebar det indirekta
godtog de lokala
styret att britterna
fanns
villkor
de
lokala
härskarna
svalde att
hövdingarna som
att
det i slutändan
ten för indirekt

generalguvernör

De viktigaste
var britterna
som bestämde.
formulerats
har
Charles
Temple,
styre
av
lord

där den traditionella
skilt

Lugards främsta
maktstrukturen

argumenden kände

medhjälpare i norra Nigeria
med emiren

i spetsen

var sär-

stark:

den infödda klassen och alla dennas politiska, juridiska och verkställande organ bibehålls som verkliga aktiva krafter i samhället, inte
som något slags underlig men intressant folklore. Det europeiska
inflytandet utövas indirekt, via de infödda hövdingarna, och inte direkt
via europeiska tjänstemän. Som goda aristokrater förutsattes de brittiska

högdjuren hålla sig i bakgrunden. Syftet med detta system var att hjälpa
infödingarna att utveckla den civilisation som de själva kan skapa.

Davidson
Likheten

mellan

britternas

styr folkbildningen
rätthålla
traditionella
genom
indirekt

tion

och hur staten
kolonialpolitik
är enligt min mening slående. Genom
och befintliga folkrörelsestrukturer,

att förse folkbildningens
verksamheten
i riktning

som staten
ägna sig åt.

hövdingar med resurser,

1979, s. 87
sedan 1991
att uppoch

styr staten
eller den civilisamot de områden
och folkhögskolor
bör
anser att studieförbund
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Noter
1 En svensk kolonn i detta korstå g är utan tvekan Cit Y-universitets forsknin gs.
Se t.ex. Zetterberg 8CLjungberg 1997.
program "Den svenska socialstaten".

zjag vill dock nämna att det är mycket svårt att
ett mera noggrant sätt beräkna statens stöd till ideella organisationer. Bidragsgivarna, liksom fördelande
myndigheter, är många och samverkan mellan dem begränsad. En grov uppskattning, gjord av Statskontoret 1995, av det totala statliga stödet till föreningslivet i stort är att cirka 5,7 miljarder kronor utbetalades detta år Statskontoret 1995. Bidraget till folkbildningen
skulle därmed utgöra nästan hälften
det
totala
statliga
stödet
till
ideella
organisationer.
av
JHMT komplicerad
199

denna roll är finns beskrivet i SOU 1996:127 och Lindgren

1 Det finns i dag ganska många skrifter som tillhandahåller Översikter av forskningsläget vad gäller den ideella sektorn. Som exempel kan nämnas Anheier 8C
Seibel 1990 som har en internationell och tvärvetenskaplig prägel; Lundström
8CSvedberg 1998 som innehåller en kortfattad översikt över den svenska
forskningen om ideella sektorn, men också ett antal artiklar som i någon mån
kan sägas illustrera denna översikt.
5 Min beskrivning av de två synsätten bygger där inte annat anges
Held 1996,
Williamson 1989 och Uhrwing 1998, vilka alla innehåller utmärkta beskrivningar av den tämligen omfattande akademiska diskursen i ämnet.
6 Författaren till det kanske viktigaste modernare standardverket inom området,
Schmitter, menar att man bör skilja
äldre tiders korporativism och den
korporativism som återfinns i moderna välfärdsstater, och ger därvid den senare
formen namnet "neokorporativism"
Schmitter 1974. Här har jag emellertid
valt att använda den urspungliga beteckningen korporativism, även om det alltså
är den modernare neo-korp0rativismen
som avses.
7 Se Nerman

1962; Göthberg

1993; Johansson 1991; Westlund

1991; Sundgren

1998.
sVid sidan av dessa 10 OOOplatser i folkhögskolan, till vilka resurser fördelas av
Folkbildningsrådet,
har kommunerna också möjlighet att upphandla utbildning
direkt av studieförbund och folkhögskolor.
Uppskattningsvis har kommunerna
under 1997/98
detta sätt gett studieförbunden och folkhögskolorna
uppdrag
motsvarande 6000 av sammanlagt cirka 104 OOOårsstudieplatser Folkbildningsrådet 1997, s. 14.
95e SOU 1996:159, s. 153

för en diskussion kring denna fråga.
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Studiecirkeldemokratin
Staffan

Larsson

1900-talet

skulle

kunna

kallas

sekel i Sverige. Även
tidigare, är det först i inled-

demokratins

om

inleddes
agitationen för demokratin
detta
sekel
blir en
ningen av
som utopin om allmän och lika rösträtt
realitet. Man glömmer lätt att demokratin
inte är äldre. Först etableformer
för en privilegierad grupp
rades demokratins
män med för—
fick
eller
inkomster.
bara
Rösträtt
mögenhet
goda
man
om man och pengar. Övergången till en allmän och lika rösträtt
avgjordes slutligen 1918.1 Folkbildningen
spelade en viktig praktisk
roll under denna etableringsfas för att åstadkomma
en reellt
hade rätt kön

då det som kallas "fri och frivillig
1800-talet
talade man även om den
åtminstone
folkbildning
Den fria och frivilliga
folkbildningz.
obligatoriska folkskolan
som
fram
via
föreläsningsbildningsverksamheten
folkhögskolor,
växte
Så småningom utvecklades
föreningar och folkrörelsebibliotek.
även
existerande

demokrati.

Jag menar

den form

som här står i fokus — studiecirklar.
fanns också i de tidiga försöken
att begrunda
demokratin
filosofiskt.
demokratins
innebörd
diskuterades
När

Folkbildning

begreppen bildning

och demokrati

nära förbundna.

Folkets

var

bildning

skulle

möjligheter. Man såg även ett
vara central för demokratins
förhållande
folkets
deltagande i styret skulle fostra
omvänt
- att
folket.
Rousseau tänkte sig t.ex. att deltagande i att fatta beslut om
samhället
skulle skapa en vidsyntare människa
som såg att det allhängde ihop3. Han ansåg även att såväl bildmänniskans
självaktivitet
ning som politisk handling bygger
- ur
detta har tanken om en demokrati
präglad av aktiva involverade
medborgare formats‘. John Stuart Mill såg likaså demokratin
som
bildande
det nästan som om dernoi en vid mening5. Ibland framstår
kratin
motiveraså sätt inte var ett värde i sig, utan att folkstyret
männa

och det privata

des av sin bildande verkan.
värde
de
i stort sett ett av alla omfattat
I vår tid är demokrati
definitivt
delar
tillhör
denna uppfattning
marginalen. Så
som inte
var det inte vid seklets

början. Motståndet
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mentet att massan inte hade förutsättningar
att utöva makt - det
skulle bli pöbelvälde. Endast de som hade särskilda kvalifikationer
maktf
kunde anförtros
Realiteten
har varit
utbildning, pengar
—
sådan att argumentet
sällan framförts
det senaste halvseklet
det
visade sig att massan
och deras företrädare
hanterade
makten så
i längden fann det användbart.
I världsatt inte ens motståndare
demokrati
perspektiv visar det sig följaktligen att brist
tvärtom
hänger ihop med såväl inbördeskrig som svältdöd. Där de särskilt
kvalificerade"
Visar det sig att de använder
detta
äger maktmonopol
till att berika sig själva.
Ett förspel till demokratins
genombrott var skolningen i demokratins arbetssätt.
Det framhävs ofta att etablerandet
av folkhögskolorna
sammanföll
med förmögnare bönders ökade politiska makt
via bland annat 1862 års modernisering av det kommunala
självkunde
vid
sidan
andra
uppgifter styret. Folkhögskolestudierna
av
innehålla
en skolning inför utövandet
av politisk makt i demokratiska
former.
här spelade en roll
Man kan säga att folkbildningen
för den då mycket begränsade demokratin.
Inte minst framodlades
beslutsfattande
kunskap om demokratiskt
ett nytt innehåll:
mötesförhandlingar,
ordförandeskap etc. introducerades
som ett
tänkbart
lärostoff.
Man bidrog därmed till vad som så småningom
blev en demokratisk
kultur,
som spreds till allt bredare lag. Framför
allt skedde
framväxande

detta

genom att denna
folkrörelserna.

möteskultur

blev central

i de

De stora folkrörelserna
och frikyrkorörelserna

vid sekelskiftet
nykterhets- arbetarhade en betydligt bredare förankring hos
Då handlade det inte längre om att
majoriteten
än folkhögskolorna.
delta i formella
politiska institutioner
utan om
som sockenstämmor,

förändring
att delta i oavhängiga rörelser som verkade för samhällets
med den dominerande
i konflikt
makten och kulturen.
Genom
studier,

mobiliserades
och förbestudiecirkeln,
t.ex. i innovationen
för mässans
demokrati.
politiska makt i en fullt utvecklad
rörelserna
ägnade man sig
självbildning — ett begrepp, som
lanserades inom folkbildningen
av Oscar Olsson - studiecirkelns
fader.
Med detta menades att man tog hand om sin egen studieverksamhet.7
Människor
från
som vid seklets början var uteslutna
reddes

makt

över de statliga och kommunala
skulle
genom allmän och lika rösträtt
involverades
Folkrörelserna
i studier.
i början
växande

av seklet

-

de utgjorde

också

folkstyret. Folkbildningen
kunskap i att förvalta makten.

institutionerna,

men som

majoriteten

representera
stred inte bara för demokratin

rekryteringsbas för det framfungerade då som en källa till
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att studieförbundens
att man i demokratisk

hade en självbildningskaraktär
ordning var självbestämmande i
hade deltagarna en möjlighet att ägna
frågor om form och innehåll
det som var innehållsligt
relevant för det politiska arbetet.
sig
i sig arbetade
Ytterligare en aspekt av detta var att verksamheten
Genom

verksamhet

efter

former än vad som var fallet i skolväsendet
mer demokratiska
vande
vid
demokratins
former
sig
man
genom att delta i verksamheteng. Troligen
folkrörelseoch folkbildningsi
gav deltagandet
arbete en bättre grund för demokratiskt
beslutsfattandet
än de
som de bildade

studier

former

klasserna"
i auktoritärt

skolades

Läroverkens

och hierarkiskt

-

arbets-

beslutsfattande,

var en övning
inte bara genom att elever var underordnade
lärare utan ofta även
elever
övades
hierarkisk
i
befälsföring
genom att
genom äldres makt
över yngre. En annan ingrediens i folkbildningens
komplexitet är att
bara
förde
inte
in
för vad
man
nya kunskaper i en mobilisering
Arvidsson

har betecknat
utan blev även en
som kulturförändring,
väg till att erövra elitens bildning, dvs. att överta den
9
existerande
kulturen.

alternativ

har framhävt
att det finns spänningar och motsägeloch
det avspeglas även i folkbildningen.
i
bildningsbegreppet
ser
En sådan spänning fanns i den tidiga folkbildningen
mellan friGustavsson

1800-talet
görelse och disciplin. I mitten
var det Vanligt att bildför att tämja de obildade
ning av folket sågs som ett instrument
klasserna
de skulle upplysas av de bildade. Denna patriarkala
form av folkbildning
drevs av samhällets
etablissemang.
finner
i den bildningsverkEtt mer komplicerat förhållande
samhet

som var knuten

till

folkrörelserna

här kan
ofta finna att
eller
med vari
förening
går
samsas
det
uppstår en förskjutning i innebörden
att
av
i det nya rörelsesammanhanget.
I såväl nykter-

frigörelse och disciplinering
andra.

Vi kan iaktta

denna

disciplinering

som arbetar- och frikyrkorörelsen
var disciplin och vad
centralt.
kallat ett skötsamhetsideal
Verksamheterna
präglades av kollektiv
självdisciplin — bestämda former och värdigt
uppträdande var normen, liksom hyllandet av en civiliserande
smak. Folkbildningen
skulle vara moraliskt
eller skulle
uppbygglig
hets-

Ambjörnsson

klasserna".
odla en smak som övertogs
från de bildade
för frigörelsen från förMen detta sågs som en förutsättning
tryck. Förtryck som i vardagen tog sig uttryck i onyktra
odisciplinerade
kvinnor
och
barn.
I kampen mot den
mäns förtryck av
och politiska underordningen
sociala, ekonomiska
krävde den effektiva kampen

disciplin. Samma gällde i kampen för en egen mening i
trosfriheten.
Detta avspeglade kanske ett allmänt
religösa frågor
245

STUDIECIRKELDEMOKRATIN

där människan
över sig själv via förnuftet
tar kontroll
först
civilisationsideal
under
1960- och 70-talen blir ut- ett
- som
I Vår tid
manat genom hyllningen av spontanitet och det informella.
tycks detta självdisciplinideal ha sitt starkaste uttryck i idrott där

bildningsideal

kroppen skall tuktas,
förnuftet

formas

och kontrolleras

här är det dock
eller prestation, ofta
-

som härskar utan snarare estetik
till vad som förefaller
förnuftigt.

inte
i

motsättning

Studieförbundens
karaktär

tivistisk

folkbildning
det handlade

tycks ha haft en utpräglat kollekom att bilda klassen eller hjälpa

att
ett värdigare liv. Successivt kom allt fler kollektiv
Efter den första vågen, arbetar-, nykterhetsfolkbildning.

människor
bedriva

till

kom så småningom rörelser som var knutna
och frikyrkorörelsen,
till bönder och tjänstemän och längre fram en rad olika organisastudieförbund
eller bilda nya.
tioner att knytas till redan existerande
förebegrepp från demokratiteori
fas
verksamhet
därför i sin tidiga
bilda
faller
s.k.
kommunitaristisk
demokratiunderlag för förverkligandet
av en
I denna syn stryker man under att alla värdesystem är
uppfattning.
föds
knutna till de kollektivs
verklighet och historia, som människor
i och att detta därför måste ta sig uttryck i det politiska beslutsdvs. staten kan inte
fattandet
det finns inga allmängiltiga normer
förhållande
blir enligt detta
neutral
till
i
Det
medborgarna.
vara
tänkande
rimligt att fatta beslut som t.eX. gynnar de missgynnade
man använder
studieförbundens

Om

moderna

för att vissa sätt att leva är bättre

eller som verkar

än andra - t.eX.

ha sin motnykterhet eller viss typ av kultur. Denna syn förefaller
relativa
den
under
det
i
svarighet i
kunskap som stryker
syn
sanningar ~ att kunskap är bunden till kultur och till normer och
den historiska

situationen.

där vetenskapen producerar
allmängiltiga sanningar, som sprider ljus i kamp mot myter och vidskepelse. I denna senare syn står sanning och kunskap över kulturella perspektiv och normativa
perspektiv, liksom religöst begrunMot

detta

står upplysningsidealet

-

dade argument
om verkligheten, t.eX. skapelseberättelser. Upplysningen har i sin demokratiteori
samma utgångspunkt i det allmängiltiga t.eX. mänskliga friheter och rättigheter som står över de
är tanken om ett universellt
förnuft.
En tredje position är den som knyts till samhällsteoretikern
Habermas
han försvarar
tanken om ett mänskligt gemensamt
för att det finns flera sorters förnuft
eller
förnuft,
men argumenterar
föreställmänniskors
rationalitet
har sin utgångspunkt i
- ett som
ningar om vad som är ett gott liv och vad som är ett moraliskt
riktigt sätt att forma samhället på. Mot detta ställer han en rationalienskilda

kulturella

normerna.

Centralt
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tet som är normlös

och som bara anpassar sig till stat och marknad
där lönsam handling står i fokus.

förnuft,

ett strategiskt
Det är påfallande att alla tre synsätten

är mycket

fruktbara

-

i

beskrivningen

av folkbildningen.
hade kommunitarisMot tanken att tidig folkrörelseverksamhet
tiska drag kan man hävda att upplysningstänkandet
har genomsyrat
svensk folkbildning.
Här skiljer man sig från t.eX. danska GrundtRedan tidigt i svensk folkbildning
vigsinspirerade folkhögskolor.
blev det klart att saklighet och neutralitet
var den kunskapssyn som
hyllades och då kom den vetenskapliga sanningen att stå starkt. Man
kan säga att pluralismen i intressen
och kollektiv
inte motsvarades
av
dessa
utvecklade
olika
i
princip
sanning. Inte minst i kamp
att
syn
synsätt, t.eX. nazismens
mot totalitära
myter, kopplades tanken om
drev man inom varje
Däremot
vetenskaplig sanning till demokrati.
rörelse

sina bestämda

visioner
Inte minst underströks
om samhället.
del av folkbildningen
1900-talet
långt
ingick i
där bildningsverksamheten
bara var en
livsform,
del vid sidan av en hel rad verksamheter
människors
fyllde
som
lediga tid. Det kollektiva
draget underströks
av att man byggde hus
det av att en stor
en folkrörelsernas

folkets hus, kapell, IOGT-lokaler
för att för att
och bygdegårdar
—
finna rum för verksamheterna
utanför
den privata sfären.
Grundläggande var att kollektiven
vart och ett bars upp av

värderingar, intressen och övertygelser. Dock föreföll
gemensamma
detta inte ta sig uttryck i en principiell kunskapsrelativism.
Habermas
till folkröreli relation
syn tycks också vara fruktbar
förvaltas.
till
hur
och
skall
kunskap
Sakligsernas hållning
normer
och allmänhet, men med utgångspunkt av den egna livsvärlden
det
tänkandet
torde
intresset,
strategiska
än
snarare
vara nära idealet.
tänkande
ibland
Detta torde inte förhindra
strategiskt
att
men man kan hävda att
förefaller
ideal
ha drag av Habermas
tvångsfritt
- om ett
samtal där man strävar efter det sakligt rimliga i förening med den
normativt
riktiga positionen.

översvämmat
cirkelidealet

Om

studiecirkeldiskussioner,

här funnit

kan relateras

till

att studiecirkelidealen

olika

synsätt
med slutsatser

innehållit

vissa drag som
så bör

kunskap och demokrati

folkom hur den reellt existerande
Verksamheten
och
framförär stor
är
sällan finns det motsättningar
mellan ideal och

vara mer försiktig
bildningen kan karaktäriseras.
allt inte

enhetlig. Inte

realitet.
Folkrörelserna

och den tillhörande

under

1900-talets

första

decennier

hälle

då skarpt tecknat

i kontrast

-

folkbildningen

framstår

som en central del i ett civilt
till staten och till marknaden.
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man med civilt samhälle menar familj, föreningar och rörelser
som är frivilliga samt det offentliga samtalet är det tydligt att rörelverkade i alla delar av det civila samhället.
Inte
sernas verksamheter
Om

Som
påverkan
stat och ekonomi.
man en kraftfull
med de värden som
i konflikt
påpekat var verksamheten
såväl stat som marknad
Folkrörelserna
ville ändra
representerade.
samhället
i linje med olika utopier, som stod
normativ
grund. De
verkade för jämlikhet,
för sin tro och för en förbättrad
livskvalitet
genom nykterhet. Det var alltså inte frågan om ett isolerat civilt
minst

utövade

Arvidsson

såväl stat och marknad
utan en potent kraft som verkade
för att forma samhället.
Under senare delar av 1900-talet
sker en upplösning av den starka
förbindelsen
mellan rörelserna
och folkbildningen
studieförbunden
blir i praktiken relativt självständiga i förhållande
till de
samhälle

som födde

organisationer

dem. Om

den kollektiva

förflyttar

med olika

oss till vår tid har
värden eller

grunden gemensamma
och övertygelser bland kollektiv
försvagats bland delstudiecirklar.
till ABF
i
visar
Det
rekryteringen
sig
tagarna
t.ex. att
och att 28 % inte kan nämna
inte skiljer sig från andra studieförbund
intressen

vilket

den cirkeln de senast deltagit
studieförbund,
som arrangerat
För många spelar det inte längre någon roll vilket studieförbund
man väljer att delta

i.

I vår tid intar

folkbildningen

till de
ett komplicerat förhållande
Folkbildningen
stat och marknad.

civilt samhälle,
tre strukturerna
måste fortfarande
anses erbjuda den typ av studier som motsvarar
behoven i ett civilt samhälle. Trots detta är den delvis beroende
av
statsbidrag. Från staten har dessutom sedan länge utgått folkbildoch förordningar
alltså klart och
ningspropositioner
- staten är
entydigt inblandad. Å andra sidan sker denna inblandning
ett sätt
framför
allt när det gäller innesom ger en hög grad av oberoende
hållet, vilket torde vara den avgörande frågan för ett civilt samhälle.
makten

att styra innehållet,
som den oberoende
kan
kvävas.
Det
så
åsiktsbildningen
statskyrkan höll grepp
var t.ex.
vad som
över folket under tidigare sekelgenom att bestämma
Det

skulle

är genom

läsas och därmed

forma

tänkandet.

Staten

möjligheterna för det civila samhället
stöd till folkbildningen
utan att föreskriva

understödja
genom
studierna.

Studieförbunden

autonomi

till rörelserna

delvis
detta.
vinst

sitt utbud

har å andra

sidan

skulle

kunna

sägas

att utvecklas
innehållet
i

genom

sin allt större

fått

De anpassar
drag av marknadsaktörer.
efter en efterfrågan och formas därför delvis av

Särdraget här torde
och marknaden

inte strävar efter
vara att verksamheten
är inte pengar utan deltagare. Å andra sidan
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arbetar

studieförbunden

och rörelsebaserad
torde

förhållanden

med målsättningar
är fortfarande

verksamhet

gälla folkhögskolorna.

som del i ett civilt

cirklarna

samhälle

som är värdebaserade
omfattande".
Samma

Frågan är om inte studie-

förlorat

den kraft

gång hade när det gällde att påverka stat och marknad

som man en
och forma

Är de
mer isolerade eller är
som del i det civila samhället
studieförbunden
det stat och marknad
i stället för
som påverkar
Detta är centrala frågor som kräver en fördjupad gransktvärsom

samhället.

ning av de studier

som gjorts

och

Studiecirklar

av dagens studiecirkelverklighet.

demokrati

betydelse har då studiecirklarna

Vilken

i vår
för demokratin

tid
i vår tid

Kan

lära oss något om detta via den forskning som bedrivits
om
Det är inte helt lätt att skapa en bild av dagens tillfolkbildningen
stånd. Den forskning som kan utgöra underlag är inte omfattande.
å ena sidan av statistiska
analyser. Styrkan i dessa
verksamhetens
sidor
vissa
huvuddrag kan tecknas,
är att
av
t.ex. om deltagarnas bakgrund och om vilket innehåll
som dominesällan ger någon
rar. Svagheten i denna typ av källor är att data
kan man
grund till en fyllig bild av cirkelvardagen. Som motvikt
eller
observationstill fallstudier,
deltagande
mer djupgående

Underlaget

består

källor

intervjustudier

som utgör

liv

— processen.

inre

bild av de
ger en fylligare och nyansrikare
insikter
cirkelns
också
i
folkbildningen,
men
Styrkan ligger här i nyanserna och djupet —

där rådata

individer

inte direkt kan avgöra om det beskrivna
är
priset blir dock att
studier av
vanligt eller marginellt. Särskilt besvärande är bristen
slår igenom i politiskt handlande.
hur åsiktsbildning
i studiecirklar
läsaren
alltså
bör
är bräckSammantaget
vara klar över att materialet
rimligen bör använda det för att utvinna några slutligt, men att
Avsikten
här blir att använda alla slags källor för att måla en
satser.
bild där
betydelse
förhoppningsvis kan skymta folkbildningens
för demokratin.
Eftersom

den forskningsbaserade

det bli en resonerande
framställning,
också
bygger under
dagserfarenheter
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Är

studiecirklarnas

guldålder

förbi

Omfattas

för att uttillräckligt många av studiecirkelverksamheten
i Sverige Det är en vanlig föreställgöra ett verkligt massfenomen
ning att folkbildning var viktig förr, men inte i vår tid. En annan
förr levde upp till höga ideal,
variant är att folkbildningen
men att
detta

arv nu är förflackat.
flera olika sätt skett väldiga förändringar
Det är korrekt
att det
hela
sedan
En viktig förändring är en
mellankrigstiden.
av
scenen
verksamheten
inom studieförbunden.
Antalet
mycket stor ökning av
studiecirklar
1950/51 var drygt 30 000 med ungefär 315 000
motsvarande
siffror
deltagare". Fyrtiofyra år senare rapporteras
vara
drygt 342 000 respektive knappt 2,9 miljoner deltagare. Om man
är med i flera cirklar och därför
tar hänsyn till att många personer
räknas flera gånger kommer
fram
till en uppskattning
man
av mellan
1,6 miljoner som deltar en eller flera gånger under ett år.
75%
den
har någon gång deltagit i åtminstone
av
vuxna befolkningen
en
cirkel
för en tiondel
det en reguljär fritidsverksamhet
och för
är
hälften av denna grupp framstår
det närmast som en livsstil. Särskilt
bland kvinnor
cirkelstudier
2/3 av deltagarna
är
ett massfenomen
är kvinnor.
1,2

måste ta hänsyn till denna enorma expansion när man drar
utvecklats.
Ett exempel kan vara hur olika ämnesområden
de ganska torftiga rubrikerna
accepterar
som används i statiskan
den
samverkande
effekten
den
stora ökningen av
se
av

Man

slutsatser.
Om
tiken

deltagandet och andelar som studerar olika områden. Ett exempel
kan vara samhällsvetenskapligt inriktade
cirklar. Vid seklets mitt
samhällsvetenskap. 1995 var
angavs 18.8 % cirklar under rubriken
motsvarande

siffra

i absoluta tal innebär mer än en 10det
svårt
dubbling.
är
att finna något område där antalet cirklar i absoluta tal har sjunkit sedan mitten
av seklet. Det område som har ökat minst tycks vara ekonomi,
vilket utgjorde 11%
1950/51 och endast 2 % 1995.
21%,

vilket

I själva verket

finns

därför

förmodligen inte
gyllene tid
myt - att folkbildningens
utvecklingen därefter karaktäriserats
perspektiv är det svårt att komma till
Det

förbundens
än första.

Verksamhet
Den

blomstrar

har drabbats

fog för en guldåldersligger långt tillbaka och att
så stort

Sett i ett sekelav ett förfall.
slutsats
än att studieen annan
mer under andra hälften av seklet

av ekonomisk

Snålblåst

senare tid,

deltagandet är fortfarande
hög. Bilden av andra länders
mörkare
utveckling är
många håll har motsvarigheten till vår
under den nyliberala eran,
folkbildning mer eller mindre försvunnit
men nivån
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bl.a. kapitalets globala rörelser underlättats.
Vuxenbehovet
ökade
underordnats
har
stället
i
kunskaper
utbildningen
av
hos arbetskraften
i den globala tävlan mellan länderna för att behålla
eller locka kapitalet till sig. Det svenska kunskapslyftet har ibland
under

vilken

dess föregångare i form av särskilda pengar för
arbetslösa,
utbildning av
engagerats i".
som även folkbildningen
för ett civilt samhälle har alltså i många länder Varit milt
Intresset
för
Resurserna
sagt svagt när det gäller satsningar
vuxnas studier.
motiverats

så, liksom

att bedriva
decenniet,

verksamheten

har minskat

även i Sverige under

senaste
för en
men inte i samma grad. Statsbidraget, som svarar
spelar en stor roll, inte minst när kommutredjedel av kostnaderna
skär
ned.
En
offentligt stöd blir att det blir
följd
av minskat
nerna
för
med
risk
ökad
för
ojämlikhet.
dyrare
deltagaren,
I jämförelse

med seklets
och andra

samhälle

ett annat
faller som cirkelverksamheten

del av
verksamheter
är nuvarande
livsformer.
Vad har då hänt
Det före-

mitt

har byggts ut genom att ge ett större
eller sådana verksamheter
för individuella
intressen
som
utrymme
till
relaterade
Detta
direkt
inte
samhällsförändring.
sätt
är
ett
betyder inte att de studier som är motiverade
av föreningsmässiga
eller fackliga motiv nödvändigtvis
måste ha sjunkit i absoluta tal: i
Svenssons studie anges 5 °/o ha sådana motiv 199528, vilket i absoluta
tal motsvarar
knappt
aktiva var fortfarande
tagarna, så slutsatsen
Den

finns

kvar,

sina studier

blir

55% av samtliga deltagare 1950/51. Förenings1995 överrepresenterade bland cirkeldeltill rörelser försvunnit.
blir inte att knytningen

men andelen
mycket liten

för
deltagare som har ett rörelsemotiv
hos
till
motiven
bakgrund
sett mot

samtliga deltagare.
försvunnit
blir inte att rörelseanknytningen
utan att
denna
saknar
i skuggan av verksamheter
knytning.
som
har
studieverksamheten
således
knappast
är
som
en kris utan
särskilt de ursprungliga, inte har kunnat utatt rörelserna,

Slutsatsen
den kommit
Det

snarare
veckla en motsvarande
1998
expansion. I Demokratirådets
rapport
Allt
färre
och
folkrörelser.
kris
hos
är
partier
pekar man
en
kris är förvisso
aktiva. Klagomålen över folkrörelsernas
ingen nyhet
1954 om
Hilding Johansson skriver i sin bok om folkrörelserna
får räkna
och drar slutsatsen
antagligen
aktivitetsproblemet
att man

-

med ett mindre
ett demokratiskt
instrument

antal aktiva

medlemmar

problem inte minst

för ett fåtal.
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Demokratin

i cirklarna

Studiecirklarnas
måste ses i det större
betydelse för demokratin
dvs.
sammanhanget av hur det civila samhället som helhet fungerar
hur demokratin
har ingen entydig innebörd
"mår". Demokrati
utan
flera olika teorier har utvecklats.
Det är ganska naturligt att ett beden politiska arenan ges
grepp som har en helt central ställning
olika innebörder,
har
olika
i
sin
politisk
laddning. Här förtur
som
söker jag diskutera
studiecirklarna
förhållande
till
i
olika aspekter av
demokratibegreppet. Man skulle kunna säga att det är olika aspekter
i demokratin
lyfter fram. Avsikten
är att
som de skilda teorierna
skapa en mångsidig belysning av frågan. Texten är fortsättningsvis
ordnad under rubriker
som var och en anknyter till olika demokratiteorier.
till frågan
Avslutningsvis diskuteras helheten i förhållande
studiecirklarna
bidrar
till
medborgarna
myndiga.
att göra
om
Demokrati
handlar rimligen om att folket, vanliga människor,
har
makt

i sitt

Ett

folkets

samhälle.

bildning

Folkbildningen
uppstod som en utmaning av föreställningen att
förbehållen
bildning var
en elit - den bildade klassen. På samma sätt
står begreppet demokrati
i motsats till att eliter har makten.
Centralt
i demokratibegreppet
blir därför jämlikhet:
Alla skall ha
lika rätt till makten
det skall inte finnas några privilegierade.
—"Demokratins
idé är att alla medborgare skall
vara lika värda när det
framtid
Centralt
i
gäller besluten om samhällets gemensamma
detta är naturligtvis
det
allmän
och
lika
och
alla
har
är
rösträtt
att
att
forma
sina
åsikter,
möjlighet att yttra
organisationer och tävla om
makten i fria val. Många länder i världen lever inte
upp till dessa
krav. Folket
blir då vanmäktigt inför de styrande. Den formella
demokratin
är alltså helt avgörande, men man kan ställa större krav
demokratin,
Lindgren skriver om djupare
vara ambitiösare.
där man också fokuserar
demokrati,
lika förutsättningar
för alla
samhället.
i
har
fäste
starkt
Denna
inflytande
att
ett
senare syn
inom folkbildningen.
har
fäste
Den
i regeringen. I de senaste
även
folkbildningspropositionerna
uttrycks det mycket tydligt: statsskall ...göra
det möjligt för människor
bidraget till folkbildningen
livssituation
sin
och
skapa engagemang för att delta i
att påverka
samhällsutvecklingen genom t.ex. politiskt, fackligt eller kulturellt
arbete
Detta understryks av att prioriteringarna
följer en jämlik-
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hetstanke,
komma

dvs. har en kompensatorisk
först.

avsikt,

där svaga grupper

skall

i detta perspektiv en
Sammanfattningsvis ges folkbildningen
roll för att skapa förutsättningar
hos människor
Ökat
att
och
därmed
realisera
inflytande
en jämlikare fördelning av makten i
samhället.
Som ett första steg i analysen kan man ställa den grundvidare och
läggande frågan: Vilka är deltagarna Sedan kan
innehållet
i
granska
deltagandet.
skall bidra till demokratins
Om studiecirklarna
utveckling bör de
har
från
ha
början
ställning
rimligen
sämst
ett högre deltagande
som
de
redan
har
starka
det
Så
än
troligen grovt sett i
som
resurser.
var
central

första

studiecirklarnas

halvsekel.

I Demokratirådets
1998
rapport
studie
effektivt
i
jämlikheten
politiskt
deltagande.
en
om
fann nedslående
resultat:
mellan
Stora och ökande skillnader

redovisas
Den

och infödda

invandrare

och arbetande.

Man

svenskar,

fann också

stora skillnader
att klasskillnaderna

mellan

arbetslösa

är stora

och att

och offentliga behögre tjänstemän dominerar
opinionsbildning
skillnader
mellan
kvinnor
och män små
Däremot
slutsprocesser.
är
liksom

mellan

stad och land.

Det

är i detta

samhälle

ningen opererar. I vilken mån fungerar studiecirklarna
kraft till ojämlikheten
i makt
På det hela taget lyckas inte folkbildningen
de skillnader
i makt
vara en sådan motkraft
redovisar
finner
också i cirkeldeltagandet.

som folkbildsom en mot-

särskilt

väl med att
som Demokratirådet
Högre samhällsklasser

är oftare högaktiva och har oftare deltagit någon gång. Att jordbrukare är mest högaktiva och företagare med anställda minst är
kanske en avvikelse från det allmänna
Färre arbetare är
mönstret.

högaktiva och de deltar

också allmänt sett i mindre utsträckning.
särskild
liten
i
utsträckning högaktiva. Jonsson 8C
är
framhäver
skillnaderna
mellan utom-nordiska
invandrare
och

Arbetslösa
Gähler
infödda

svenskar

benägenhet att delta
som extra stora - invandrares
bara
inföddas.
de
kraft mot tenden°/o
Som
40
är
av
och invandrare
fungerar
serna till ett utanförskap för arbetslösa
cirklarna
har därför redan vid frågan
inte särskilt väl. Studiecirklarna
i studiecirklar

om Vilka som deltar
veckla demokratin.

ett problem

när det gäller att stödja och ut-

Ett annat mycket tydligt mönster
är att nära två tredjedelar av
Att dessa har varit och är undertryckta
deltagarna är kvinnor.
är ett
trivialt
faktum
de tjänar mindre och tillhör
i mycket mindre utsträckning makteliten
än män. Tar man detta perspektiv kan man dra
slutsatsen
studiecirklarna
kan fungerar som en motkraft
att
genom
i
för kvinnor.
så
hög
utsträckning
att
vara en studieform
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tycks dock skilja sig från arbetslösa och invandrare
de skiljer inte ut sig genom en lägre politisk aktivitet,
om
får tro Demokratirådets
Om därför studiecirklar
fungerar
rapport.
lysande genom att involvera kvinnor fungerar de inte som en motkraft för de mest utsatta för ett utanförskap.
Kvinnors

maktlöshet

Relationer
ha betydelse för demokratin
av studiecirklar
under mänskliga relationers
har strukit
betydelse för

Kan själva existensen
Flera

tänkare

skall leva. Filosofen
att demokratin
och demokrati,
lade om utbildning

bryggandet av individernas
gemensamma
första handlar

handDewey, vars huvudverk
sätter i själva verket överintresse för det
isolering och brist

som demokratins

kärna.

Han

menar

att det för det

och att man
intressen
om byggandet av gemensamma
i allt högre grad räknar med gemensamma
intressen
som viktig för
samhällets
ordning. För det andra handlar demokratin
om nya vanor
innebär
sociala
till
varandra
sig
att
genom att
som
grupper anpassar
mötas

i olika

situationer.

liknande
sätt för betydelargumenterar
för att
horisontella
relationer
sen av att medborgarna utvecklar
relationer
bygga s.k. socialt kapital. Med horisontala
menas att man
Statsvetaren

Putnam

som likar i stället för att samarbeta
Horisontella
relationer.
Putnam vertikala

samarbetar
kallar

hierarkiskt.
relationer

De senare

skapar en

bas för medborgerligt engagemang
som får betydelse för att styret
blir effektivt.
i regional självstyrelse
I en studie av effektiviteten
finner han distinkt
skilda mönster
i regioner med olika typer av
sociala

I de regioner där samhället
präglas av vertikala
Man
beskyddare - klient, uppstår ingen effektivitet.
för
eller
från
smiter
sina
skyldigheter.
exploaterar
egen vinning
finner
Denna typ av samhällen
många exempel på. I de regioner
relationer.

relationer,

för horisontella
samarbetsrelationer
där det finns en tradition
uppfinna
i
står ett effektivt
Han
sig
styre.
menar
en "medborgaranda"
detta senare mönster.
Grunden
till medborgarandan ligger i att
formats
ömsesidigt förtroende
genom att man gör saker tillsammans
och att man ägnar
allehanda föreningar
släkten.
och
inom
ömsesidig hjälp
sig
utom
i det landskap som Putnam teckHur ter sig då studiecirklarna
Med tanke
nat De är mötesplatser, där man gör saker tillsammans.

-i

körer,

fotbollsklubbar,

borde de vara
folkbildningens ambition
att vara anti-auktoritär
där
horisontella
relationer
utvecklas.
I empiriska studier ges
platser
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visst stöd

för att det skulle kunna
vara så även i verkligheten. Flera
visar att gemenskap är ett tema
som står starkt. I studien
"Cirkelsamhället"
är gemenskap
en av huvudkategorierna när det
gäller vad deltagarna hävdar att de får ut av studiecirklarna.
I denna
studie tar alla intervjuade
Svensson
upp gemenskapens tema.
1996 anger att 33 °/o haft "träffa andra, gemenskap som motiv för
och då var frågan så konstruerad
deltagande
att enbart ett motiv
skulle anges. Detta skulle kunna betyda
att en tredjedel av deltagarna
ser upplevelsen av samarbetsrelationer
som det främsta skälet att
delta. Kvinnor
värderar gemenskap högre än män
som motiv för sitt
deltagande. Eftersom kvinnor utgör 2/ 3 av alla deltagare kan man
dra slutsatsen att studiecirklar
torde vara en mötesplats
av särskild
betydelse för kvinnor.
För den tiondedel
den
befolkningen
av
vuxna
där cirkelstudier
eller livsstil blir det ännu
är en reguljär verksamhet
mer motiverat
att anta att cirkeln är en viktig mötesplats i vardagen.
det
När
gäller handikappade deltagare ser mer än hälften gemenskapen som sitt främsta motiv.
I studien Cirkelsamhällef
har man sökt karaktärisera
den typ av
relation
för
Det är en relation där saksom är typisk
en studiecirkel.
rider.
orientering och behärskad intimitet
Att ingå i en cirkelrelation innebär inga krav
kontakter
utanför
cirkeln
det är
detta
relation.
skulle
sätt en avgränsad
Man
också kunna säga att
man i
cirklarna
ofta bygger relationer
med andra än de
vanligtvis
man
umgås med. En annan viktig sida av cirkelrelationen
är att deltagandet är frivilligt
det finns inget tvång och inga bedömningar,
som
skapar över- och underordning mellan bedömare och bedömd.
Möjligheterna för tvångsfria horisontella
relationer
är helt enkelt
studier

unika

för att
vara en studiesituation.
Så länge som studiecirklar
lever upp till sina ideal torde de forma
horisontella
relationer
och vara en dålig plattform
för att bygga
vertikala
relationer
klient.
Om
beskyddare
Putnam har
av typen
rätt skulle studiecirkelverksamheterna
kunna anses bidra till skapandet av den medborgaranda
som utgör förutsättningen för ett effektivt styre. Detta
resonemang
ger studiecirkelverksamheten
en roll
flera
där
relationer
mellan
platser
jämbördiga parter
som en av
skulle således bidra till att forma sådana medbyggs. Studiecirklar
borgardygder som gör att demokratin
kan fungera", vid sidan
av en
mängd andra former -föreningar, byalag och vanligt umgänge
mellan människor
i vardagen. Studiecirklarnas
bidrag är då inte
eftersom
det är en massrörelse.
betydelselöst
Haken är dock att
bestämda grupper
de som är minst aktiva
som medborgare -inte
-
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deltar
bland

i samma utsträckning.
Detta betyder t.ex. att utanförskapet
invandrare
inte motverkas
av folkbildningen.

Samtal
har samtalen

kring demokrati

I teoretiserandet

mellan

människor

ett syngetts en central betydelse. I själva verket har det utvecklats
benämningarna samtals-, diskurs- eller
sätt med de omväxlande
Även begreppet kommunikativ
diskussionsdemokratiw.
demokrati

engelska termen som ofta används
och pekar ut
refererar
till överläggningaf
democracy
att politiska beslut måste föregås av att medborgarna

har används.

"deliberative

Den

grundtanken
så att ställöverlägger med varandra för att värdera argumenten
inte
blir
Denna
tankegång är
välgrundat.
ningstagandet
ny inom
Alf Ahlberg, som en gång i tiden förkroppsfolkbildningsvärlden.
1930-talet:
folkbildaren
uttryckte detta
ligade den intellektuelle
borde vara ett samarbete, där man kan
En verklig diskussion
hoppas
en utredning oc/9 klarldggning av en fråga, som skulle
bättre sätta honom i stånd att
sakliga grunder fatta sin
1944
position45. I en utredning om folkbildningen
som tillsattes
formulerades

en liknande

syn

att den förutsatte
frågor och att den enskilde

demokrati:

en

medständig debatt om medborgerliga
borgaren erhåller möjligheter till självständig åsiktsbildningflf
Man kan se det nutida behovet av dessa samtal i ljuset av ett samhälle, där politiska budskap säljs genom kampanjer
samma sätt
ofta inte allmänoch
Sådana
syfte
kampanjers
tjänster.
är
som varor
utan det dolda
samhället
urgröps
ekonomin
och politiska

intresset
civila

strategiskt.
människors

särintresset.

Habermas

beskriver

hur det

tänkande
anpassas till
av att människors
tänker och handlar
makters tvång
- man
tänka
och handla för
I detta förlorar
förmågan
att
man
blir normlöst,
allmänintresse.
Handlandet
man gör det

förtryck eller resuläven om det innebär orättvisor,
som är lönsamt
förlorar
sikt. Solidaritetsbegreppet
sin
terar i att alla förlorar
mening.
har även pekat
hur vissa världsbilder
och blir en överideologi, inte minst
alternativen
betecknat
detta som en kamp om dagordningen
Man

list och pengar.
ord, svårt att

helt tränger
via media.

ut
Man

har

som ofta förs med
får den vanliga medborgaren, med Ahlbergs
Därmed
Medborgaren
sakliga grunder fatta sin position.

därför värja sig genom att delta i tvångsfria samtal
kan reda ut vad som är rätt och riktigt.
måste

256

där man

STAFFAN LARSSON

verksamhet
framstår
Ser man till studieförbundens
för en sådan samtalsdemokrati
mast som sinnebilden

dessa när-

begreppet

utan att alltför
mycket förlora den innebörd
som avses. Ett problem med denna
sinnebild
i praktiken inte är en
är att begreppet studiecirklar
entydig form. En studie av cirkelledarskapet av Andersson,
vars data
det
handinte
har utsatts för en första analys är intressant,
även om
slutförda.
Utifrån
såväl
kvantitativa
lar om analyser som är
som
data urskiljs tre slags cirklar:
kvalitativa
Undervisningscirklar,
skulle

"studiecirkeldemokrati

kunna

användas

och hantverkscirklar49.

diskussionscirklar

Dessa olika

varianter

torde

till det samtal, som här står i fokus. Om
ge olika slags möjligheter
förefaller
undervisningscirkeln
ge minst
man bortser från raster
denna
demokärnan
för
i
den
överläggning,
är
typ av
utrymme
som
förhand
och
stället
I
kratiuppfattning.
är ämnet
arrangerat
ett
har en roll som närmar sig
material utgångspunkt. Cirkelledaren
och svarar
frågor.
finner
emellertid
drag av den
ett centralt
och
diskussionen
i
tvångsfria överläggningen. Här står
centrum
för inneledaren har främst uppgiften att fördela ordet. Ansvaret

lärarens,

som dirigerar
I diskussionscirkeln

hållet

förefaller

ligga

deltagarna, även om de flesta utgår från ett

studiematerial.
ha
förefaller
verksamheten
I den tredje typen, hantverkscirklarna,
sitt fokus
annat än samtalet - här är det handens arbete som står i
och
takt är individualiserad
fokus. Detta innebär att verksamhetens
att ledaren, som ofta är expert, antar rollen mer som en resurs än en
finns alltså inget påbjudet fokus i ett
dirigent. I hantverkscirkeln
till en
samtal och denna tycks därmed vara perifer i förhållande

"överläggande demokrati.
en utveckling. Visserligen

Denna
finns

min

konklusion

tycks dock kräva

inget påbjudet i att cirkeln har ett
att detta skulle vara av betydelse för

och ännu mindre
civilt
samhälle.
Trots detta finns det studier som visar att de fakett
tiskt kan fungera som en samtalsarena.
I olika studier av textilcirklar,
och anden
har man
i boken Handen
som samlat har redovisats
samtalsfokus

De resultat som
lyft fram cirkeln som en samtalsarena.
eftersom
särskilt
observation
blir
intressanta,
deltagande
bygger
bra
bild
samtalen
det visar sig svårt att skaffa sig en
annat sätt av
samtal som något som har med
människor
uppfattar inte i allmänhet
demokrati
typiskt i dessa hantatt göra. Det som förefaller
samtalet
verkcirklar
är en parallellaktivitet
är att
samma gång
eller
sker
arbetar
Ser
något
rasten.
man till samsom
som man
tvärtom

talsinnehållen

korn

hantverket

först,

hade att göra med hem och familj

sedan kom

förhållanden

och som ett tredje område
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kring samhällsfrågor. Samtalen var inte politiska i partimentarer
politisk mening. Däremot
var de ofta rotade i vad man mött i vardagen — t.ex. den personligt upplevda historien, a-kassan, huspriser,
vårdens kvalitet,
kommunal
vanskötsel.
I själva verket förefaller
man
tala om i stort sett en mängd tunga politikområden
utgångspunksamtalen
ten tycks å ena sidan vara vad man kallat livsvärlden
"håller sig tätt intill vardagen och de egna erfarenheterna.
Det är
dock tydligt att det även bygger
medias förmedling.
Hantverkscirklarna
i det här sammanhanget efterär intressanta
de
rubriknivån
inte
antyder
att de sysslar med något som
som
skulle kunna vara frågan
Att det sker ett
om politisk åsiktsbildning.
åsiktsutbyte är tydligt, men däremot kan man fråga sig i vilken utsträckning detta är ett sakligt, rationellt
övervägande av argument.
detta. Vi kan därmed inte avgöra
Det finns inga klara indikationer
i vilken utsträckning dessa samtal i textilcirklar
är ett kraftfullt
Fram för allt uppstår frågan om sambidrag till samtalsdemokratin.
talen kan ses som "rationella"
i meningen att man
ett sakligt sätt
söker åsikter som representerar
allmänintresset.
Vi kan här jämföra
med Ahlbergs tidigare citerade uttryck där det underströks
att
människor
skulle ta ställning
ett sakligt sätt efter en utredning
och klarläggning.
I andra typer av cirklar bör det vara mer uppenbart att samtalet
har ett innehåll
Hantverket
är
som kan relateras till åsiktsbildning.
inte lika ordbundet
och demokrati
diskuterar
i den mening
nu
till orden. Vi har redan varit inne
knyts
att en hel del cirklar har
liksom att en relativt
en rörelse- eller föreningsanknytning
stor
andel betecknas
Problemet
blir den
samhällsvetenskaplig.
som
data här
bakom statistikens
rubriker
torftiga nivån
ryms ett
sammelsurium
olika
cirklar
vilka
det
kan
föras
alla möjliga
i
slags
av
antal
delslags samtal. I boken "Cirkelsamhället
porträtteras
ett
berättelser
Från
kan
analyserna av personernas
exempel
tagare.
samtal som fokuserat
Mia, som gått i en
åsiktsbildning.
facklig cirkel stryker under betydelsen av att ha en Öppen diskussion
med representanter
för andra grupper i samhället
än sin egen. I
det
för
samtalsdemokratin
övrigt är
påfallande att tydliga uttryck
rationellt
inte är vanliga i
ståndpunktstagande efter överläggningar
de beskrivningar
I rapporten
som deltagarna gett vid intervjuerna.
Studier
i förening
fall
där
studiecirklar
granskas fyra
är en del i
Inte heller här kan man i tre av fallen finna
föreningsverksamhet.

samtalsdemokrati;
i den fjärde kan man möjnågon dominerande
ligen skönja spår av detta. Det var en hembygdsförening, där man i
hög grad ägnade sig
självbildning inklusive fattade beslut om åt-
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gärder, som en del av arbetet.
miljön.

Intresset

var helt inriktat

lokal-

således att det förekommer
den typ av samtal,
Samtalsforat
skulle
kunna
roll
samtalsdemokrati.
spela
som
en
som
finns och samtal förs, men dess nytta för demokratin
blir ända svår
Samlat

finner

handlar om i hur hög grad samtalet är relateatt belägga. Problemet
politisk åsiktsbildning och handling, som
rat till den typ av rationell
blir det sällan
Ahlberg och Habermas
avsåg. I observationsstudierna
klart

mening eller om cirkeldelnågon handling som har betydelse för demokratin.
Det går inte heller att dra slutsatsen
att samtalen följer en annan
eller politisk
dagordning än den som satts av de som har ekonomisk
makt att forma medias dagordning. I intervjustudierna
blir det tydsällan beskriver
sitt deltagande genom att referera
ligt att människor
fokuserar
till cirkelns
lärandet,
betydelse för demokratin
— man
och
heller
beskriver
intressefördjupningen
gemenskapen. Inte
man
samtal, som en betydelsefull del av
ett tydligt sätt överläggande
aktiviteterna.
i
Antingen beror detta
att man saknar de insikter
för
dem
bemodern demokratiteori
det
inse
möjligt
att
som gör
tydelsen av dessa samtal eller också är samtalen vanligt prat, vars
betydelse för att "på sakliga grunder fatta sin position
är ringa.
Problemet
delvis
vad
reda
fråga
möjligt
är
att
ut, vare
en
om
som är
sig det sker genom forskning eller
annat sätt. Det är utomordentligt svårt att peka ut vad det var som hade betydelse när en åsikt
formades
eller vilka samtal som låg bakom att man handlade
ett
visst sätt, där vardagslärandet pågår ständigt och där mycket flyter i
om samtalet
tagandet leder till

är rationellt

i denna

vartannat.

Kunskapen
relationen
mellan
Kunskap är maktsá är ett uttryck som pekar
och
för
demokrati
och kunskap. För att kunna
inflytande
att
kunna väl styra behöver man kunskap. En komplicerad fråga är
vilken kunskap som ger makt och vilken kunskap som blir anständig
har demokratin
i ett demokratiskt
perspektiv. I bildningshistorien
ofta varit kopplad till upplysningstraditionen:
den politiska kampen
för
förnuft
form
också
i
kamp
vetenskaplig
kunskap med vars
var
av
krafter
kunde
de
totalitära
hjälp man
gendriva
som baserade sig
detta tydmyter. Den text som redan citerats av Ahlberg illustrerar
ligt - kampen mot Hitler var en kamp där vetenskapen producerade
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argumenten.
upplysningen:

Kant

formulerade

väl den politiska

visionen

i

U pplysning är människans utträde m hennes självförvållade omyndig/Get.
Omyndigbet är oförmågan att göra bruk av sitt förstånd utan någon
annans ledning. Sjálvförvållad är denna omyndighet om orsaken till
densamma inte ligger i brist
förstånd, utan i brist
beslutsamhet och
mod att göra bruk av det utan någon annans ledning. Sapere ande Hav
mod att göra bruk av ditt eget förstånd

lyder alltså upplysningens

valspråk.
I detta

perspektiv är det tydligt att det är en kunskap som kan brukas att ta ställning i livets frågor, inte minst de samhälleliga, står som
i fokus för denna sorts upplysning. Demokratin
ligger i att vägra
underordna
finns här
inte
själv
sig - att
göra sig omyndig. Visionen
i någon
av en autonomien kunskap som är oavhängig - att inte
ledband.
formellt
har
denna
På
folkbildningen
plan
ett rent
annans
vilket
fallet
inte innehållet,
i
oavhängighet. Staten bestämmer
är
det offentliga skolväsendet.
kan
heller
arbeta
inte
Folkbildningen
vilket innebär att t.ex. en arbetsgivare inte kan bekommersiellt,
för de som deltar. De som deltar väljer själva
stämma innehållet
fritt
och frivilligt.
I detta ligger en potential som Kant i sin
himmel
kanske blir avundsjuk på.
i detta sammanhang.
Begreppet självbildning är mycket intressant
Framför
allt genom att det stryker under en grupps autonomi
och
därmed

skriver:
att det hör till ett civilt samhälle. Arvidsson
Centralt
i detta begrepp är att det anger varifrån
kommer
initiativet
och vem som har kontrollen
och former.
över bildningens innehåll
Förledet
i begreppet
Oscar Olsson
själv
styr innebörden
myntade ett annat uttryck som hade en näraliggande innebörd
"bildRelationen
till demokratin
ning av och genom folket.
understryks
Lincolns
formulering en folkav att han utgick från Abraham
för
folket
och
folket.
Man skulle kunna säga att
styrelse
genom
begreppen självbildning och civilt samhälle hör samman. Självbild-

ning kan ses som det civila samhällets sanna motsvarighet
existerande
bildningssyner.
Vuxna svenskar har jämförelsevis goda förutsättningar:
sofistikerad

bland

i en
läsförståelse
rad
industrialiserade
länder
i
av
en
bäst såväl när det gällde bredden
toppnivån, som
redoI Demokratirådets
lägsta nivån.
rapport

studie

var svenskarna
att det var så
visas resultat

av undersökningar
av kunskaper i politik och utövandet av medborgerliga färdigheter. Det visar sig att kunskaperna har
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ökat

de senaste 20 åren, men att utövandet
av medborgerliga färdigheter är ojämliktf
Möjligen antyder den internationella
jämförelsen att tillståndet
nivå.
vår ekonomiska
troligen är sämre i de flesta andra länder
det är en av
Cirkeldeltagarna lägger själva stor vikt vid lärandet
de dominerande
I Svenssons
huvudkategorierna i Cirkelsamhälletåz
kvantitativa
studie anger en majoritet
detta tema
och en mycket
kunskapen.
stor majoritet
anser att de fått användbara
allmänt till folkets lärande
Ur detta perspektiv bidrar cirklarna
enligt deltagarnas egen bedömning. Ur ett demokratiperspektiv
är
detta ett tillskott
såtillvida
förmåga
att medborgarnas allmänna
stärks. En mer nära relation
mellan demokrati
och kunskap skulle
dock
kunna
tänka
innehåll.
En sådan
specifikt
sig
man
- ett mer
den
samhällsförändrande
eller
åtminstone
utgångspunkt är
samhällsrelaterade
Såväl
kunskapen. Vad är upplysning i studiecirklarna
mål
med
tradition
bildi
statsbidraget
lång
statens
termer av
som en
ningsideal har haft samhällsförändring som ledstjärna. Trots detta är
det svårt att spåra tydliga tecken
sådan verksamhet.
Tidigare
har dessutom

genomgångar
andel

i föreningar

att det är svårt att ange ens hur stor
och cirklar
Våra nedslag i textilcirklar

visat

som är Samhällsrelevant.

skapar ytterligare

tvivel

att utifrån
om möjligheterna
kunna säga något tydligt om hur cirkeldeltagandet
yttre rubriker
förser deltagarna med kunskaper
som får betydelse i politisk

handling.
Ställer

man det svenska studiecirkelfenomenet
mot
bakgrund blir det tydligt att vuxnas möjligheter

tionell

en internaatt skaffa sig
bättre i
betydligt
är

kunskaper som underlag för ställningstaganden
vårt land än i de flesta andra länder. Vuxenutbildningen
begränsas
många håll till sådan som ger formella meriter eller yrkesutbildning,

för att inte tala
om att vuxenutbildningen
som helhet är mindre omfattande
i
land.
svenska
studiecirklarna
vårt
De
med sin stora
än
alla
generositet mot
slags intressen står praktiskt taget alltid till förfogande om medborgarna vill bilda sig i viktiga frågor. Även om de
flesta cirklar inte direkt har ett samhällsinriktat
innehåll, så kan man
se detta

Nedrustningen av
som en tillgång för det civila samhället.
till folkbildning
i olika länder kan läsas som en förmotsvarigheten

svagning av det civila

samhället.

Stat och marknad

tränger ut det
skaffa
sig kunskaper. I praktiken
av att
detta
det
demokratiska
beslutsfattandets
betyder
oavhängighet
att
och kvalitet
försvagas. Möjligheten att bilda sig i viktiga samhällscivila

samhällets

intressen

frågor blir en stor tillgång även om denna möjlighet
utnyttjas i så hög grad.
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Mångfalden
De senaste
huruvida

decennierna

har allt fler samhällsteoretiker

diskuterat

samhälle
till ett annorlunda
nu är mitt inne i ett språng
världen.
Olika
vid
den
rika
delen
det
i
beteckningar
än
vant oss
av
samhälle. Vissa drag
har använts om det nya: sen- eller post-modernt
och kultur,
detta: globalisering av ekonomi
en
anses karaktärisera

till
från att präglas av produktion
och
kollektiva
identiteter
nedbrytning
en
av
en
Detta samhälle präglas av en ökad
individualisering
av identiteter.
inte minst försvagad av
otrygghet, p.g.a. en försvagad välfärdsstat
och det allt snabbare tempot
i förändglobaliseringen av ekonomin
arbetsmarknaden.
ringar
kunskap som
En sida av detta är en allt starkare fokusering
värde i den globala ekonomin.
ekonomiskt
Ett pris som det civila
får betala blir att utbildning i allt högre grad uteslutande
samhället

förskjutning

av levnadsvanor

konsumtion,

för studier
nytta. Andra argument
skull
jämlikhet, personlig utveckling och inte minst för demokratins
hörs inte i dånet från ekonomismens
ångvält/E En annan sidan är
mellan
fritid och arbete distansupplösningen av många gränser:
i
arbete, mellan det privata och det politiska arbetsfördelning
ses ur perspektivet

ekonomisk

blir
och den mellan stat och civilt samhälle. En kommentar
skulle
särskilt
välbekant
och
känns
inte
det
nytt - man
att
mesta
bekunna se det som en förskjutning
av perspektiv snarare än en
i
skrivning av ett helt nytt samhälle. En central tanke är att individer
ofta
levnadsstilar
detta samhälle bygger identiteter
välja
genom att
åsikter etc. På så sätt försöker
man
genom valet av konsumtion,

hemmet

skapa sina egna biografier.
Ett sådant
samhälle
traditionella

och

samhälle

utmanar

folkbildning
kollektiva

identiteter

både den traditionella
är starkt
och till det moderna

bådas historia

synen
knutet

civilt
till

samhället

Vad blir ett civilt
under upplysningstiden.
vars vision tecknades
folksamhälle och demokrati
i ett sådant samhälle och hur kommer
civila
det
förhålla
till
detta
in
För att
sig
bildningen
utmanas
sami Sverige inte minst folkrörelserna.
En
hällets traditionella
mönster
sådan utmaning är det civila samhällets
ställning hos de som inte
i ett
den tredjedel som hamnar utanför
klarar detta risk-samhälle
handvärdebas
Utifrån
demokratins
möjligt två tredjedelssamhälle.
lar utmaningen
mot detta utanförskap, som
om att vara ett motstånd
kulturell
och
såväl brist
utarmning som underordpengar
arbetslöshet
och bidragsoch
den
brist
autonomi,
ning
som
beroende
skapar.
innebär
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folkbildning

handlar

det om att bidra till att stärka dessa
och
bidra till deras förmåga att bygga
gruppers
kulturella
identiteter,
ett sätt som inte ytterligare skapar utanvärde
förskap. Ett annat
som delvis är relaterat till utanförskapet är
stödet för pluralism
identiteter
kan byggas som ansluter till den
- att
i detta samhälle. Samhället
mångkulturella karaktären
som här
tecknats karaktäriseras
brist
med
livsstilar
homogenitet av
som
formats
med diverse olika utgångspunkter.
Utanförskapet är i hög
För

sociala

nätverk

grad relaterat

till att man är främmande
för den dominerande
kultuför pluralism, såtillvida
möjlighet
att man ges
att själva
identitet
blir
realistiskt
skapa en egen autonom
sätt att bidra till
ett
ett civilt samhälle, som är anpassat till denna verklighet.
ren. Ett

stöd

rustad inför en sådan värld
Ser
är studiecirkeltraditionen
studiecirklarna
-liksom
förefaller
i
det
folkbildningen
stort krav från ett samhälle
vara mycket väl anpassat till att motsvara
som
hyllar pluralism som värde. I själva verket framstår det som en
Hur

till

historiens

eller ironi att ett system med så starka band till
det
samhälle
antas lämna framstår
av
som
som svaret
samhälles utmaningar.
Mångsidighet fann man
ett post-modernt
i boken "Cirkelsamhället"
vara det mest slående draget när man betraktade
studiecirkelverksamheten
Fokuserar
som helhet.

lyckträff

framväxten

pluralismen
rikt

så kan man konstatera
att det är minst sagt
med den brist
variation
i det
som återfinns
skolsystemet blir detta tydligt. Ett skäl till detta är natur-

varierat.

i innehåll

Jämför

offentliga
ligtvis avsaknaden

läroplaner. Ett annat är troligen
av nationella
har varit tvungna
att såväl studieförbund
som folkhögskolor
leta
efter
områden
för
behålla
verksamhet
eller för att
sin
att
att
nya
har
seklet
varit
expandera
expansionen
sett över
enorm. Flexibiliteten, som en del uppfattar som närmast lösaktighet, när det gäller
också

vad man kan ägna sig åt, har inneburit
för olika
stora möjligheter
kanalisera
intressen
behov
sina
studiecirkelverksamheten.
att
genom
En annan mer idealistisk
aspekt
mångfalden är att den tidigt
deklarerades

som ett ideologiskt värde inom folkbildningen.
såtillvida
tema är mycket intressant
ur demokratisynpunkt,
det
den
demokratiteori
visst
i
utgör en utmaning av ett
drag
att
som
förtidigare diskuterat,
nämligen att det finns en slags gemensamt
Detta

nuft

kommer
fram till det riktiga och rimliga över
som gör att
förnuftet
skulle man
gränser. I stället för det gemensamma
kunna visa
för
demokratin
och
betydelsen av mångfald
- att var
sina åsikter, sina intressen
och finna likar
en kan utveckla
som
skaffar kunskap för att bygga under sina möjligheter att verka för
olika

sina behov.

Ett sätt att se

demokratin
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där komkonflikter,
att se det som en arena för fredliga lösningar
promiss och förhandling är centrala. Så sett blir det viktigt för medborgarna att kunna formera sig, bilda sig, och föra fram sina krav.
Genom sin brist
enhetlighet kan olika särarter
utrymme
inom folkbildnin
Om man har ett bestämt religiöst intresse,
livsåskådningssom ägnar sig
som Jennifer i Cirkelsamhällâ
detta
kan
i folkbildningen,
frågor i en kyrklig inramning
man göra
Ett annat exempel från samma skrift är
men knappast i komvux.
Juhani, som ägnar sig
att odla finsk kultur via körer och att bygga
kantele
cirkel.
i
Denna
möjlighet att odla personliga intressen och
en
och bidrar till
underlättar
fördjupa dem innebär att folkbildningen
mångfald snarare än enhetlighet.
där respekt för andra synsätt och
Det finns en lång tradition,
demokrati.
åsikter förknippas med
Inte minst i kamper mellan
och totalitära
demokratiska
perspektiv finner man detta tema i
folkbildningstraditionen.
både är ett bra
konstatera
Så långt kan
att studiecirklarna
fungerar som en plats att odla särarter
system och att det faktiskt
Det
och att pluralismen därmed får en studiemässig motsvarighet.
finns dock en baksida. Inledningsvis utpekades det framväxande
hos en
samhällets
allt hårdare karaktär
av att skapa ett utanförskap
stor

minoritet

-

arbetslösa,

invandrare,

personer

som lever

till-

redan står utanför
fälliga arbeten. Att denna nya underklass
ett
aktivt deltagande i demokratin
valdeltagande
framgår av siffror
och andra

indikatorer.

Att

inkludera

dessa i det civila

samhället,

som

sin ställning frammedborgare, som arbetar för att förbättra
Detta är i första hand en utstår som den verkliga utmaningen.
"folkstyre för och
maning som de själva kanske måste ta tag

aktiva

stöd
systemets
men det kräver det existerande
genom folket",
rörelsers
och folkbildningens.
Nya sociala rörelser har ofta setts som ett hopp för det civila
samhällets
vitalisering. Man refererar t.ex. ofta till miljö- och
kvinnorörelser.
De är knappast nya och förefaller
vara knutna till
handlar
den lyckliga två tredjedelen av befolkningen.
Utmaningen
bland de
hemvist
har
alltså om helt andra rörelser som
sin naturliga
rörelser för långtidarbetsatt falla utanför
grupper
som håller
och för invandrare.
lösa och tillfällighetsarbetande
Det handlar då
om studieverksamheter
behov. Studiecirkel
gruppers

också

som uppstår
"institutionen

ändamål, men siffror visar, som
ningar för att utsträcka det civila
samhället.
det framväxande

i relation

till

dessa

är perfekt för detta
redan sett att det krävs stora satstill de som mest hotas av
samhället
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Inre

demokrati

har deltagarna
med demokratin
inom cirklarna
maktfördelhandlar
det
första
det
till
om För
något att säga
om
kan kalla inre demokrati.
ningen inom den enskilda cirkeln - som
En annan aspekt är i vilken mening deltagaren har inflytande över
i stort. I det första fallet är
beslutsfattandet
inom Studieförbundet
medan det i det
det rimligt att tänka i termer av deltagardemokrati
Hur

står det då till

Via val av represenrimligen handlar om en demokrati
hör
hemma
i den demokratideltagardemokrati
tanter.
sedan långt tillbaka.
teoretiska
diskussionen,
I grunden var det en
sådan man fann i de antika grekiska exemplen. Som utopi har den
deltagardemokratiska synen haft sin motpol i teorier som närmast

andra

fallet

Begreppet

där eliter fritt
demokrati
med en marknad:
använt sig av liknelser
förefaller
inte stå
konkurrerar
röster. Den senare synen
om folkets
långt från den politiska verklighet, där åsikter säljs via reklambyråer.
bara kritiserats
utan även
senare vardagsverklighet har inte
marknadsanvänder
demokratiteori,
teoretiskt
stöd
som
getts
av
metaforer.
former är ofta upparbetar efter demokratiska
Att studiecirklar

Denna

särdrag ~ som leder till att de framstår
blomma
i den pedagogiska
rar och intressant
som en utomordentligt
redan berört
självbildningsEn sida av detta har
terrängen.

fattat

som deras viktigaste

tanken.

Denna

i grunden om att man i kollektivet
Detta kunde dock ske i olika former

handlade

om sin egen bildning.
inte nödvändigtvis i studiecirkelform.
credo

i begreppet, nämligen
utan förmedlande

sig stoffet
efterhand

Icke

desto

Däremot

-

tog hand
alltså

låg ett pedagogiskt

att "deltagaren själv tolkade och tog till
händer och tillrättalägganden
gjorda i

mindre

att deltagarna som kollektiv
ningen innehåll och form.

handlade

eller individuellt

självbildningstanken
hade makt

om
över bild-

lärande i allmänhet
Ser man till beslutsfattande
kring människors
den principiella nivån. Å ena
redan
finner man en stor variation
och delinnehåll
där inriktning,
sidan har
personalutbildning,

tagande i princip

faller

utanför

demokratisk

kontroll.

Det

demokratins

formas genom den representativa
skolväsendet
Å andra sidan finns inom skolans eller klassrummets

offentliga
beslut.

ram ett invad som
beslut
nationella
starkt
kring
begränsat
flytande som är
av
starka
skall
värderas.
läras
och
hur
det
Detta
skall
gränser för
sätter
I
i den läroplansstyrda vuxenutbildningen.
den inre demokratin

praktiken betyder detta att såväl lärare som studerande
gränsad makt över framför allt innehållsfrågor.
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En fallstudie

fattande,

mycket
enskilda

beslutsav komvux-verksamhet
gav exempel
där visserligen studerande
verksamheten
påverkar
men
och där
begränsade områden och i former som är informella
elever påverkar utan att det finns garantier
majoriteom att

I allmänhet
ter finns bakom."
studiernas
kärnfrågor, något

fattade

lärare alla beslut

som rörde
fann legitimt. Man skulle

som eleverna
säga att beslutsfattandet
påminde om det som sker i en något
inte demokratiskt,
patriarkalisk familj
som i en förening, men inte
—
heller auktoritärt
i
som
en ordergivande organisation.
Hur kan studiecirklarna
i detta landskap För det
placeras
kunna

första har folket
i riksdagen ett
genom sina valda representanter
mycket svagt inflytande över verksamheten
ingen styrning via
läroplaner och inga betygssystem, som styr studiemönstren.
Det
enda är statsbidragets krav uppsatta
mål och så
som en del allmänna
krav
Den andra sidan av den repreutvärdering av verksamheten.
sentativa demokratiaspekten
är studiecirkeldeltagarens
inflytande
verksamhet.
det, som att detta
över studieförbundets
Här förefaller
inte alltid föreligger. I de flesta studieförbund
utgör inte studiebasen
för
valen
cirkeldeltagarna
utan i stället
av representanter,
medlemmarna
i de organisationer
som är knutna till studieförbunden. Många deltagare är naturligtvis knutna till dessa organisationer,

koppling mellan de enskilda delmen någon klar formell
och
besluten
ovanför
den
enskilda cirkelns
nivå finner
inte
tagarna
i de flesta av studieförbunden.
Man skulle kunna säga att den
därmed ofta blir svajig
det formella
representativa demokratin
beslutsfattandet
är visserligen formellt
basen
utgörs inte av studiecirkeldeltagarna.
men
för helt formellt
inflytande över verksamheten

planet

deltar

Grunden

till

detta

sett demokratiskt,
Många saknar därutanför

den cirkel

får sökas i den tid, när cirklarna
för folkrörelserna.
I viss utsträckning

hand var instrument
det fortfarande,
men stora

delar av verksamheten

de

i första

är de
har inte denna

koppling.
Möjligheterna
stämmande
andra

än

för att deltagarna skall kunna utöva självbeinom den enskilda cirkeln är formellt
sett mycket större
håll där lärande organiserats. Det finns
restriktioner

nationell
förbund
ledare

nivå utan verksamheten
formas inom enskilda studieoch deltagandet är fritt och frivilligt. I sin studie
av cirkeldistinktion
mellan
olika
cirklar
gjorde Andersson
slags
tre
en

undervisnings- diskussionsrespektive hantverkscirklar
- som
ha stor betydelse för deltagarnas självbestämmande.
I diskussionscirklarna
förefaller
mellan deltagare och ledare
jämlikheten
vara
innehåll vara
störst. Vidare tycks bestämmandet
över diskussionens

torde
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utgår från ett studiematerial.
mest uttalat, även om man i allmänhet
förefaller
dessa cirklar ha drag av
döma
Av ledarnas beskrivning att
den kollektiva
självbildning, som av en del setts som traditionens
och
mellan studiecirklar
studie av relationen
essens. I Hartmans
cirkel
karaktär
i
har
denna
finns
fall,
föreningar
anett
som
- en
hur cirkelobserverar
Hartman
slutning till hembygdsföreningen.
de tycker angenom att föra in teman som
historiska
med
"fynd
sig
att man tar
man gjort
fattar
detta
fall
hemma för diskussion
i cirkeln.
I
man även beslut
för att utveckla
historieutanför
cirkeln
om praktiska åtgärder
intresset/turismen.
här är
förfaller
I hantverkscirklarna
mönstret
vara annorlunda
mellan ledare och deltagare
och ojämlikheten
takten individualiserad

deltagarna tar initiativ
sluter

inklusive

större. Det samtal som empiriskt beskrivits
innehåll.
andra saker än cirkelns
blir ojämlikheten
I undervisningscirkeln
ledare

ännu
slutning till

handlar
mellan

primärt

om

deltagare och

tydligare - här tycks deltagaren redan genom sin ancirkeln underordna
sig en oskriven läroplan, som
förhand

föreligger redan

och som ledaren

sedan undervisar

från.
studerat beslutsfattandet
i
I ett pågående projekt har Hartman
behandlar
observation.
Det
via
deltagande
närmare
om ett
gränsat antal cirklar och preliminära analyser, men han har belyst
cirklar

ingående. Hans preliminära tolkningar visar att
former.
I en
inte är enhetlig i beslutsfattandets
ledaren,
cirkel centreras hela processen
kring
ett närmast
som
mycket
patriarkaliskt sätt fattar alla beslut. I en annan finner
genuint samarbete i att forma arbetet. I ytterligare en annan uppstår
tråd genom att inget ansvar för processen
tas av
en avsaknad av röd
i
någon. Ett centralt problem, när det gäller den inre demokratin
många cirklar, är att de viktigaste besluten redan tagits innan och
utanför
cirkeln -innehåll,
är redan bestudieplan och litteratur
studieförbunden.
nivå
i
Det blir
slutade av personer
en högre

problematiken
cirkelns

arbetsform

en kurs.
Demokratins

vant oss vid i föreningsmöten
innehåller
Dessa
församlingar,
en rad rutiner.
har
i princip
har sin grund i att säkerställa
att alla åtminstone
en lika
stark "röst",
liksom att det finns en majoritet bakom besluten.
förefaller
motsvarande
Snarare är det
inte finnas i cirklarna.
Något
och i andra

arbetsformer,

som

beslutande

kan
Denna informalitet
som dominerar.
från den patriarkaliska
av maktstrukturer
visar. Man är vänlig
Hartmans
exempel
som

en påfallande informalitet,
förenas med alla former
till

den anarkistiska,
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och har det trevligt,

beslutsfattande
nödmen utan att demokratiskt
cirkeln.
beslutsfattandet
Om
vändigtvis går att spåra i
är demokratiskt tycks det inte ske efter någon tydlig ordning eller standardrutin.

torde

Detta

ofta

betyda att ledare eller
annat sätt röststarka
informalitet
skapar rimligen ett friare
umgänge,
som kan anses vara viktiga för byggandet av relationer
—
har redan pekat
detta. Problemet
blir dock att det inte är tillräckförenas med icke-demokratiskt
ligt, vilket
ser när informaliteten
definierar

situationen.

Denna

beslutsfattande.
En slutsats

mellan olika
som man kan dra blir att variationen
Det är ett
är stor när det gäller den interna demokratin.
där
där
kamratcirkel,
är en
spann
ena ytterligheten
samma deltagare
fattar beslut
vad
de skall studera
möts år efter år och gemensamt
om
där deltagare samlas
varje termin. Den andra polen är verksamheter
för att bli undervisade
i ett bestämt innehåll, som t.o.m. kan vara
för s.k. skepparexamen.
noga reglerat t.ex. navigationskurser

cirkeltyper

Från

relationer,

demokrati

samtal,

kunskap,

identitet

och

inre

till handling

Via olika

demokrati
synsätt
studiecirklarna,
men ett försök

har jag sökt teckna olika bilder
av
till helhetlig syn bör nog kröna

resonemangen.
Det förefaller

mig rimligt att betrakta demokratin
som en process
bör
innehålla
varit
ett antal länkar i en kedja. Det som hittills
som
skall bli fullödig
aspekter blir då här länkar. För att demokratin
krävs att hela folket är involverat
och att dessa solidariskt
verkar för
beslut faktiskt
genomförs: att folkets ansvar
att demokratiska
folkets makt. Medborgarna måste därför ha möjlighet
bygger
att
skapa sig en plattform för åsiktsbildning, som i någon mening ger
dem en oavhängighet mot den strategiska åsiktspåverkan
som de
utsätts för från olika håll. Detta kräver kunskap. De måste bedöma
och värdera intrycken.
Detta sker bäst i tvångsfria samtal. Människor bör även ha möjlighet att forma åsikter och handling med utgångspunkt från olika särarter, intressen och identiteter.
Vårt samhälle som präglas av mångfald och brist
enhetlighet kräver att
inte undertrycker
minoriteters
majoritetssynvinkeln
röster. Men i
slutändan
eller
finnas där
måste
kedjan
handlingsmaktaspekten
av
hur kan åsiktsbildningen
forma samhället
I studiecirkelsammandet civila samhällets
makt
hanget: Stärker studiecirklarna
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Studiecirklar
måste anses vara den pedagogiska verksamhet
som
bäst motsvarar
det civila samhällets
krav: i dessa kan medborgare
fritt studera det de själva anser
vara av intresse. Det finns järnförelsevis
restriktioner
i samhällsnär det gäller att sätta sig

frågor utifrån olika värdegrunder.
vardagen och är ett massfenomen.

De är lättillgängliga,
en del av
Få yttre hinder finns för att

arbeta

regler från stat eller annat håll
sätt
ett demokratiskt
reducerar
inom cirkeln.
självbestämmande
I studiedeltagarnas
som
cirkeln ligger därför en utomordentlig
för
det
civila
potential
samhället.

också är en utopi, realiseras
potential, som
många
blir
dock:
bli
Kan
frågan
verklighet
mer av utopin
finns ett
I genomgången av de empiriska undersökningarna
olika sätt bara lyckas delvis
genomgående mönster av att cirklarna
med sin demokratiska
mission.
Deltagandet är i ett internationellt
perspektiv enormt. För kvinnorna
är det särskilt tydligt att cirklarna
här involveras
de som har minst makt i högre
är en del av vardagen
grad än de mäktigaste. Å andra sidan är inte hela folket med. De som
Denna

sätt. Den

kritiska

i vår tid visar tecken

den svenska demokratin
att stå utanför
liksom
genom lågt valdeltagande och låg politisk representation
aktivitet
främst invandrare
och arbetslösa
visar även tecken
att
—
cirkelsamhället.
Cirklarna
blir därför en bas för
stå utanför
relationer
inom den relativt lyckligt lottade
byggandet av horisontala
När det gäller demokratins
stora utmaning i vår tid växande
bland
invandrare
och arbetslösa
motstå
utanförskap
att
ett
detta
för
studieförbunden
också.
är
en utmaning
Cirkelns
arbetande
studieform
potential att vara en demokratiskt
får bara ett halvhjärtat genomslag
i många cirklar saknas ambitiomedvetenheten
hos cirkelledare
nen och ofta förefaller
vara begränsad
det saknas belägg för att det finns rutiner
säkerställer
som
demokratin
inom cirklarna.
Snarare tycks man i vissa studier finna
bakom
vilken
informalitet,
en
man kan finna såväl ett patriarkalisk

majoriteten.

eller en slags djungelns
relationer
bygger horisontella
styre

lag. Att
blir

det alltid

därför

handlar

tveksamt.

om att man
Informaliteten

människor
betyder säkert mycket för att
och har
effekt,
så sätt en slags stärkande

att känna sig accepterade
men det är otillräckligt
tala om en inre demokrati.
Trots detta finns
Delvis tycks
att man arbetar demokratiskt.

för att man skall kunna
det massor av exempel
detta hänga ihop med vilken
att man kanske
diskussionscirklar.

oftare

finner

typ av cirkel

exempel
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fungerar ofta som en plats för en tvångsfri överläggmargining om samhällsfrågor, men samtalen sker inte sällan
Cirklarna

där sådana diskussioner
inte
De flesta cirklar har ett innehåll,
och
det
sker
då
vid
sidan
huvudaktiviteten,
är
raster
utan
av medan händerna sysselsätts av cirkelns
ämne. Många sådana överi att man aktivt söker påverka samhället,
läggningar utmynnar
men
nalen:

ett övergripande intryck är att samhällspåverkan sällan blir synlig i
de studier som gjorts av verksamheten.
Detta intryck kan bero
att
och
den
finns i en icke-kollektiv
individualiserad
handlingen är
att
form och att det är detta som ligger bakom osynligheten.
För att kunna

bedöma

studiecirklarnas

betydelse för demokratin

anföras. För det
två omständigheter
ur handlingsaspekten
första har deltagandet i studiecirklar
många andra betydelser än de
ha
demokrati
direkt
kan
med
att göra. Detta gör att
anses
som
med andra behov som
konkurrerar
så
demokratiaspekten
att säga
för
lära
sig bestämda saker,
deltagarna har. Man använder dem
att
behöver

för att utveckla personliga
finner".
I Cirkelsamhället
hällsvärden
berättelser

som cirklarna
om sina studiers

eller för gemenskapen man
de samen utförlig genomgång av
ha,
tycks
när man analyserar deltagarnas
intressen
finns

betydelse.
till att upprätthålla en folklig kultur
bidrag
t.ex. om
identiteter.
liksom att vara en bas för utveckling av gruppers
Uppenför
roll
lärandet
inte minst
bart är
spelar stor
att verksamheten
—
informellt
och anpassat till deltagarnas genuina ingenom att vara
effekter
torde
det
ha
i vardagen
ett annat sätt än formell
tressen
det
bildningen det handlade om.
skolning. Ursprungligen var
i studien blev att denna mångfald och
Själva huvudkonklusionen
utmärkande
det
Det
variation
draget i cirkelverksamheten.
mest
var
handlar

Det

skäl att slå vakt om detta och inte införa ett enda kriterium
cirklarnas
framgång. ABFzs förste ledare, Rickard Sandler dömde

finns

redan
vinkel

barndom
är alltså
ut detta som enfald. Demokratin
andra
värden
Ur
deltagarnas
även
väger
tungt.
synmen
torde gälla ur en
blir detta särskilt tydligt, men detsamma

i cirklarnas

central,

samhällelig synvinkel.
från början var en
måste man betänka att cirklarna
folkrörelserna.
dem
bedrevs
studier
del
I
specialiserad
av
- man
skaffade sig kunskaper och formade
ståndpunkter, men det var i
Studierna
skulle
rörelserna
som man agerade för att forma samhället.
rörelserna.
allt
studiecirkelverksamheten
för
i
När
så
nyttiga
vara
förefaller
det
blir
från
rörelserna
rimligt att
högre grad
autonom
För det andra

detta

förlorar
sker till priset av att studierna
i maktdimensionen
inte längre en självklar plattform att agera från. Autono-

det finns
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min har kanske
rörelsernas

inneburit

kris,

att cirkelverksamheten
varit

inte dragits med i

men priset har möjligen

en försvagning av
bidrag till att forma samhället. En annan sida av denna
och det civila samhället
försvagning är iakttagelsen att demokratin
vår tid betyder mindre för att forma samhället
än förr. Demokratins
blev direkt ingenombrott innebar att Väldigt många människor
cirklarnas

volverade
det civila

i

i beslutsfattandet

i stat och kommun.
På samma sätt växte
rörelserna.
En
genom
annan sida av det
beslutsfattandet
olika
andelsverksamheter,
var

samhället

demokratiska

starkt

kooperativa verksamheter

lokal nivå i liten
etc. Allt detta bedrevs
skala, men med många inblandade.
Det är slående hur oerhört
många verksamheter
som länge under vårt sekel drevs av medfrån de klassiska rörelserna
till eldistribution
borgarna själva
och
via demokratiskt
beslutfattande.
anläggning av fotbollsplaner
—
Det som sedan hänt är en slags nedmontering av medborgarnas
vardagliga bidrag till skötseln av samhället. Många faktorer har bisköts nu av andragit, som
är välkända.
Många verksamheter

ställda, som också dominerar
beslutsfattandet
rörelserna
har
- t.o.m.
också blivit arbetsplatser. De flesta verksamheter
har imponerats av
argumentet
om stordrift
vare sig det handlar om fack, kooperation,
kommuner
eller Vägunderhåll. Allt färre är direkt involverade
i

politiskt

beslutsfattande.

Under

senare tid formas
beslutsfattande

samhället

allt mer av andra krafter än
skäl är globaliseringen,
som ökat
- ett
marknadens
makt
bekostnad
demopolitikens,
inget
när
av
kratiskt
beslutsfattande
finns som kan hantera
en global världsmarknad.
skäl
Ett annat
är att man även genom demokratiska
beslut reducerat
införandet
via privatiseringar,
politikens makt
av
kommunala
pseudomarknader och genom att överlämna centrala
delar av makten över den nationella
ekonomin
till enväldiga

demokratiskt

experter.
Man skulle

kunna

makt och möjligsäga att det civila samhällets
reducerats
finns
det
allt
mindre utgenom att
för
demokratiskt
beslutsfattande
kollekpåverkan genom
rymme
tiv nivå. En tanke som fått förnyad uppmärksamhet är kopplingen

heter helt enkelt

handlar om
av politiken till den personliga sfären — jämställdheten
handlar om vardagshandfamiljelivet också och miljömedvetenhet
siktade
lingar. Detta är inget nytt fenomen. Folkrörelserna
denna
effekter
handlar i princip
förändring också och välfärdssamhällets
det
om vardagslivets förändringar med ökad frihet och jämlikhet
det
personliga planet. När
gäller denna sfär kan man föreställa sig att
det sker en del,
inte
ett synligt sätt är relaterat till kollektivt
som
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där åsiktsbildning
mynnar ut i handling i denna
formas i vardagens
samhället
bild
hur
klar
av
en
roll
sfär och vilken
spelar för
studiecirkeldeltagande

beslutsfattande
sfär. Här

—

saknar

s.k. intima
detta.

Åter

till

studiecirklar.

när det gäller att forma
med andra verksamheter
hället.

Problemet

Konklusionen
samhället

måste

blir att cirklarnas
sökas i bristen

som är inriktade
med bristen
handling

problem
samspel

att söka forma sami cirkelverksamheten
tror
har
misslyckats
utan
som

jag måste sökas här — det är inte cirklarna
maktbas och betydelse
det är urgröpningen
av det civila samhällets
kvantitativt
Studiecirkelverksamheten
är
som är huvudproblemet.
Studieförbunden
kan säkert göra mycket mer, men problesuccé.
en
kvar. Studiemet med ett allt mer vanmäktigt civilt samhälle står
sfären
cirklarna
den personliga
har säkert en påverkan
cirklarna
olika sätt.
när det gäller att bygga identitet
är utomordentliga,
får. Lösdetta
konsekvenser
vilka
dock
svårt
Det är
att fånga
rörelser
till
hårdare
ningen är knappast att koppla studiecirklarna
det skulle
och organisationer
cirkelverksamheten.
i
deltagandet

förmodligen

bara leda till

en kris

i

cirkelverksamman måste ta ståndpunkten att
får acceptera begränsningarna.
I
heten har så många värden att
tycks ha sådana
själva verket är de värden som cirkelverksamheten
Snarare

kanske

i andra utbildningar
av det ekosom i allt högre grad marginaliseras
demokrati,
tänkandet:
nomistiska
Bildning, jämlikhet, gemenskap,
och personlig utveckling är alla värden som
identitetsuppbyggnad
för utbildning.
I
allt sällsyntare i den allmänna argumentationen
konkurrensmedel
i
tanken
stället dominerar
en
som
om utbildning
elit, teknik,
där satsning
naturvetenskap
tävlan mellan länder
och språk motiveras
nytta. Detta är svävt både i
av sin ekonomiska
och
i sina föreställningar
ekonomiska
sin ensidigt
utgångspunkt
om
lärande
det svarar inte mot
samhälleliga behov av utbildning och
—
många av vår tids utmaningar.
blir ett mänskligt
Kanske cirkelns värden gör att verksamheten
samhälle.
demokratiskt
finnas
I
bör
i
vattenhål
humanistiskt
ett
som
blir

den mänskliga livsvärldens
dominerar
perspektiv - man
det utan för att man är intresserad
inte för att man tjänar
av
för värdet av att
innehållet
och människorna.
Man kan argumentera
ha denna potential, som finns där att tas i anspråk för det civila samutvecklas.
Men
hället och som förändras,
när det civila samhället
cirklarna

deltar

för att den skall
man måste vårda denna potential folkets
hela
den vara en del av
vardag och då sticker
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tagande från de som är politiskt
stora

insatser

marginaliserade
göras för att realisera potentialen.
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Society: Canadian
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Impact

S

Ed
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Folkbildning

-

till

jämlikhet
Gunnar

från

frihet

Sundgren

frihet

demokrati,

Begreppen

och jämlikhet,

liksom

folkbildning

och

och de bakomliggande fenomen
de betecknar
växlar inneoch karaktär
från en historisk
tid till en annan. Olika samhällsinförlivar
begreppen i sina praktiker liksom de lägger under sig

bildning,
börd
skikt
redan

existerande

sociala

institutioner.

Att

därför

i bestämd

form

eller av
entydigt
sig om innebörden
av demokratibegreppet
folkbildningen blir strängt taget både att göra Våld
en historiskt
skiftande
verklighet och att ansluta sig till ett bestämt samhällsskikts
uttala

praktik
en bestämd diskursiv
och
sådan
avbrottens
forskarspråk. En

sätt att tolka omvärlden
och makt, som det heter

utöva
- att

i de
återstår ännu att skriva. Mångtydigheten
och folkbildning,
här talar om, demokrati
uppstår bl.a.
och skiften.
historiska
De blir till ännu verksamma
ur dessa avbrott
avlagringar i vårt sätt att tänka om dem men också i vårt sätt att
och
utöva dem. Varje entydig framställning
av demokratin
skiftenas

historia

företeelser

folkbildningen
till varandra

blir

och än mer av dessa skiftande
en fiktion.

I den här artikeln

fenomens

förhållande

jag med att i några korta stycken
kan tänkas
historiska
avlagringar
för vår nuundersöka
vilken
de
kan
ha
betydelse
vara. Syftet är att
förhållandet
och
demovarande förståelse
mellan folkbildning
av
berättelsen
krati. Men jag söker också skapa en egen berättelse,
om
successiva förvandling. Mot detta ställer jag sedan de
jämlikhetens
nuvarande
och folkhögskolepraktikerna, främst studiecirklarna
kurserna
I ett deltagarperspektiv
går de att förstå som erbjudanden
illustrera

till

vilka

enskilda

värde,

frihetsatt förverkliga något av demokratins
den
friheten
kvarstår
emellertid,
jag. Frågan
är
en fribidrar folkbildningens
verkI ett samhällsperspektiv

individer

hävdar

het för alla
samheter

inleder

dessa tänkbara

dessutom

medborgerliga

till

att vidmakthålla

dygder.
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ett antal
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Folket,

-

FRÅN JÄMLIKHET TILL FRIHET

och

bildningen

jämlikheten

Folkuppfostran
till svensk

Ser

den ömsevis

till

folkbildnings
tiden

efter

tidiga historia,

den svenska

dess födelse

hänförs

reformationen

när staten
halva när först liberaler

kyrkan eller till 1800-talets andra
frikyrkorörelsen,
nykterhetsrörelse
senare de stora folkrörelserna,
och arbetarrörelse
folkets
I det tidiga
frågan
sig
bildning.
tar
an
om
skedet var det gudsmän ute i Europa som Luther och Comenius
som
ville bilda folket.
Syftet var framförallt
att närma det till Gud. Det
radikala i deras budskap var att de talade för att de breda folklagren, i
tankevärld
skulle bildas. Det är rimligt
Comenius
även kvinnorna,
dessa
idéer
skulle
fått
begränsad genomslagskraft om det
att tro att
inte varit för att de sammanföll
med ett skede i Europa när grunden
lades till sammanhållna
nationalstater.
för
En viktig förutsättning
detta var att folket fostrades till ett nationellt
medborgarskap. Så
kallades Comenius
till Sverige av Drottning
för att lägga
Kristina
fram sina tankar om folkets bildning. Dessa fick då,
1600-talet,
ingen större genomslagskraft men utgör, liksom det faktum att
övertar

Luthers

lilla katekes

ända fram

i vårt århundrade

var den främsta
läroboken
i folkundervisningen,
indikationer
vilka krafter som
verkade för att hålla samman nationen,
inte minst genom att söka

bibringa folket kristet-medborgerliga
dygder.
i folkbildningens
allra tidigaste skede, när
"jämlikhetstanken"
den ännu var ett redskap för den kristna nationalstaten,
var en tanke
hela
folkets
det
till
kristna
Avsikten
budskapet.
rätt
om
var emellerÖver Folket rådde alltjämt
tid knappast att avskaffa hierarkien.
Monark
och Gud. jämlikheten
för och mellan
var en jämlikhet
undersåtar.
andra våg

når Sverige är de
av folkbildningstankar
inspirerade av engelsk liberalism, amerikansk
republikanism och
franskt upplysningstänkande.
Frihet, medborgarrätt och jämlikhet
När

en

demoär värden som lägger grunden för den moderna västerländska
kratin. I Europa skakas nationerna
de
växande medelklassernas
av
anspråk och av folkliga uppror. I Sverige är nationen relativt sett
är oroade. De
men de styrande och de högre samhällsskikten
konservativa
talar
för
vikten
hålla det
folket,
mest
av att disciplinera
nere. De mer liberala menar att folket bör bildas, i varje fall så att de
kan läsa katekes och bibel och därigenom civiliseras, förädlas till

stabil,

goda medborgare.
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På 1830-talet
och startas
sedelärande
cirklar

bildas

för nyttiga kunskapers spridande
Läsning för folket. Innehållet
är både

Sällskapet

dess skriftserie

Liberala

och folkupplysande.

krafter

startar

arbetar-

med liknande
och föreläsningsföreningar
bildningsambitioner
År 1842 inrättas den svenska folkskolan
med en rad
folket
behovet
i orostider,
motiveringar:
av att disciplinera

för folket.
skilda

medborgerliga dygder och,
men också att förse det med elementära
fabriksdet för det nya arbetslivet,
så småningom, att kvalificera
och
folket
lära
det
arbetet Framförallt
ordning
fråga
är
om att
en
bara
heller
skulle
Hierarkin
samhället
inte
i
disciplin.
nu upplösas,
fås att vila
stadigare grund. Till de tidigare huvudsakligen religiösa
och nationsgrundade föreställningarna
om behovet av folkets
folkets
tankar
kommer
också
rätt till och möjlighet att
bildning
om
ta del av bildning

och kultur.

Folkupplysning

-

Stockholms

kultur

Arbetareinstitut

och får snart efterföljare
folkbildande
mer omfattande

och

vetenskap

bildas
andra

åt folket

Nyström
av läkaren Anton
inleds
håll i landet. Däremot

verksamhet.

En stark

tro

1880
en

upplys-

bär
folkförädlande
inverkan
kulturens
ningens möjligheter och
tidens
också
Ellen
den.
många av
Key, men
Kulturpersoner
som
upp
vetenskapsmän, håller föreläsningar om kulturarvet,
om vad konst,
livet. Föreläsningar
musik och vetenskapliga resultat kunde tillföra
skulle bidra till folkets själsliga resning och
och folkkonserter

bildningf
I en Kantiansk
tolkning av upplysningstanken är det centrala att
och våga tänka självskall lita till sitt eget förnuft
människan
liberala
mestadels
skede, är det inte
detta
och
ständigt I
tidiga,
idén att
Snarare vilar den
folkbildningens
huvudsakliga innebörd.
kulturarv
och vetenskap genom pedagogisk förmedling skall bidra
till folkets växt och förädling, men också att de tillägnar sig vett
Tron
och vetande, hut och hållning
vetenskapernas möjlighet
att lyckliggöra

människorna

ringar speglar den liberala

är stark.

Anton

Nyströms

formule-

framstegstron.

att sprida den vetenskapliga upplysningen till alla samhällslager
och att tillegna oss en levande religion utan vidskepelser och utan
onaturliga föreställningar som draga menniskan från lifvets verkligGenom

heter...
skola vår tids arbetare, lärda, köpmän, industriidkare
in i ett nytt, normalt, lyckligt skede.7

fört kulturen
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frågan om vad upplysning
svar
hos Nyström
blivit till en levande

är,

religion".8
I detta,
liberala

den moderna

andra, huvudsakligen

folkbildningens

skede, fanns tanken

om rättvisa och jämlikhet, men då
främst som en fråga
folkets
möjligheter att ta del av kulturarv
om
och vetenskaplig kunskap för att det den vägen skulle bli värdigt ett
fullödigare medborgarskap. Ännu är inte, annat än undantagsvis, den
bärande tanken hos folkbildningens
företrädare
basis av
att folket
egen erfarenhet

jämlikt

och handling skall kunna erövra politisk makt och
medborgarskap. Dock förenas i Ellen Keys budskap, i

hennes

en gång socialistiska
bildningsprogram, tankar om

-

individualistiska

folkförädling

med ett humanistiskt

självbildningsideal

och medborgerligt

Självbildning

och starkt

både

medel

mål

och

I nykterhetsrörelsen

stadig form med
tog självbildningstanken
till IOGT:s
Oscar Olssons
motion
storlogemöte 1902 där han förestudiecirklar.
I själva verket blåser han därspråkar inrättandet
av
med liv i ett bortglömt begrepp för att skilja den
nya verksamhet
han föreslår
studiecirklarna

från de redan

existerande
studiekurserna.
I de nya
5-30 deltagare mötas minst en gång i månaden
litteratur,
men de skulle också erbjudas att lyssna

skulle

kring gemensam
till inbjudna föreläsare.

Temana

skulle

ha bredd:

böra representera så många bildningsgrenar
arbeten
gedigna
i populärvetenskap, religionsfilosofi,
vara
och samhällslära, historia och sist men inte minst skönlitteratur."
De inköpta

böckerna

som

möjligt,

Det är viktigt, säger Olsson
ning till lokala förhållanden.
Cirkeln

kan gärna kombinera
och att äta kvällsvarden

vidare

med stor

Arbetsformerna
studiearbete

stats-

frihet"

och en anpassför tunga.
med "deklamation
och
får inte blir

tillsammans
Olsson är starkt
studiecirkelarbetets
möjligheter
att bidra till samom
förändring, men betonar också att de behöver sin klassbas:

sång
optimistisk
hällets

Att arbetet utgår från arbetarklassen själv lämnar ytterligare
dess framgång; det lönar sig väl knappast att vidare förneka,

något ordentligt
genom den...

garanti för

att om
skall göras för denna klass, måste det också göras
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läggs alltså grunden till det som kommit

Här

nings stora succé, studiecirkeln
jämlikar som läser, diskuterar

att bli svensk

folkbild-

som en krets av bildningstörstande
och lyssnar till tidens vetenskapsmän

och författare.

Läsning, samtal och föreläsning blir idealet. Det är ett
brett bildningsprogram
föresom Olsson och många med honom
språkar i den tidiga självbildningens barndom.
Inspirerade av folki Lund, Hans Larsson, och av
högskoleläraren och filosofiprofessorn
Ellen Key är det utvecklandet
känsla
och förnuft
i förening
av vilja,
mål.
varken
bildningens
Syftet
är
ensidigt
klasskampsär
som
betonat, ensidigt intellektuellt
eller kulturellt.
Tanken
är för den
skull inte opolitisk. Tvärtom,
skall
bli bildade
arbetarklassen,
även
medborgare i en demokratisk
stat. Bildningens värden ska inte vara
förbehållet
de högre samhällsskikten.
och medborgerSjälvbildningstanken
är därför både humanistisk
människan
skall
lig,
förverkliga sig själv, utveckla sin inneboende
för att just därigenom bli
potential och erövra kulturarvet
en bildad
och fullvärdig medborgare. Medborgarideal
går inte att skilja från
humanistisk
bildningssträvan. Självbildningstanken
är också både
individuell
och kollektiv.
Det är genom de enskilda själarnas bildskall kunna resa sig, organisera sig och kräva
ning som kollektivet
sin plats i samhället.
och medborgarskap,
Nytta och nöje, humanism
individ
och kollektiv,
erfarenhet
och kulturarv
förenas i dessa självbildningssträvanden.
Styrkan hos dessa tidiga folkbildningsrörelser
är just förmågan
kombinera
skilda
storheter
och
inom ett
att
samma bildningsefter
Att
jämlikhet och ett gott
gång
uppnå
sträva
att
program.
en
liv, kunna

0c/9 utveckla
ta del i samhällets
styre, erövra kulturarvet
den egna personligheten.
under den här tiden
Bara analytiskt kan
skilja medborgarbildning,
självbildning och humanistisk
bildning
från

varandra.

folkrörelsernas

Åtskiljandet

professionalisering

Det

först med
av denna treenighet kommer
framgångar, successiva insititutionalisering,
och korporativa införlivande
i statsapparaten.

relativa

moderna

medborgarskapet

formeras

successiva reglering av folkbildningsarbetet
tar sig åren kring
alltmer
1920 mer påtagliga uttryck. Nu inkorporeras folkbildningen
i det statliga intressefältet
och den breda bildningssynen
snävas efter
Statens

hand

in. Målet

är ett mer bestämt och väldefinierat
medborgarskap.
blir en statlig intressesfär
om än med vida
sägs vara:

Folkbildningsarbetet
ramar.

Det
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...åtgärder som av stat, kommun eller enskilda vidtagas för att i allt
vidare kretsar väcka intresse för och befrämja de vuxnas fria självverki olika
samhet i och för utvecklingen av deras andliga förmögenheter
därvid ligger
förvärvandet av kunavseenden, vare sig huvudvikten
skaper eller

känslolivets

förädlande

och sedernas förfinande.

Än

ett nytt medborgarskap inom den
mer uttalat är betoningen
svenska folkhögskolan
som nu för första gången får en egen stadga.
1868.
Folkhögskolan startade som bondeklassens
egen skolform
dess hjälp skapade de självägande bönderna
en plattform både
för att kunna effektivisera
för inträde i riks- och lokalpolitik,
jordmetoder
och för en gemensam kulturbas.
bruket med moderna
Fram

Med

folkhögskolan ett relativt entydigt
Situationen
väg till politisk makt.
redskap för detta samhällsskikts
förändras
emellertid
efter hand. Den första statliga folkhögskoletill

1900-talets

början utgjorde

har breddats och
till skolformen
1919, när tillträdet
stadgan får
och
stödet
ökats.
"Allmän
det statliga
medborgerlig bildning
är där
till
de centrala begreppen. Det gäller att lägga vikt vid en väckande,
särpersonligt tankeliv och sedlig styrka fostrande undervisning,
skilt ska eleverna
lära känna sin bygd och sitt land". Därjämte ska
undervisningen ge eleverna praktiska kunskaper och färdigheter
för ett kommande
För första gången fastställer
levnadsyrke".
staten
ska innehålla
och, i samband med
också i grova drag vad kurserna
tillsätts
den första
ökat anslag till folkhögskolorna,
folkhögskoleinspektören.17 Det som startade som ett tydligt
uppåtstigande har nu
redskap för en bestämd samhällsklass
tänkande.
inlemmats
i ett mer omfattande
medborgarpolitiskt
studiebibehåller
Folkrörelserna
en större självständighet. I de
förbund
tioner
staten

dessa startar är det i stället rörelsernas
egna kulturambioch medborgarsyn som präglar verksamheterna.
Det är inte
innehåll
och
och kommunen
som i samma utsträckning anger

folkalltmer involverade
syfte, men Väl de i samhällsförvaltningen
rörelserna
själva. Man söker till exempel lägga moteld mot folkets
tendens att vilja läsa "skräplitteratur".
Inom cirkelverksamheten
odlas också sedan länge "skötsamhetens"
dygder - nykterhet, flit
och samförståndsanda.

kanske främst de
De stora folkrörelserna,
med
den politiska
socialdemokratin
och
lierade
med
senare
som är
förändrat
redan
med
sin inre
20-talet,
makten, har
början
tidigt,
De har
Organisationsform, från "primitiv till organiserad demokrati.
byggt upp sina rörelser så att de ska bli effektiva redskap för
maktens erövrande
en del av sin
men samtidigt har de förlorat
medlemmarna.
karaktär
som Öppna mötesplatser för de egna
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Under

och 30-talen

Folkexpanderar folkbildningen.
föreläsningsverksamhet, korrespondenskurser,
folkhögskolekurser
och studiecirklar
byggs ut. Inte minst som en följd av
den ökande arbetslösheten
får folkbildningen
fler deltagare och
kommer
än tidigare. Ett stort
att spela en större roll i demokratin
antal av rörelsernas
ledare, riksdagsmän och kulturpersonligheter
skolas i folkbildningens
olika verksamheter.
1920-

bibliotek,

Kvalificering

för

folkhemmet

Efter andra världskriget bidrar folkbildningen
I skuggan av kriget
verkligandet av folkhemmet.
för
ningens betydelse
att stärka försvarsvilja och
folkbildare.
Radion får en betydelsefull roll
som
jämlikhet och välfärd är inte bara en fråga för de
klassernas

folkrörelser,

utan

den har blivit

olika

sätt till förfolkbild-

växer
nationell

Strävan

identitet.
efter

lägre samhälls-

en del av den statliga
erövrande
kräver med-

Maktens
ideologin och reformpolitiken.
beborgerliga kvalifikationer
förmåga
att hantera ekonomi,
som
härska främmande
och
förvaltande
delta
i
Intellekspråk
att
organ.
I dess ställe får
tets och känslans fria bildning får delvis stå tillbaka.
starkare
instrumentell
och
betoning
tidigare
än
handling
en
allmänna bildningsprogram
får
yrkesförberedelse. Folkhögskolornas
delvis ge plats för kurser
förbereder
för
inträde till yrkesutsom
bildningar som sjukvårds- polis- och teknikerutbildningar.
Folkhögskolelärarnas
tjänster blir för första gången reglerade av staten och
så småningom införs ett eget bedömingsinstrument,
folkhögskoleomdömet.
Studieförbunden
blir alltmer engagerade i att
ge ämneskurser

i cirkelform.

Många studiecirkeldeltagare
emellertid

70-talet

till

och folkhögskoleelever
söker sig
och cirklar av just de blandade

kurser

ännu
som var gällande redan i folkbildningens
hand uppstår
en spänning mellan de intentioner

motiv

folkbildningens

olika

tidiga skede. Eftersom deltagarna i

verksamheter

tycks ha och de intentioner
och studieförbunden
staten,
ger uttryck för. Via de
folkbildande
främst folkhögskolor
institutionerna,
och studieförbund,
skall demokratins
medborgare kvalificeras.
Folkhögskolan
avregleras, dess stadgar luckras upp och folkhögskolebegreppet förändras för att ge plats för ökad profilering
och för en starkt expanfolkrörelserna

derande

kortkursverksamhet

i de samhällsbärande

regi. Det uttalade
nomiska

folkrörelsernas

syftet är att stärka den egna makten
demokratin.
Det är medbestämmandelagens
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tid. På folkhögskolorna
betyder det att de allmänna
fria och frivilliga folkbildningens
återden traditionellt

fondernas
kurserna,
stående

kortkurserna.
för de mer nyttoinriktade
flera centrala folkbildnings-

fäste, får stå tillbaks

får

På studieförbundssidan

hur stat och folkrörelser
kampanjer. Ett ovanligt tydligt exempel
förening går samman för att forma medborgarskapet är det storslaget upplagda och tidstypiska folkbildningsprojektet
som kallades
det
korporativa persoMentalhälsokampanjen. Det är initierat av
lönerådet PA-rådet.
naladministrativa
Syftet är att förbättra
studiecirkelverkhälsa genom en omfattande
framställs
centralt
och är i huvudsak
skrivet av en psykiatriker.
Kampanjen ska, tänker man sig, omfatta
facken,
i hela landet. De akademiska
över 200 O00 studiecirklar
mentala

arbetarnas
samhet.

Cirkelmaterialet

psykologhavererar

och sociologförbunden,
stödjer initialt kampanjidén. Den
emellertid
efter det att yngre medlemmar
i dessa förbund
kritiserar
kampanjen för att vilja avpolitisera arbetslivs-

offentligt
problemen och för att vara fackföreningsfientlig.
också av staten och rörelserna
i andra
mobiliseras
Folkbildningen
kampanjer där syftet mer är medborgarfostran än fri folkupplysning
och självbildning. Ett sådant exempel utgörs av de folkbildande
i kärnverksamheter
i samband med omröstningen
som utvecklades

kraftsfrågan.
Folkhögskolans

successiva

smedja och senare till flexibel

instrumentalisering
utbildningsresurs,
för att stärka

studiecirkelverksamheten

använda
demokratin

och till att skapa en medborgare
hur en ursprunglig strävan

utgör exempel
demokrativärdet
och folkrörelse

jämlikhet
successivt

demokrativärdet,

centrala

Frihetens

förverkligande

Egenintresset

i fokus

individers
rörelserna

värdig folkhemmet
efter att förverkliga

frihetsvärdet.

för enskilda
en arena
skälen
till att
att förverkliga sig själva. Ett av
folk70-talet blev så central för de etablerade

var att man
högskolorna främst var

nytt

upptäckte

till folkatt rekryteringen
och
de
studerande,
av

regional. Merparten

många av lärarna, var inte medlemmar
för deltagarna
och organisationer.
Motiven

för den delen
rörelser

att
den ekonomiska

har i dag i allt högre grad blivit

strävan

profileringsfrågan

försöken

i den korporativa alliansen mellan stat
förverkliganurartar och alltmer försvårar

det av det andra

Folkbildningen

folkhems-

till
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folkhögskolekurser
kollektiva

och rörelseförankrade.
ofta

var oftast privata - inte
de allmänna
folkhögskole-

och i studiecirklar

kurserna

kom

elever

och/eller

gymnasieskola,
sig i en allmän

bara befann

Till

som av olika skäl misslyckats i grundskola
och arbetslösa, eller
blivit arbetsskadade

omorienteringsfas

kanske

eller att man ville hemifrån.
sidan av detta växte också specialkurserna.

grund av

skilsmässa
Vid

Folkhögskolan

musik, idrott
etc.
att i allt högre grad erbjuda kurser i hantverk,
Allt sådant som handlar om den enskildes
intressefördjupning
studieEn liknande
utveckling får
snarare än samhällsklassens.
den
sektorn
estetiska,
förbundssidan.
starkast
Den
expanderande
är
korn

eller utmer om att lära sig teckna, måla, dreja, lyssna
än att fördjupa sig i samhällsfrågor, att i jämlikhetens
eller politisk makt.
erövra kulturarv

det handlar
öva musik

namn
Vi kan tolka

den utvecklingen som att medborgaren i det moderäntligen har nått fram till den välfärd och jämlikhet

na samhället
som låter honom

förverkliga egna behov och intressen
Jämlikheten ska inte bara erövras
i en sann demokrati.
Självklart finns
där också andra, ur demokratisynpunkt
tolkningsnegativa
mer
brukar
det
politiska intresset har
möjligheter. Vanligen
säga att
försvunnit
i takt med att samhällets
privatisering och individualisering ökat. Viljan att tillgodose egna behov och intressen bör
eller henne

den rena överlevnaden.
bortom
den bör också kunna avnjutas

Tvärtom
inte ses som hot mot demokratin.
utgör dessa
hur
dessa behov
första förutsättning.
En annan fråga är
kombineras
och formeras
kan avvägas mot varandra,
och intressen

emellertid

demokratins
till

och samhällsförändrande

kritik

Mångfaldiga

intressena

och

handling.

en

allsidig

personlighet

mellan folkbildning
diskussionen
att fortsätta
om förhållandet
och demokrati
ska jag ta studien Cir/eelsøzm/ødllet till hjälp. Den
under
ingick i statens utvärdering av folkbildningsorganisationerna

För

andra

Vi var tre forskare
som genomförde
av 1990-talet.
olika orter, Nyköpings
i
innerstad,
en förort
Gunnared
och iNorberg.

halvan

sin fallstudie

Göteborg,

var-

och
var intressefördjupning
lärande i social gemenskap. Deltagarnas sakorientering var oväntat
från form, lärandestark. Att försöka att analytiskt skilja innehåll
Dominerande

motiv
helhet

motiv

för deltagandet

gemenskapsmotiv, vore att göra våld
en sammanhållen
i deltagarnas upplevelser. Vidare utgjorde mångfalden och

från
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främsta karakteristika.
De
komplexiteten kanske verksamheternas
sextiotalet
beintervjuade cirkeldeltagares utsagor om studiecirkelns
tydelse för dem själva gav upphov till inte mindre än 44 skilda betydelseangivelser.
resultatens
I en preliminär övergripande analys diskuterade
förhållande
till gängse demokratiteori
och till de övergripande målen
för statens folkbildning
Som flera andra studier, både före och
efter vår, kunde
konstatera
att målens högtidliga formuleringar

deltagare skulle förändra sin egen situation
om att folkbildningens
och aktivt delta i samhällsförändring
i stort saknade motsvarighet i
aktuellt
Sett
praktiken.
demokratiperspektiv
ur ett
som det kommunikativa,

deliberativa

står emellertid

eller dialogiska, som det ömsevis kallats, framtill en
bidrag till demokratin,
som tänkbara

cirklarna

befolkning och till utvecklandet
av medborgerliga dygder.
i
några praktiska exempel från min egen fallstudie
Norberg spände cirkeldeltagarna där över hela åldersspannet från
skolålder
till senior pensionär. Innehållsligt kunde cirklarna
vara allt
från en domarkurs
i den lokala fotbollsklubbens
till
regi
en centralt
lanserad facklig studiecirkel
individuell
kallad
På
lönesättning
om
färd mot framtiden
eller en kurs i drejning.
innehåll
och form
I det här sammanhanget är det inte cirklarnas
att deltagarna, alla utan undansom är det centrala utan det faktum
föreföll
använda
cirklarna
för att förverkliga egna intressig
tag,
av
och
behov.
alltid
sammanföll
dessa med organisationens,
Inte
sen
studieförbundets
eller samhällets
mål och syften.
Skolflickan
tillsammans
med en grupp
som gick i domarcirkeln
medelålders
hennes
allt Övermän gjorde det därför att fotbollen
var
och
föreföll
intresse
henne
skuggande
långt mer engagerande än
skolan. Att klubben
såg henne som en potentiell domare och ledare
Än mindre förstås de
för tjejfotbollen
var för henne mindre viktigt.
officiella
folkbildningsmålen.
kvinna som sedan många år ingick i en VälDen medelålders
etablerad kvinnokör
orten gjorde det enligt egen utsaga för att
hon njöt av musiken
och sången. Men också för att det utgjorde
hennes "andningshål,
hennes möjlighet att, tillfälligt befriad från
arbetsrelationer
och familjekrav, möta andra kvinnor
i både avspänt
presterande. Vem som arrangerade
umgänge och målinriktat
cirkeln
kören
framstod
för henne som skäligen ointressant.
heller
hon
den
för
i
Inte
deltog
sig själv
att i första hand förändra
autonom
Ser

till

skull."
för sitt eget välbefinnandes
Eller ta den unga välutbildade
man som flyttat in till Norberg
sökte
skaffa sig vänner av båda
sitt
cirkeldeltagande
som genom
eller omvärlden

utan
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könen.

honom

innehåll visserligen som
det
men
var därför inte oviktigt.
Cirklarna
och i linje med
var alla i linje med hans tidigare intressen
hans vilja att bredda sin egen bildning och kompetens. Samhälls- och
För

demokratiaspekterna
honom,

framstod

formen,

underordnat

cirklarnas

det sociala,

i traditionell

också för

mening var emellertid

ointressanta.

kan, som jag påpekat mångfaldigas. Flera
De personliga motiven
cirkeldeltagare strävade uppenbart efter att bredda sin erfarenhetsoch referensvärld
vid sidan av att öka sina kompetenser. Ett par av
och vårdbiträde.
I arbetet mötte de
som förskollärare
kvinnor
och
hade
barn
och äldre som
kollegor
som
cirklar, om travDe sökte sig båda till typiskt manliga

dem arbetade
uteslutande
klienter.
hästar

och i jakt och skytte.
framhåller
de värdet av att
referenser

och erfarenheter

de spontant
kommenterar
cirklarna
med helt andra
möta människor
jobbet och privat. Genom
än de får
När

bredden

de deltog i ser det ut som om de söker
av de verksamheter
Utveckla
förverkliga något av ett renässansideal.
en mångkunnig och
allsidig personlighet, både social och självförverkligande, allsidig och
med ett fördjupat intresse, orienterad
mot
och kommunikativ.
men också intellektuell

privata ambitioner
storsamhälle

ofta

får konsekvenser

också

vad cirklarna

upplevelser

och känslor,

Dessa förhållandevis
för lokalsamhälle

och

handlar

oavsett
om. I Norberg kunde
bland
identifiera
sådana
jag
annat
som: upprättandet av sociala nätverk deltagare kunde som en självklarhet säga att de tog kontakt
med dem som inte dök upp
ökad medborgerlig
cirkelträffen,
och
tillsammans
med andra
självständighet tendensen att själv
och mångkunnigdeltagare svara för egen hälsa och omvårdnad
heten som sådan ur ett samhällsperspektiv
innebär detta ökad
förmåga hos den enskilde medborgaren att se en fråga ur flera olika
perspektiv och att lättare kunna ta förändringar.28
såSjälva förmågan att delta i en social gemenskap som innefattar
väl enskilda som gemensamma
intressen
utgör en betydelsefull dygd
i en fungerande demokrati.
Den förmågan är både en förutsättning
för och utvecklas
genom deltagande i såväl cirklar som annan folkbildande
verksamhet
förefaller
det. En inte oviktig del av folkbildningens betydelse för samhället är troligen vidare det faktum att
den, i sig, utgör en medborgerlig arena. Samtal och interaktioner
är
där inte avpersonifierade som de kan vara i yrkeslivet men heller inte
privata och intima som de kan vara i familjelivet, utan just medoch
borgerliga till sin karaktär och utformning. Behärskad intimitet
cirkeltakt
cirkelns
samspelsmönster. Att ingå i
tycks känneteckna
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är både att utöva redan förvärvade
upprätthålla dem och att tillägna sig nya.
en cirkel

Medborgerliga

medborgardygder,

-frihetens

dygder

att

följder

mångfald

Dygdernas

Vad är då en medborgerlig dygd, hur uppstår och bekräftas
den
Diskussionen
har
antikens
sina
i
medborgerlig
dygd
rötter
om
aktualiserats.
Grekland,
Förhoppningar om
men har i vår tid åter
med
samhällsgemenskapen att fungera knyts
dygdbegreppet
att
till

de enskilda

kratins

individerna

förvaltar.

tillsammans
villkor

och till

Alltså,

i ekonomiska

det sociala

kapital som dessa
för att
formulerar
demooch sociala termer,
i formella
regler
i stället

eller anger vilka rättigheter som skall garanteras och vilka
heter som skall avkrävas, kommer
demokratidiskussionen

skyldigalltmer

att

gälla det medborgerliga samtalets villkor och de medborgerliga
dygdernas karaktär. Robert Putnam hävdar i Den fungerande demomedborgerliga dygderna hederlighet, tillit och
att de omtalade
laglydnad förklarar
som finns mellan de
en stor del av den skillnad
demokratistatus.
Andra sådana dygder
två undersökta
regionernas
som befordras
av deltagandet i allt från fågelskådarklubbar till körsång är, menar han självdisciplin och samarbetsförmåga. En annan
forskare Nicholas
Burbules,
menar att en pedagogisk situation
underlättas
de
studerande
kan kontrollera
sig själv, vara
av att

kratin

och Visa tålamod.

toleranta

Vi kunde

lika väl välja några andra dygder. Listan
medborgerliga dygderna kan, som framgår inte minst

de önskvärda
i den

boken Framtidens
dygder, göras mycket lång. Tendendemokratin
indiviavhängig
göra
sen att
en uppsättning förvärvade
duella dygder är främst förenligt med en liberal demokratitolkning.
svårt att komma förbi
Samtidigt är det, oavsett demokratiförståelse,

nyutkomna

tanken

att demokratin

värdemåste bäras upp av enskilda individers
och handlingar. Även den som har en mer
kollektiv
och socialistisk
demokratisyn tenderar att göra det. Går
till Jürgen Habermas,
genom
som söker rädda upplysningstanken,
det
omforma
och
moderna
till
kommunikativ
förnya
projektet
att
en

ringar, förhållningssätt

demokrati

kommer

Förvärvade
även han nära ett sådant tänkande.
hos
den
enskilde
ska
säkra
det
samtalet
i en
kompetenser
öppna
kärna. Så kan
läsa
fungerande offentlighet som utgör demokratins

hans idealtypiska

förutsättningar.

framställning av de kommunikativa
handlingarnas
skall
äkta,
kommunikation,
En
livsvärldspråglad
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viljan att dryfta frågor om det goda och sanna, skall vara
vila
egen övertygelse och sträva efter att uppnå
förståelse
och sträva efter att samordna
handlande
i syfte

grundas
bekräftande,

gemensam
världen.
Hur
formuleringar
än Vänder och vrider
att förändra
som dessa är de inte långt från dygdbegreppet, den väsentliga skillnaden gäller synen
hur kompetenserna uppstår och vidmakthålls.
också hos ett
Stipulativa formuleringar av den här typen finner
flertal

andra

författare

som diskuterar

demokratins

villkor

och för-

utsättningar.
Så diskuterar

Carol

Gould,

i ett avsnitt i sin bok Rethinking
och den
Democracy, jämlik
som rätten till självutveckling
demokratiska
De karakteristika
personligheten.
som Gould ger
för denna kan också läsas
lista
medborgerliga
dygder. De
som en
frihet

viktigaste är: initiativförmåga,
en läggning för ömsesidighet, tolerans
och respekt för andras åsikter, flexibilitet
och öppenhet, hängivenhet och ansvarskänslaåf
Nu

föds

och förvärvas
förvärvas

formulera

inte med dygder, de är delar av civilisationsprocessen
samspel med andra. Men när, var och hur

i ett socialt

medborgerliga dygder Hur uppstår förmågorna att kunna
och utbyta erfarenheter,
åsikter och att samordna
hand-

lingar mot ett gemensamt

mål

Leken

källa

Inom
mellan

som

dygdernas

lekteori

brukar man identifiera
ett antal villkor
barn skall kunna fungera. Sammanfattningsvis

för att lek
är dessa: förskall börja, sluta eller

mågan att avge och tolka

signaler om när leken
krav
avbrytas, visa respekt för situationens
ömseoch att ha förmåga till turtagande.
sidighet, sträva efter samförstånd
Ser
närmare till dessa bestämningar kan
mycket väl tolka dem
Ett samspel
som grundläggande medborgerliga dygders ursprung.
Det gäller för barnet, som för den
utgår alltid från bestämda villkor.
för dessa villkor,
veta både när de är giltiga
vuxna, att ha förståelse
och när de inte gäller. I leken, som i livet, är det ibland nödvändigt
villkoren
eller helt
att tillfälligt bryta samspelet, för att söka förändra
enkelt därför att omständigheterna
kräver någon annan form
av
37 Vidare är bristen
aktivitet.
för både lek,
ömsesidighet förödande
vänskap och medborgerligt. De kräver alla en balans, ingen part får
dominera.
Av den anledningen är också överdriven
passivitet,
bara tillfälligt

underkastelse
förödande

och utebliven
för allt

samspel.

social

brist
respons,
gensvar också
Nu kan, menar jag leken i barndomen
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många sätt liknas
delta i folkbildande
lek".

allvarsam

i vuxenåldern.

aktiviteter

vid kulturella

Att

verksamheter
är ofta en betydelsefull och
och vidmakthåller
En lek som både utvecklar
en rad

medborgerliga

dygder.

Folkbildning

som

frihetsmöjlighet

Jag har tidigare antytt
stora folkrörelserna
Successivt förefaller

att intresset
tycks ha blivit

individen

för den enskilde
mindre

från 20-talet

i de

och framåt.

de, i snäv mening mindre samhällsnyttiga,
i föreningsliv och organisationer ha mönstrats
ut. Det som
och att i
makten
den
både
politiska
tidigt var en fråga
om att erövra
alltmer
blev
del av livets goda
en fråga
en självbildningsprocess
välfärd. Individens
enbart om politisk makt och materiell
växt fick
bildhumanistiska
stärkande.
breda,
för
kollektivets
Den
ge plats
utvecklandet
och
kulturarvet
erövrandet
ningstanken, att
av egna
av
och fullvärdigt
medborgarlivsmål också skulle leda till demokrati
utbildning. Ändå
skap, korn alltmer att ersättas med instrumentell
verksamheter
har folkbildningens
troligen bibehållit
en del av sin
och särart. Detta trots att den
förmåga att härbärgera individualism
sidorna

kommit

i ett övergripande,
att alltmer inordnas
med åtföljande
för medborgarbildning

statligt finansierat,

att, med statliga subventioner,
intressen
strängt individuella

odla personlig-

program
består möjligheten

heten,

förverkliga

behov

i cirkelverksamhet

kontroll.

Tillsvidare

och tillgodose

egna

och i folkhögskolekurser.
utförd
utvärderingsrapport,

av Lena
ställs en fråga som
stärka demokratin
För-

uppmärksammad
beställning av Folkbildningsrådet,
Lindgren
I en

titel: "Kan en filthatt
också är rapportens
här en
fattarens poäng är att när deltagare i svensk folkbildning,
inför
ställs
filthatt,
frågor om
cirkeldeltagare som lär sig tova en
blir
huruvida cirkeln bidrar till att uppfylla statens folkbildningsmål,
de närmast
sammans

uppbragta. I cirkeln
med andra

likasinnade.

går man för att lära sig något tillMan går där för att förverkliga sig

samhället
eller
förändra
för att förverkliga demokratin,
förstå svaren. Den bilden får
Så kan
den egna livssituationen.
olika verkockså i en rad andra samtida studier av folkbildningens
utveckla
för
kunskaper,
samheten Det är huvudsakligen
att
egna
och därmed den egna personligheten som man söker sig
intressen

själv -inte

till
Här

inte för att bli en politiskt mer aktiv medborgare.
och nöja oss med att konstatera
halt
göra
att jämlikhet
handling inte
delaktighet i samhällsförändrande

folkbildningen,
kunde

och solidarisk
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längre tycks vara centrala värden för deltagarna. Därmed borde
också kunna ifrågasätta folkbildningens
samhälleliga legitimitet

om
såsom de är formulerade
allvar.
tar demokratimålen,
av staten
Eftersom
frihetsvärdet
emellertid
måste betraktas som lika centralt som jämlikhetsvärdet
i vår typ av demokrati,
självständighet
och autonomi
minst
lika
viktigt
ses som
som gemenskap, blir domen
och den svenska folkbildningen
över demokratiutvecklingen
inte
lika lätt att fälla. Den ursprungligen retoriskt
ställda frågan, Kan
en
filhatt stärka demokratin,
kan nämligen mycket väl besvaras med
Att någon går i en cirkel för att lära sig tova
ett
en filhatt
inte tas som ett tecken
folkbildningens och demokratins
till trots har den cirkel de deltar i
Deltagarnas förnekande

behöver
förfall.

ett värde
Både som uttryck för frihetens
förverkligande och
för
smedja
medborgerliga dygder. Att tova en filthatt kan
som en
ses som ett reellt förverkligande av den frihet som alltid varit
socialismens
mål.
för demokratin.

Att

tillgodose personliga behov och intressen,

rentav formulera
egna livsmål inom ramen för folkbildningsverksamhet
sitt sätt ett förverkligande
utgör
En demokrati
av demokratin.
behöver sina differentierade
subjekt, individer
som är olika varandra,
har
skilda
referenser
och kompetenser. Utan dessa
värderingar,
som
olikheter,
sociala och kulturella
finns ingen grund för
distinktioner,
och fullfölja

dialogen ska uppstå. Inget medborgerligt
att den demokratiska
kan då äga
inget
meningsutbyte är då möjligt.
rum,

möte

Individualism

för

-förutsättning

och

mål

demokratin
Det

förlorade

subjektet

Under

de senaste årtiondena
har det varit
en växande tendens inom
och samhällsvetenskap att vilja avskaffa individen,
den storhet till vilken
refererar
tänker
vanligen
när
oss själva och våra
liv. I den symboliska interaktionismens
och kultursociologins
namn
framställs
de inre upplevelserna
av sammanhängande, livslång
identitet
Vi skapas och existerar,
närmast som en illusion.
menar
individer
främst
i samspelet mellan människor.
Den
man, som
human-

kontinuitet

förstått,

i livet
resultatet

skapar den genom

och personliga identitet
strävan
av vårt förnufts
att ständigt omredigera
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och
för oss själva och för andra. Berövade ett kulturellt
eller individer.
kort sagt varken människor
socialt sammanhang är
den syn
Så skulle vi, kanske något tillspetsat, kunna formulera
tidens
människan
vetenskap. I det permycket av
som dominerar

livshistoria,

föränderligt
spektivet framstår också medvetandet
som temporärt,
i socialt
och tämligen irrationellt.
Det byggs upp och vidmakthålls
blickar
inte
konstitution.
Vi
har
inre
ingen egen
samspel men
ut
blir till i samspelet med den,
ifrån vårt inre mot omvärlden
utan
medvetandet
är liksom våra handlingar och dispositioner inget annat
resultat
än ett
av det samspelet.
har sitt värde, menar jag,
Den här bilden av subjektets ursprung
indivitill tidigare substantiella
främst som korrektiv
perspektiv
den. Accepterar
perspekfullständigt ett social-konstruktivistiskt
tiv

individen

får det emellertid

förödande

konsekvenser

för vår

demokratin.
Upplysningstänkande,
av den västerländska
kommuniockså
medborgarrättsfilosofi
mer kollektiva,
men
individer
förutsätter
demokratin
existensen
tära tolkningar av
av
rationellt
tänkande,
till
medvetenhet,
känsla,
har
vilja,
förmåga
som
planmässig handling och inte minst att dra slutsatser av handlingars
förståelse
liberal

konsekvenser.
för uppkomsten

Vi måste

kort

sagt endera

förutsätta,

eller ange villkor

av, historiska

subjekt.
Samshällsvetenskaperna, men också en hel del av de humanistiska
studera
vetenskaperna, tenderar att arbeta analytiskt-historiskt,
och söka orsaker som kan förklara
som redan inträffat
Risken är då uppenbar att det som redan inträffat
olika fenomen.
framstår
ett nödvändigt utfall av givna
som det enda tänkbara,
inträffat
kunde
det
Något
förutsättningar.
annat än
som faktiskt
med
sådana
Problemet
då
slutsatsen.
ha
hänt, är
inte
orsaksanalyser
händelser

unika kapacitet att
för människans
utrymme
Både som
och
handla
kreativt.
tänka
gränsöverskridande,
att
vara
och
välkänt,
detta
och
gammalt
politiskt problem är
vetenskapligt
är att de inte lämnar

till vår egen samtid är Berlinolöst. Ser
men till största delen ännu
fall ett exempel
en snabb historisk
murens och Sovjetimperiets
den
kunskap
betydande
förutsåg,
ingen
scenförändring som
trots

tycker oss förfoga över. Något oväntat
om samhälle och människa
medvetna,
kanske till följd av en förändring i det kollektivt
inträffar,
individernas
enskilda
resultat
rörelse
i
folket;
möjligen
av
som ett
en
de
subjekt, att överskrida
förmåga att skapa sig själva som historiska
givna omständigheterna

och tankemönstren
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Den

och

fria

frivilliga"

folkbildningen

Med det
talar
som fri och frivillig".
om folkbildning
främst
från
ska
fri
i
den,
stå
princip,
staten men också
att
menar
skall inte
från kommersiella
intressen.
Deltagandet i verksamheterna

Av tradition

resultatet
av ett självständigt
vara påtvingat, helst ska det vara
ibland,
val. Nu vet
åtminstone
sett och ser
att Verkligheten,
annorlunda
regleut. Staten var tidigt en verksam, finansierande,
heller
fritt

rande

och kontrollerande

studieförbund

kraft.

och folkhögskolor,

deras
De stora folkrörelserna,
har också de haft anspråk

där
Någon Verkligt fri kritisk offentlighet
styrning och kontroll.
formerat
medborgare utan inblandning mötts, bytt erfarenheter,
gränsöverskridande handlingar har kanske
opinioner och förberett
Ändå,
och undantagsvis existerat.
därför inte annat än kortsiktigt
kunnat
sett i jämförelse med vad det offentliga utbildningsväsendet
och
i samhället
i övrigt för fritt erfarenhetserbjuda och utrymmet
har
och
folkbildningens
möjlighandlingsförberedelse
åsiktsutbyte
kan sägas om det frivilliga delheter varit goda. Något liknande
tagandet. Det är sant att det ofta kan vara mer eller mindre tvinganolika
till folkbildningens
de omständigheter
som fört människor
Verksamheter.
brister

90-talet,

kan ha varit

Det

arbetslöshet,

som

1930-talet

och

eller personliga
i det obligatoriska skolväsendet
funnits
möjligheten att lämna verkför den
konsekvenser
omedelbara

men det har ändå alltid
samheterna
utan att detta fått

kriser,

enskilde

deltagaren.

Begreppen

tydelsefull

"fri

innebörd

och frivillig
tycks, trots allt, alltjämt ha en bedet i
för folkbildningens
deltagare. Så framstod

vår studie

Ett betydande
av Cirkelsamhället.
cirkeldeltagarna fällde spontana kommentarer

antal av de intervjuade
om hur viktigt det var

inte var utsatta för bedömning och rangordning
att de i studiecirkeln
och att de, om de så ville, kunde avbryta sitt deltagande. Kort sagt,
verksamheten
vilade
förutsättningen
att de kände lust till
deltagande. Lust att fördjupa ett intresse, lära sig något bestämt men
former.
Motsatt
att ingå i en social samvaro under otvungna
delta
och
bedömd,
situation,
tvingad att
rangordnad
utan
att vara
språkligt och socialt utbyte möter
möjlighet till mer omfattande
gymnasietyvärr alltjämt i den obligatoriska och i den frivilliga

också

mellan dessa två former för bildavgörande skillnaden
vill
hävda,
jag
ning och utbildning är,
att det ännu är möjligt att både
delta som och forma sig själv till subjekt i merparten
av folkbildoch
för detta, objektifieringen
och att hindren
ningens verksamheter
skolan.
den
dominerar
den samhälleliga kontrollen,
i
reguljära
ännu
skolan.

Den
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välja om man vill delta eller
att som enskild individ
inte, men också att i den folkbildande
verksamheten
arbeta
att
vidareutveckla
sin egen särart och unicitet,
sin historiska
subjekts-

Möjligheten

karaktär,
underskattad
är en central och hittills
demokratiaspekt. Vi
för i dag en diskussion
vikten
det erkännandet
om
av erkännandet,
skall kanske börja med att den enskildes
strävan att forma sig själv
till ett självständigt historiskt
subjekt respekteras

Noter
Folkbildning som begrepp förutsätter en agent, staten, rörelsen. Jag kan givetvis också bilda mig själv, men knappast folkbilda
mig. Av bl.a. den anledningen diskuterar jag här inte den verkligt fria bildningen, den där prefixet folk
inte längre är nödvändigt.
z Här har jag utgått ifrån Leander 1980. Åtskilliga andra har emellertid både
förr och senare skrivit om skedet, för fler referenser se ex. min forskningsöversikt Sundgren 1998.
3 Se Pettersson 1992.
också musikens förädlande kraft ansågs så betydande. Eva
Ohrström m.
1997 diskuterar detta i boken Musi/een,fo1/eet och bildningen:
Glimtar urfol/ebildningens historia.

ulntressantär att

5 Det välkända citatet hos Kant 1784 lyder "Upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet. Omyndighet är oförmågan att göra
bruk av sitt förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet om orsaken till densamma inte ligger i brist
förstånd, utan i brist
beslutsamhet och mod att göra bruk av det utan någon annans ledning. Sapere
aude Hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd lyder alltså upplysningens
valspråk.
6 Det är den liberale folkbildaren och Verdandisten Carl Cederblad
formulerar sig så i sin bok Bildningens vag: Idéerna och livet s. 40.
7 Anton Nyström 1879 i Kapitalets och arbetets problem.

1932

som

xTron, att vetenskap och forskning ska lösa mänsklighetens problem och
ge oss
alla mesta möjliga lycka är alltjämt ett bärande inslag i vårt samhälle. Svensk
folkbildning har strängt taget ända sedan sekelskiftet varit en av de främsta
förespråkarna för vetenskapens popularisering, från Verdandis populära småskrifter till dagens öppna föreläsningsverksamhet i Stockholm ABF:s regi.
9 Bernt Gustavsson 1991 låter i sin avhandling Bildningens vag: Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930 Ellen Key representera självbildningsidealet i motsats till bl.a. Rikard Sandler som får stå för ett medborgarbildningsideal och Arthur Engberg som får representera ett humanistiskt bildningsideal. En grundläggande föreställning hos flertalet av dessa tidiga folkbildare
var
emellertid just att det inte förelåg någon motsättning mellan att bilda sig själv,
enskilt och i kollektiv, erövra kulturarvet och att bli fullvärdig medborgare i
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demokratin. Tvärtom ska socialismen hos Ellen Key och många med henne vara
just vägen till möjligheterna att i bilda sig i humanismens tradtion och att förverkliga egna livsmål.
l° Tidigt hade den funnits i det religiösa läsarsällskapen. Där skulle man själv
uttolka skriften, samtala om dess innebörd och konsekvenser utan inblandning
utifrån och uppfrån, bl.a. skriver Ambjörnsson
1988 om detta. Oscar Olssons
motion är återgiven som bilaga i Arvidsson 1991.
Arvidsson

1991 s. 277.
Z A. a. s. 279.
U A. a. S. 280-281.
H Båda i sin tur influerade av Rousseau och Pestalozzi, två av den moderna
grundare.
reformpedagogikens
151920 års folkbildningssakkunniga
samhälle ijärtelius
1978.

efter Andersson

1978

Folkbildning

och

16Det är mot den bakgrunden
också ska förstå den turbulens som uppstår
aktivt söker motarbeta arbetarnas inträde i skolfornär folkhögskolerörelsen
Hola och Brunnsvik i början av vårt
men, tydligast illustrerad av striderna
sekeL
7 SFS 1919 nr 866 §1. Se Swensson 1968 om inrättandet av folkhögskoleoch ökat statsbidrag. I Svensk folkhögskola 100 år s. 220 ff.
inspektörtjänst
g Se Ambjörnsson

a. a.
19Se Hellblom 1985 som sätter Habermas 1962/1988
arbete sin analys av arbetarrörelsen och folkbildningen.

offentlighetsbegrepp

2° Om detta har Karin Nordberg 1998 skrivit en idéhistorisk
Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1925-1950.

i

avhandling

2 Ett studiematerial utarbetades av Folksam/Brevskolan
basis av Curt
Åmarsk och Erland Mindus båda böcker: Individ, personlighet och medmans/elig
miljö respektive Arhete och mental hälsa. Studiematerialet bar titeln Mentalhälsa
utkom också skriven av
iarhetslivet: Brevkurs 1969. En kritisk motbok
Christina Flordh m.fl. 1969 med den utmanande titeln Konsten att dressera
människor.
22Ett aktuellt exempel
hur staten och folkrörelsern gör gemensam sak för att
påverka medborgarskapet är de miljoner som regeringen avsatt för att folkbilda
om EMU. Observera att Ja g inte ifrå gasätter folkbildnin gsor ganisationernas
förmå g a att hantera denna frå ga p å ett sakli g t och 0b 1.ektivt sätt, men bara det
faktum att staten och folkrörelserna av gör hur folkets bildnin gsintresse ska
fokuseras och kanaliseras
n
o u anmärkninn
Intressant är också att det är
är 1sig
det europeiska medborgarskapet som är föremål för intresse och inte längre det
nationella.
B Att verksamheterna i allt väsentligt var statsfinansierade ansågs inte vara
något hinder för en ökad rörelseprofil.
24Enligt en undersökning
Sundgren
gjorde bland ca 500 folkhögskoleelever,
1986. Ett liknande resultat kommer Lindgren 1996 till.
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25Se Andersson, E., Laginder, A-M., Larsson,
och Sundgren, G. 1996.
Cir/eelsambállet; Studiecirklar: betydelser för individ och lokalsambdlle. SOU
1996:47.
26Se kapitel 6 ia. a.
27Louise Walden diskuterar 1994 iAndersson 8CWaldén 1996 hantverkscirklarnas betydelse för individ och samhälle, särskilt behandlar hon välbefinnandet som ett värde i sig.
28Se Sundgren 1997 Studiecirkeln
utförligare beskrivning.

och det aktiva medborgarskapet

för en

29Se a. a. för en utförligare tolkning.
3° Vi kan undra över varför det är så. Ett rimligt antagande är kanske att det
hänger samman med att tilltron till hierarkierna och de stora systemen minskat
och en högre grad av
och att
i dess ställe fått en marknadsorientering
individualisering.
31Putnam 1996

s. 134.

32A. a. s. 111.
3’ Burbules 1993

s. 36 ff.
31Aspers 8C Uddhammar red 1998. Se t.ex. Anders Tollands bidrag Dygder
för alla tider och det "försök till en dygdkatalog han där gör a. a. s. 65.
35Habermas,
handlande: Texter om språk,
1990 s. 192 ff. Kommanikativt
rationalitet och sambaile.
3° Gould 1988 s. 291 ff.
37Se t.ex. Knutsdotter

Olofsson

s. 28 ff.
skildring av interaktionens

1987

38För en både dråplig och insiktsfull
se Asplund 1987

förutsättningar

39Lindgren

1996 a. a.
4° Se ex. Per Hartman 1996.
"1 Hellblom
punkten.

a. a. ger t.ex. en mycket kritisk

bild av historien

den här

12jag för en längre diskussion om vad som skiljer skola och folkbildning
bok under publicering, Sundgren 1999.
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Känslomakaren
Populärkulturens

makt

medborgarrollens

och

förändring

Li Bennich-Björkman

Vad

skall

Politik

är

demokratin

med

inte bara prat eller program",

kulturen

till

sa Olof Johansson

den där

eftermiddagen i oktober förra året. Det är också ansvar och handling,
och handling ljuger inte . Tydligare än Martinsson,
tydligare än en
dansbandstext, tydligare än Palme och Daléus tillsammans. Jag kunde
inte sagt det bättre själv.

Boije

Gennäs. 1998, 85

Orden

Gennäs, författare
till något så ovanligt
är Louise Boije
svensk
samtidsroman
med politiska förtecken.
I Rent Hus
som en
står Siri, som städar riksdagshuset och en dag gönrent
hus
riktigt,
i centrum
för en berättelse
kring politikernas främlingskap inför det

samhälle,

de människor

de är valda att representerad Siri konstaterar
att den som inte lidit kan inte förstå. Allt medkännande
som inte
grundas i upplevelser är tomma ord. Det enda som ger verklig
kunskap är erfarenhet"
217. Och så må det vara; men empati och

förmåga till inlevelse kan också födas ur
upplevelse, nämligen genom att komma
konst
konstgjord
väg. Här kommer
kulturens
olika uttryck
in, och förlänar
särdeles ställning i
demokrati.
en modern
medkänsla

alienation,

pressens
möjlighet
öppet

och
annat än erfarenhet
andra människor
nära
och kultur

därigenom
Genom

och populärkulturen

kulturen

en
kan

och inlevelse, tolerans och förståelse
skapas - men också
främlingskap och aggression. I en analys av kändis-

positiva
till

sidor

konstaterar

identifikation.

om ett känsligt

ämne,

När
får

Marianne

Östergren

någon, känd eller okänd,
en infallsvinkel
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till våra egna liv.2
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I synnerhet

populärkulturen

från statsmakten,
utbud

liggjort

och innehåll.
framväxten

nivå. Filmen,
industrin
roende

både finansiellt

serie-

Den

står idag mer än någonsin förr
och när det gäller kontrollen

tekniska

utvecklingen

har

kort

fri
över

tid möj-

global
t.o.m.
av medier för masskonsumtion
och Veckotidningar,
den gigantiska musik-

och inte minst
och mycket

helt obetv har skapat en från statsmakten
med
all
säkerhet
inflytelserik påverkanssfär som

spelar en betydande roll i formandet
I
av en samhällelig mentalitet.
demokrati
den
svenska
den
pluralistisk
uppenbarligen
utgör
en
som
maktkälla.
Samtidigt som
idag skulle förespråka
en oberoende
kontroll
kulturen,
så är en central fråga, med tanke
någon slags
över
populärkulturens
genomslag inte minst i de yngre generationerna,
hur de värderingar och avsiktliga liksom oavsiktliga budskap
som
den förmedlar
förhåller
sig till det som är, eller i varje fall varit,
demokratins
och en
grundvalar; livskraftiga politiska institutioner
vital medborgarkultur
Vad jag sagt ovan innebär att populärkultur,
musiken,
filmen, tvoch
shower
och veckopress, som når väldigt många, har komsåpor
mit att utgöra en källa till reflektion,
socialisation
och normbildning.
ofta
direkt
samtidens
Den speglar
livsmönster,
ganska
sätt
ett
väcker

känslor

och ger insikter
i hur andra tänker och lever. Den
drömmar,
fångar också och gestaltar, ger liv och kraft
längtan och

förhoppningar

hos i synnerhet

unga men också äldre. Samtidigt
tillsammans
med
empati, inlevelseförmåga och medkänsla
kollektivt
minne
centrala känslor som måste vägleda
ett
- som
demokratisk
mentalitet.
blir det då viktigt att
För demokratiteori
framstår

fråga sig om sådana avgörande känslor framförallt
grundläggs genom
den fristående
kraft som kulturen
och
hur
de
bilder, de
utgör
i populärkulturen
intryck, den moralitet
som förmedlas
- som
definitivt
hänger
är en kollektiv
arena samman med rollen som
demokratisk
medborgare
för den som intresserar
sig det allra minsta för
i synnerhet ungdomars och yngres levnadsmönster
att populärkulturella uttryck spelar en mycket framträdande,
för att inte säga avDet

är uppenbart

görande roll under
takt

centrala

skeden

och att denna roll i
i uppväxten
möjligheterna till masspridning hela tiden

med att de tekniska
har ökat. Därigenom

faktiskt

är det högst befogat att hävda att kulockså
har ökat, samtidigt som det blir än
turens
från
demokratiteoretisk
synvinkel — kraftigt
mer angeläget att —
öka kunskaperna om vad populärkulturen
innehållsmässigt förmedlar och att diskutera
dessa insikter
i förhållande
till vad den
makt

representativa

i samhället

demokratin

idealt

kräver
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med
tillsammans
att populärkulturen
och i
aktivt bidrar till att forma samhället
tillstånd
leder
till
bidrar
till
samhälles
emotionella
synnerhet
att ett
innehåll
fokus
just populärkulturens
ocbfo/eus är nödvändigt för

medborgaranda.

Slutsatsen

andra socialisationskällor

till den demokraatt kunna säga något ytterligare om dess relation
Vilka teman kretsar populärkulturen
tiska medborgarrollen.
kring
alltså
föredet normativa,
idag jämfört med tidigare Förekommer

skrivande,
tecknas

pektive
kulturellt
barn-

budskap i tv-såpor,

Veckotidningar

i populärkulturella
sammanhang
den samhälleliga, den offentliga
alternativ

eller i filmen

Hur

den privata individen
resFinns det vidare idag något

till populärkulturen
av framförallt
som formare
och där betoningen
känslor och världsbilder

och ungdomars

sammansnarare ligger
en prägling för ingående i ett offentligt
under
hang än i ett rent privat, en uppgift som bildningsrörelsen
många decennier fullgjorde
När

talar om makt och maktdelning
formella
till mäktiga institutioner,

na ofta
att demokratin

i en demokrati
går tankarinformella.
För
men även
till sin
och inte utvecklas

skall fungera i praktiken
ett slags maktens arbetsfördelning,

där ett antal av
de uppgifter
professioner specialiserar sig
man utför allra bäst. Därigenom - som genom en osynlig hand kontrollerar
och balanserar
dessa professionella institutioner
samvarandra.
sådan
maktens
En
arbetsfördelning,
tidigt
som den här
krävs

motsats
varandra

oberoende

starka och väl sammansvetsade
professioner
uppfattas, förutsätter
förmår
de
med
den
institutionerna
specifika
fylla
mäktiga
som
journalister och vetenkompetens som krävs. Jurister, ämbetsmän,
och förser dem med makten att
skapsmän befolkar institutionerna
granska, forska eller skipa rättvisa.
göra något: att administrera,
ofta tillskrivits
har
1800-talet
kulturen,
En uppgift, som alltsedan
varit att granska och kritiskt
ifrågasätta makten och etablissemanget,
förlorat
vilket i takt med att maktcentrum
som kyrkan och militären
med att granska den
i betydelse alltmer kommit
att bli liktydigt
I icke-demokratier,
politiska makten; staten och dess företrädare.
vilket
vittnesbörd
återkommer
till,
uppfattas detta oftast
många
raison d ’étre. Det förekommer
belägg för det;
som kulturens
från

vittnesbörd

författare,

konstnärer

och andra

i det forna

Sovjet-

i det fördemokratiska

Sydafrika3,
Sverige.
ju,
genombrott och Stabilisering förändrar
gott
för en sådan politisk
och ont, förutsättningarna
och motivationen

unionen
Men

eller i

liksom

demokratins

kritik.

goda skäl att anta, att den i vid mening politiska funksamhälle, och i synnerhet i
tion som kulturlivet
i ett demokratiskt
Det

finns
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ett stabilt

sådant, ter sig ganska annorlunda
men därför inte mindre
eller auktoritär
viktig än vad som är fallet i en totalitär
statsbildning.
Kulturlivet

i en stabil

förutom

demokrati,

kvarstårf

makthavare
och
att reta
också
måste
erbjuda en

ifrågasätta, en uppgift som givetvis
för känslomässig terapi, bearbetning
arena
av egna livserfarenheter
och identifikationsmöjligheter
med andra människor,
och det måste
bli möjligt att genom kulturen
komma andra nära och därigenom
öka förståelse

och empati.
har alltså makt

medborgare att
att hjälpa demokratins
verkligen se de andra, inte enbart betrakta medmänniskorna
som
eller i en deklaration
principer i en rättighetsförklaring
utan,
för ett ögonblick, känna med dem och känna att
åtminstone
man
delar villkoren
Jag läser för att veta att jag inte är
som människa.
student i filmen
ensam,
C S Lewiss
svarar litteraturprofessorn
Sbadowlands.
har tidigare identifierat
makten över
Maktforskning
makten
tanken5. Till
och
makten
dagordningen
över
över
resurser,
dessa maktrelationer
skall alltså läggas också makten över känslan.
Konsten

Betydelsen

av

demokratisk

en

politisk

kultur
Samtida

stabilitet
och livskraft
tenderar
forskning om demokratisk
betona
fundamentala
de
element,
två
institutiopolitiska
att
varav
är den politiska kulturen,
nerna är det ena. Det andra fundamentet
med andra ord de grundläggande värderingar och föreställningar

medborgarna

och politikerna

de offentliga

relationer,

hyser när det gäller mellanmänskliga

Politik

självet, livsmeningen.
borgarnas och politikernas

och samhällsliv
mentala

fotbollsklubbaré

mening

om det sätt
i sitt liv, och om hur

och genom
skall forma
Den

kulturlivet
demokratins

kritik

demokratin
brister.

Vissa

det kollektiva

institutionerna,

-

kartor,

medborgaranda. Färre

och

vilket

man skapar sammanhang och
skolor, dagis, kamratgrupper
- genom

de nya generationer fostras
institutioner
nytt.
vilket

som i sin tur
den svenska

två fundamentala

företrädesvis

nerna, att de nya medborgarna
det gemensamma
samhällslivet,
och rekryteringen
Andra framhåller,

och

om medi körer
om beteendet

som i dag riktas mot det sätt
fungerar tar sikte framförallt

hävdar,

minnet

handlar

hämtade från de äldre generatiogenerellt sett tar för litet ansvar för

och att de genomsyras
av för litet
och färre väljer att vara med i politiska partier

till politiska

förtroendeuppdrag

och då framförallt

individer
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generationerna, att politiken är alldeles för litet handlingsinriktad,
det tar för långt tid att uppnå resultat och det finns för litet utriktar sig i första hand
rymme för eget agerande. De äldres kritik
mot det sätt
kräver kommit

medborgarrollen

medan
att utvecklas,
institutionernas
politiska

etablerade
dramat.

vilket

och synen
vad demokratin
de yngre främst lyfter fram de
brist
anpassning som boven i

skall
frågan;
tro på Eller för att omformulera
fasta
den
Utan
förringa
på
är mest fruktbar
att ta
att
och
brist
kännetecknar
både
innovationsförmåga
tröghet
som
vilket framgår ovan, skall
politiska partier och beslutsinstitutioner,
jag ändå i denna uppsats analysera den representativa demokratins
vilken

Vilka

kritik

medproblem framför allt som en fråga om en kraftigt förändrad
där
riktas
just ifrågasättandet
borgarkultur
mot representation
som
sådan.
såväl som
att stå
en akademisk
handlar
dagordning
en mer populär
om medborgarnas
kvalitet
och karaktär.
ideal om en
För i takt med att liberalismens
och
individ
och
och
självständig
medborgare
autonom
mer
mer
blivit en realitet i de högt industrialiserade
västdemokratierna,
Ett "bekymmer

som kommit

och en tidigare icke skådad period av
genom höjd utbildningsnivå
materiellt
har nämligen de välorienterade
överflöd,
yngre generatioframförallt
och
det
i
generationstermer
är
nerna,
som denna utförstås

utsträckning kommit
att vända
samhällslivet
ryggen till det som tidigare utgjorde det gemensamma
och dess kollektiva
talar
uttryck, partier och föreningsliv. Siffrorna
sitt tydliga språk. 1970 hade de politiska ungdomsförbunden

veckling

bäst, i ökande

medan

199 000 medlemmar,

motsvarande

siffra

år 1996 inte var

högre än 48 100, vilket innebär en minskning med i reda tal 150 000
25 år.7 Den nedåtgående utvecklingen inom just ungdomsförbunden

tog framför
av 1960-talet

allt fart i mitten

av 1980-talet,
men ända sedan
slutet
har det skett en accelererande
avtrappning, från
1950-talets
med en stark medlemstillströmning.
guldålder
tillbakablick
visar att det för knappt 100 år
En snabb historisk

sedan, i 1900-talets
det alltmer

var ungdomarna som bar upp
föreningslivet, och många minns, skriver

början, inte minst

blomstrande

etnologen johan Wennhall,
föreningserfarenheterna
som en central
del av ungdomstideng Vid
sidan av det ideologiska innehållet
särskilt kamratskapet och den kunskap man fick om
poängteras
möteskultur
och mötesformalia.
Denna kunskap kunde många ta
med sig vidare ut i liVet.9
debatten
har röster
I den amerikanska
för
länge höjts som mer eller mindre starkt varnat
en pågående nedgång för vad som ibland kallas de republikanska
dygderna eller
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Det har hävdats att det saknas ett medborgermedborgardygderna.
ligt ansvar, en känsla för det gemensamma,
en vilja att ta del i det
kollektiva
och att det mellanmänskliga förtroendet
nedgång. I
är
och den oro som där ges uttryck för
högsta grad är denna diskussion
något som inte berör enbart USA, utan hela den västliga
industrialiserade
världen inklusive
Sverige — och detta oavsett om
eller socialt kapital. Men hur
väljer att tala om medborgardygder
skall man då tolka de mönster
som framstår
som mer eller mindre
inte minst det minskande
universiella,
deltagandet i traditionella
former för politisk påverkan Är det ett järtecken
som förebådar
demokratins
nedgång och fall eftersom medborgarnas kultur inte

längre befinner

sig i samklang med de politiska

institutionerna,

eller

omvandling
är det snarare en nödvändig och livsbefrämjande
Ronald Inglehart, en framstående
drar slutsatsen
samhällsvetare,
att det inte är någon nedgång för det gemensamma
överflödet
ivästvärlden
i takt med att det materiella

som har ägt rum
har säkrats, utan
och en förändring när det gäller vilka
snarare en omstrukturering
former detta engagemang
dygderna lever
tar sig. De medborgerliga
och har hälsan, man måste bara leta
andra ställen än förut för att

se dem omsatta

i praktisk handling. Den utveckling i riktning
demokratin
-i brukarorgan,
vardagsengagemang i den lilla

mot

skolråd,

och bostadsrättsföreningar
kan utgöra
föräldrakooperativ
—
Även
sådana
nya deltagandeformer.
ett exempel
om, menar
Inglehart, dessa beteendeförändringar i grunden utmanar och skakar
liksom partier och
politiska institutionerna,
om de existerande
organisationer, så är hans bedömning betydligt mer optimistisk än
Putnams:
"Sammanfattningsvis är dessa förändringar befrämjande
för en expansion av demokratin15.
På vad beror den tilltagande oviljan att engagera sig kollektivt,
eller i det organiserade föreningsliv som tidigare bar
partipolitiskt
diskussion
har tvzs
I amerikansk
upp den politiska offentligheten
intåg och passiviserande karaktär framhållits.
Jag har i ett annat
sammanhang pekat
ytterligare en tänkbar förklaring, nämligen
den kraftfulla
den mänskliga naturen som
förändringen i synen
slår igenom i barnuppfostransidealen
under 1940- och 1950-talen.
Tidigare hade disciplinering och självbehärskning varit ledstjärnor,
nu tog stället lust och glädje, en vilja att expandera den egna personför att låna ett
ligheten överhanden
expressiv individualism
- en
uttryck från sociologen Robert Bellahlg. Detta har bidragit till att
forma

individer

med en stark strävan efter att vara sanna mot sig
och
till
I
själva",
genuinitet.
gemensamma
normer
som föreskriver
förhållande
till den representativa demokratin
och de politiska
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har utvecklingen resulterat
i en strävan efter att själv
ha långtgående kontroll
över sitt engagemang,
en betoning av konresultat, att handla i
och en påfallande önskan om snabba
kretion,
institutionerna

föklaring som
nuet snarare än att arbeta långsiktigt. En alternativ
också framförts
Många medborgatiger still.
tar sikte
att hälsan
och ser därför inga
nöjda med sina livsvillkor,
re är idag relativt
bjudande skäl att engagera sig.
hur de budskap
avsiktliga såväl som
Frågan här är emellertid
oaviktliga - som utgår från en central skapare av föreställningar,
och tankemönster,
rimmar
emotioner
nämligen populärkulturen,
förhåller
med en demokratisk
Hur
medborgarkultur.
sig populärkulturens

bilder

till

demokratin

och beteenden,
om medborgarnas värderingar
under
kultur"
i statskunbeteckningen politisk
går
skapzo,tangerar också tydligt frågan om hur moral, karaktärsdaning
Den

diskussion

som ibland

skulle
har påverkats av framväxten
riktlinjer
av vad
både politiskt, socialt och kulturellt."
kalla ett massamhälle,
demokratin,
Förutsätter
ett visst mått
som styrelseskick betraktat,
beteende
fordras för
Vad
och
värdegemenskap
kring
av
normer
ska
väl
Vilka
meddet
demokratiska
samhället
fungera
slags
att
och etiska
kunna

bygger ett starkt demokratiskt
borgare, vilka slags människor,
samhälle egentligen pi
I statsvetenskaplig forskning har demokratins
politiska kultur - de värderingar och synsätt som i en demokrati
mellanansetts nödvändiga - identifierats
som bland annat tolerans,
Vad
för
det
gemensamma.
mänsklig tillit, intresse och ansvar
som
emellertid
i betydligt mindre utsträckning är att
stått i centrum
demokratin
inte endast bygger
kognitiva föreställningar utan i
lika hög utsträckning
bygger
ett känslomässigt engagemang;
känslor

och för det gemensamma.

för medmänniskorna

Det

är i

förhållningssätt omfattas
leder knappast
förhållningssätt

varje fall farligt om ett sådant passionerat
av alltför få. Endast
till det engagemang
växa sig stark.

ett intellektuellt
som fordras för att demokratins

kultur

ska

Medkänsla,
inlevelseförmåga och empati är alltså, tror jag, vid
sidan av de redan nämnda egenskaperna
i medborgarkulturen
centrala känslomässiga
som tillit, ansvarstagande och liknande,
Utan förmågan att
och att kunna känna det som om det
och utan att den
vore jag själv som gladdes, led eller var ilsken,
delvis undan
förmågan då och då aktiveras, dras grunden åtminstone

nycklar i en demokratisk
känna

med andra

medborgarmentalitet.

människor,

för samhällelig etik och moral och därmed
Rättvisa och solidaritet,
mäktiga principer
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demokratiska
framförallt

projektets
när de vilar

legitimitet vilar, är för flertalet
känslomässig grund.

starka

Medkänsla
Kulturella
upplevelser ger upphov till känsloreaktioner
som ibland
kan vara livsavgörande just för att de förmår gestalta något omedelbart och utan filter.
Filmen Fran/eie and Johnny avslutas med en
levt
i
mitt
den tilltufsade
minne. Huvudpersonen,
länge
scen som
och av livet hårt åtgångna servitrisen
Frankie,
fönster och borstar intensivt
tänderna medan

sitter

i sitt New

York-

hon låter sin rädsla

för

kärleken

Clair

till Johnny långsamt förflyktigas till tonerna
av Debussys
de lune. Gryningsljuset
strilar långsamt ned mellan sky-

skraporna och

till

de sovande

närhet. Försiktigt
na i Frankies
och
Frankie betraktar
dem,
över
då
just
ser sina medmänniskor

värnlösa

och utlämnade

människor-

skimrar

det, för ett kort ögonblick,
lyckligt dem alla. Det ljus Frankie
är försoningens; de är vanliga,

felbara

och just därför människor,
känsla, ömhet och respekt.

i behov

nåd, säger Frankie
Det får mig att tänka
strömmar ut i det enkla hyresrummet.

av att omslutas

av med-

när Debussys pianospel

skall vara livskraftig fordras det att medFör att en demokrati
borgarna och politikerna då och då genomfars av den nåd vilken
Frankie känner i gryningen i New York; att de låter sig uppfyllas
det försoningens

ljus i vilket

av

de

ofullständiga, vardagliga och ofta
medmänniskorna
för några ögonblick träder fram för
tröttsamma
med
den
och den värdighet som de besitter
högtidlighet
ögon
ens
just i egenskap av att vara människor.
Frågan är om inte den nåden
framförallt
förmedlas
via kulturella
upplevelser
När

arbetsmarknadsministern

kamp emot arbetslösheten
befinner sig verkligheten
med den fantastiska
samhället

ställt

inför

från talarstolen
och dess förödande

fortfarande

uppmanar
konsekvenser

avstånd.

till

1 och 1/2 timme

Bmssed

Ofi’— en brittisk
film om kolgruveden oundvikliga nedläggningen: livskraften

som ändå spirar bland männen i gruvans mässingsorkester, kampen
för överlevnad
och för den avgörande värdighet som framförallt
hotas

när arbetslösheten
livet. Den medkänsla

blir ett faktum
kommer
människorna
in
och den vilja att förändra
väcks
är
som
unika förmåga att skapa omedelbar
inlevelse

kulturens
exempel
och att lägga en känslomässig grund för handling.
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och socialstyrelsen går då och då ut med information
Skolverket
och upplysningar kring mobbing i skolorna;
som
en information
riktar sig lika mycket till lärarna som till eleverna. Men myndigkraftfält,
heternas språk bidrar ofta inte till att skapa ett emotionellt

mycket sällan av att väcka medkänsla i sina läsares hjärtan.
det intellektuella
planet; det är "ett problem
stannar
och
därmed
lösas.
skall
Men några känslor för de
åtgärdas"
som
drabbade uppstår inte.

och klarar

Reaktionen

Sådana känslor

drabbar

med full,

emellertid

och förödande

kraft,

Sagan om den lilla farbrorn.
när man läser Barbro Lindgrens barnbok
han
En liten farbror,
sätter upp ett plakat med
som är så ensam att
han är ensam, blir han också föremål
en önskan om en vän. Eftersom
för honom
för de starkares spott och spe; de sätter krokben
när han
är ute och går, de låter sina hundar
Sanning eller konsekvens, skildring

förfölja

honom.

Ungdomsfilmen

av den mobbingens faktiska
gestaltning och den kusliga grymhet med vilken den 12-åriga och
Karin tvingas förnedra
sig föder samma sorgsenhet och
utstötta
medkänsla

men också insikten
klämtar,

fråga för vem klockan

: det kunde varit jag. "Du
för dig.
den klämtar

skall inte

med teatern och filmen,
Det finurliga med konsten och litteraturen,
identifiera
med
människor
de
tillåter
i förstone
att
att
som
oss
oss
hade något gemensamt med", säger en av svensk
inte trodde att
kulturs stora, Jonas Gardell.

är

som är oss lika men också
och kanske svagare, är centrala för att
med dem som är annorlunda
samhälle
skall
bli
De som är svagare inte kan
förverkligat.
ett gott

Empati, och identifikation

med andra

föra sin egen talan, måste bli "igenkända
av dem som har kanaler till
de
vinstlotterna.
sitt förfogande,
Denna
förmåga - att
som dragit
förstå vad andra känner
kommer
till användning
många områden i livet, i allt från säljarbete och företagsledning till kärleksför-

hållanden,
skriver

och politiskt
till den uppmärksammade boken

barnuppfostran,

författaren

medkänsla

engagemang
Kanslans

hur väsentlig denna kapacitet faktiskt
intelligens, och pekar
är för
samlevnad
och
samhällsliv.
mänsklig
Denna makt, makten över medkänslan,
ligger vill jag hävda
och konsten,
främst hos kulturen
när den inte har sin grund i direkta
erfarenheter.
Då blir det också ett problem för demokratins
institutioner
Sverige har
att, som Anders Johnson konstaterar,
till en demokrati
där ingen förväntar
utvecklats
sig kulturellt
framförallt
den
Johnson diskuterar
engagerade politiker
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minskande

läsningen och bokliga bildningen. Han citerar
politikern som konstaterar
att:

en avvikare",

emellertid

Man måste läsa skönlitteratur
om man är landstingsråd. Det är ett sätt
Efter klockan
att bygga bilder i huvudet som appellerar till kreativiteten.
22 läser jag inga tjänstepapper."
framförallt

formar och reflekterar
förepopulärkulturen,
ställningar, tolkar
förutsättningar och föder känslor.
Finns det skäl att vara orolig för att den nödvändiga känslomässiga

Kulturen,

förändrade

"bas" som utgör en central del av demokratins
fundament
har
förändrats
eller är
sönder
Vittra
Historiska
förändringar
väg att
svårbelagda, ty en utgångspunkt om att det var bättre
är kroniskt
förr
och därtill ofta omöjlig att
är ofta båda osann, ohistorisk

belägga. Men
stånd

måste försöka

förstå

för att också bli i
och om den riktning i Vilken
diskussion
som idag förs kring

att säga något om framtiden,
går. Den alarmerade

utvecklingen

samtiden

behovet

i
intelligensen - framförallt
av att höja den emotionella
medkänsla
och
ökad
hos de alltmer
självinsiktzg
av empati,
självmedvetna yngre generationerna pekar i riktning mot att något i
Är det troligt
varje fall uppfattas som problematiskt.
att det är så
Eller är det en tillbakablickande
där
det ligger
nostalgisk hållning,
västländerna
sanningen närmare att anta att de högt industrialiserade
form

som aldrig tidigare kännesådant
fokus
både när det gäller relarelationer;
av ett
till sig själv och till andra, vilket torde främja
en medmänsk-

präglas av uppväxande generationer
tecknats
tionen

lighetens kultur
Sociologen Robert

Bellah beskriver
emellertid
det moderna
samkännetecknat
moralisk
Vad
han
då syftar
kyla.
är
som
av
avsaknad
förmodligen kyla i bemärkelsen
just
tilltagande
en
av
en
etik snarare än enbart som kyla som en brist
empati.
gemensam

hället

Tolerans

inför

människor
märkande.

skilda

livsstilar

och en ökad likgiltighet
inför hur
Väljer att gestalta sina liv blir istället mer och mer utI författaren
Jonas Gardells tolkning i en radiointervju

är problemet för den 1960-talsgeneration
att
som han själv tillhör
den aldrig kom till skott med det gemensamma,
med medkänslan
och solidariteten.

Istället

stannar

det vid det individuella,

det

personliga.
I sin senaste roman Så går en dagfrån våra iv och kommer
aldrig åter fångar Gardell
ett lysande sätt en välfärdsgeneration
tillvaro
saknar
mål eller mening, någon riktning
gemensamt
vars
utöver

de privatarelationerna

som också

opassionerade.
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förefaller
Samtidigt som det intuitivt
som om Gardell har rätt,
ligger det något paradoxalt i denna iakttagelse. Ty är det verkligen
Eller rättare sagt; hur kan
som saknas
där
saknas i ett samhälle,
medkänsla
självinsikten är så långt gången:
självinsikt som enligt befintliga analyser utgör just en nödvändig
I motsats till tidigare generationer, uppväxta
grund för empati
medkänsla

och solidaritet

och kanske också mentala
och mer påvra ekonomiska
borde åtminstone
de nya generationerna vara oerhört

andra

under

förhållanden,

både när det gäller självinsikt och inlevelseförtalas också följaktligen,
i
bästa
boken
Den
generationen
måga. I
individualister:
Ingenanalys, om solidariska
motsats till Gardells
med
mindre
solidariska
skulle
ha
blivit
människor
ting tyder
att
socialt

kompetenta,

sina medmänniskor.
individualisterna

Pettersson
varken

vill

och Geyer konstaterar

öka löneskillnaderna,

att de nya

anser att fattiga får
med mindre

sina medmänniskor
skylla sig själva eller betraktar
tillit
Men hur går detta ihop Kan det vara så att denna inlevelseförmåga, denna empati, är alltför begränsad till dem man ser och har
framförallt
radikalt
erfarenhet
av, till de egna, och att självinsikten
förbättrats
när det gäller personliga relationsproblem
som upptar en
del av medelklassens
så omfattande
vardag, ett fokus som förstärks
budskap Frågan om den ökade självinsiktens
av populärkulturens
till medkänsla
och empati, och om, hur och var empatin
relation

mobiliseras,

och

fordrar

ytterligare

kollektiva

diskussion.

minnen

Thomas
i skogen är skriven av barnboksförfattaren
och är en bok om Sverige som det var för inte så länge
Tidholm
besedan. Den handlar om Nathan,
som är farfars far till bokens
liten
och
morbröder
med
i
och
lever
sin
sina
rättare
en
pappa
som
Nathan
mestadels
i
Det
lagar
skogen.
är
trots att
maten,
stuga
som
han bara är sju år, och följer med pappa
jakt i skogen. I soffan
ligger också en moster som blivit litet knasig. En dag kommer en
man
en häst ridande och har med sig ett papper som säger att
Nathan
skall
i skolan. Pappan vill inte, men så blir det. Nathan
Förr

i tiden

går den långa vägen genom skogen till skolan, där fröken och de
finns. Vägen är lång och ibland får Nathan
sex eller sju barnen
värld öppnar sig nu, med A
sova över hos fröken i skolan. En ny
Lucia-morgoApa och O Orm som ledsagare in i paradiset. Men
skolhuset
i ljusan
Nathan
står
närmar sig genom skogen
nen när
andra

låga. Skolan,

och fröken

flyttar

tillfälligt
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och med morbröderna

och pappa lyssnar ibland. Så kommer
sombeger
sig hemåt till Kalmar, därifrån hon kommaren
mer. Sedan blir det aldrig mer någon skola för Nathan, paradisets
barnbarn
och barnbarnsbarn
portar slår igen. För Nathans
som
växer upp i det välmående
Sverige är skolgång för precis alla en
självklarhet, vilken öppnar dörrarna till den rikedom
som kunskap,
att kunna läsa och skriva, att kunna förstå hur naturen hänger ihop
och fröken

och hur olika

människor

kan utforma

sina samhällen

och sina liv,

innebär.
Boken

minne.
återskapar en del av vårt kollektiva
om Nathan
form fånga
Genom att i bilderbokens
villkoren
så som de
glimt
en
av
tedde sig för bara 100 år sedan
Tidholm
liv
förflutna
det
och
ger
skänker relief till det
till
de
faktiskt
framsteg som
som är nu,
åstadkommits.
Författaren

Per-Anders
Fogelström dog nyligen och hyllades i
han faktiskt
ordning som den stora författare
var.
Genom sina litterära
verk, i synnerhet Stad-serien,
skapade han inte
enbart litterära
upplevelser. Han bidrog också till samhällsminnet,
till bilderna
hur
det förgångna Sverige omvandlades
till den moav
derna post-industriella
nation som den i dag är. Detta är en annan
del av kulturens
makt; att hjälpa till att bygga minnen och skapa
of memories,
"communitites
svenska minnesgemenskaper.
Det
är, menar Bellah et
minnesgemenskaper i betydelsen medveten-

vederbörlig

heten

förflutet
och inte bara en delad nutid,
om ett gemensamt
som
vad jag vill kalla känslan
skapar den hållbara samhörigheten
av att
—
dela ett gemensamt
ödeÃ
Här finns också skäl att anknyta till ett resonemang
som fördes
historikern
av den amerikanske
rika Den narcissistiska
kulturen
teristiskt
slutet

för det narcissistiska

av 1970-talet

ett uttalat

Christopher

Lasch

Där

framhöll

1979.
samhälle
ointresse

i den inflytelsehan som karak-

han såg växa fram redan
för historien,
både den

i

såväl som den egna, individuella.
samhällshistorien,
gemensamma
Individerna
har istället blivit helt inneslutna
i sin egen nutid, och
avsaknaden
förflutet
och
oförmågan att integrera goda minnen
av ett

leder, enligt Lasch, till en ständig rastlöshet.
Vår kulturs
lätt
till aktiv fientlighet
likgiltighet för det förflutna
övergår
- som
och avvisande
tillhandahåller
det starkaste beviset för denna
kulturs
bankrutt37,
skriver Lasch och understryker
samtidigt att
detta

förakt

är ett tecken

framtiden
till mötes.
svårigheten att
beskrivning flimrar förbi, om än i mycket lös form, när
ungdomarna i en nyligen publicerad undersökning om såpor beskrihistoria, det styrs inte av någon påverkbar
ver samhället
som utan
En liknande
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makt och tycks inte vara
väg någonstans,
Det är en mycket intressant
något bättre
historia

i varje fall inte mot
tanke

att betydelsen av
aktivt
centralt
element i
minnas
är ett
- att
av en aktiv medborgarkultur.

och av minnen

reproduktionen

föds

Demokrati

i vardagen

föds i
Många undersökningar pekar i riktning mot att demokratin
Demokratins
och
socialiseras
vardagen.
medborgare
präglas i vardagsmiljöer som har mycket litet eller inget alls att göra med politik;
i hemmet

när det fattas beslut om veckopengar och städscheman,
där man möter jämnåriga från olika sociala miljöer eller
hänvisas till att enbart umgås med sina likar",
i föreningsliv och

i

skolan

arbetsplatser.
behandlad

Alla

de erfarenheter

som man gör, hur man blir

och vilka

grundläggande värderingar som därmed utvecklas över tiden bidrar till att forma ett mentalt
förhållningssätt
till sig själv och till andra som också kan översättas
i medborgerlig
handling. Här, i den socialisationsprocess som vissa menar avslutas
och andra hävdar pågår
genom övergången till tillvaron
som vuxen
kommer
också
mer eller mindre utpräglat över hela livsloppet,
konsten
och kulturlivet
in som en mycket viktig källa till värdeoch emotioner:
konsten
har således en makt
ringar, världsbilder
både över tanken

och över känslan.
Mycket pekar i riktning mot att populärkulturens
genomslagskraft idag är svåröverträffad.
Ett intelligent och roligt exempel som
väl illustrerar
detta påstående ger filmen Wag the dog, där den amerikanske

mitt under påpresidentens snedsprång med en flickvolontär
gående valkampanj snabbt måste fås att falla i glömska hos de amerikanska väljarna genom att något "större
griper tag i media och all-

mänhet.

Staben

Robert de Niro, en blandengagerar för ändamålet
och trollkonstnär,
föresom efter litet funderande

ning av konsult
slår att ett krig med Albanien
gjort, HollyWood-magnaten

regissera föreställningen.
spåren: men det pågår

När

Motts

är den bästa lösningen. Sagt och
engageras för att producera och

CIA-chefen

kommer

bluffen

inget krig, det finns inga trupprörelser
det gör. Det pågår ett
TV.
Snart
svaret
också
känsloladdade
med
till
den
ameriklingar
hyllningar
sånger

blir

kanska

helt enkelt

demokratin

Schumann,

Good

klart

och den i fiendeland
old shoe"

kvarlämnade

William

ut över landet. Gamla skor ses hänga
överallt, symbolen för att USA står enat bakom kraven
att den
icke-existerande
Schumann
skall släppas ur albansk fångenskap; allt
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i minsta detalj av den genomskicklige
Detta är
Motts.
fantastiskt
film
för
den
makt
belysande
populärkulturen,
en
som
efter ett
inklusive
fått i ett samhälle som trängtar
tv som medium,
öde
och kollektiva
de skor som dinglar
känslouttryck;
gemensamt

regisserat

i träd och lyktstolpar
i centrala New
den Durkheimska
kollektiva

York

kommer

blir

det närmaste

man

extasen.

den för
Tv-såporna utgör numera, enligt två medieforskare,
referensramen
inom
ungdomar kanske allra viktigaste gemensamma
alla samhällsklasser:
Det tycks ständigt finnas nya infallsvinklar
såporna. De finns alltid inom räckhåll om ett samtal börjar lida brist
referensram
för
ämnen, och fungerar alltså som en gemensam
och skådespelare,
Att känna till serier, karaktärer
ungdomarna.
som ungdomarna gör, ger ingen högre status eller anseende av
utanför
traditionella
institutioner
kamratgruppen.42
I en analys av den hyllade serien thing/something, en serie som
introducerades
och kretsade kring ett antal
i slutet av 1980-talet
kvinnors
moderskap
sig till de motstridiga kraven
sätt att förhålla
författaren
och yrkeskarriär, konstaterar
att:
Television

able to draw on social crises and anxieties,
has
not only
become one of the primary resources that individuals rely on to help
them make sense of the world and of their activities
the world. ‘3

och såpor är inte enbart ett sätt att bli underhållen
eller
De är också viktiga hjälpmedel i att söka förstå
fly verkligheten.
verkligheten, sin egen och andras, att förse med gemensamt stoff till

Tv-serier

resonemang

och reflexion

och att visa värden

och förebilder.

Min yngste bror som är tio år tittar inte
barnprogram, utan
—såpor. Såporna verkar ha ersatt barnprogrammen, och jag tror att många
barn och ungdomar hämtar en stor del av sin föreställning om
verkligheten därifrånf
i
Gillberg, som analyserat hur kvinnliga chefer porträtteras
och bland annat konstaterar
och
framgång
godsåpor
att
—
het sällan går hand i hand
gör denna iakttagelse vilket också
skärskådas.
motiverar
Att såpornas behållning ligger
att innehållet
mycket i att de speglar den nära verkligheten var också något som
framkom
talar
i studien om svenska ungdomars såpartittande. "Ofta
bra
de
handlar
realistiska,
serier
ungdomarna om
att
som
om näradelar av
liggande vardagsproblem. Att kunna känna igen sig och
sin egen livssituation
gestaltad och därmed förtydligad är en av de
för såpor
viktigaste dimensionerna
av intresset
Nanna

svenska
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De fiktiva

såporna har

senare tid fått

konkurrens

av den s.k.

med andra 0rd serier som bygger
dokusåpan,
riktiga människors vardagsliv, som man som tittare följer genom dokumentära
och Singelliv
sådana
inspelningar. Charter
är exempel
valde de
Karavan:
— Att
dokusåpor liksom statstelevisionens
bussarna
till
första
beror
de
vår
bjuder
dokusåpa
att
rosa
en
framåtrörelse
automatisk
och att det skapas naturliga kontakter
och
konflikter
mellan deltagarna genom att de lever och färdas så nära
varandra under lång tid.
I dokumentärsåporna
fångas ytterligare en
tendens inom kulturen
intressant
upp, nämligen sammanblandkretsar kring
ningen mellan privat och offentligt. Offentligheten
och det privata blir kanske i någon mening mer
privata relationer,
verkligt när det spelas upp inför offentligheten. Sverige ligger här
långt efter ett land som England i utvecklingen: där förekommer
redan 44 verklighetssåporflé
till
Ett annat inslag i tv-kulturen
av stort intresse i relation
mentalitet
den
växande
flora
dokumentära
medborgarnas
är
pratav
shower som tar upp privata relationsproblem
kärlek,
svartsom sex,
i huvudrollerna.
sjuka, incest och svek med vanliga människor
ferry
eller
Ricki
Lake
attraherar
Show,
jones
Springer
jenny
varje dag
och de svenska motsvarigheterna
i USA",
miljontals tv-tittare
som
Alice Bah, och Birgitte Söndergaard, drar också stora skaror och
skapar genom sin genomslagskraft en ny slags offentlighet, där
diskussionerna
idéer eller
inte längre kretsar kring vare sig abstrakta
principer utan kring det privata, kärlek, erotik och tvåsamhet.
Tv-showerna
till verklighet; det är
tar steget över från fiktion
dramat
och
dramatiken
relationsverkligheten som är
utspelar sig
planet: otrohet, Svartsjuka, incest, udda kärleksrelationer
utgör dessa
pratshowers stoff liksom samlevnad och barnuppfostran. Pratshow
med livet som insats
är Svenska Dagbladets presentation
av Jenny

ones’s

show:

"Jenny Jones blir ibland

lätt moralistisk,

som i proMammorna

där hon tog upp sexuellt aktiva tonåringar.
grammet
kom
och var helt apatiska och fick som tack en präktig moralkaka.48 Här är det vanliga människors"
mest privata liv som ventileras offentligt.
Showerna
innehåller
utöver det sensationella
emellertid

här är inte allt acceptabelt och showerna
forum
för att diskutera
offentligt
privat etik och
ett
form. Publiken
moral, låt vara i underhållningens
deltar aktivt och
håller med, utser boven
och hjälten
och showerna
fördömer,
avslutas ofta med en kort etisk betraktelse
från programledaren
kring kvällens tema: det är förkastligt att bo ihop med två kvinnor
otrohet
orsakar mycket smärta
beter oss i
etc. Det är kring hur
en sensmoral;

erbjuder
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mestadels formeras.
Ödet
som det gemensamma
allra mest iögonenfallande exemplet
pratshowernas genomtv-stjärnan Oprah
slag utgör givetvis den färgade amerikanska
Winfrey, idag kanske världens mest förmögna kvinna, med enorma
tittarskaror
världen över. Det inflytande Oprah Winfrey har över tv-

privata relationer
Det

publiken

är närmast

kusligt.

Så utsågs hon också nyligen till USA:s mest inflytelserika person alla
kategorier, hästlängder före såväl Clinton som Hillary. 33 miljoner
människor i 133 länder, från USA till Folkrepubliken
Kina, ser varje
vecka hennes tv-show. Sedan starten för över tolv år sedan har den gått
från tämligen slaskig sensationsprägel

till new age-influerade

moralpredikningarflg
Även

filmen har alltid haft, som Blomgren konstaterar,
en stor
genomslagskraft i de breda folklagren och skall tilläggas inte minst
har filmen varit den, efter
bland ungdomar
och under
1900-talet
formen
musiken,
fritidssysselsättning".5°
mest utbredda
av kulturell
utbudet
En annan väsentlig del av det populärkulturella
utgörs av
det skrivna ordet, veckopressen. Veckopressen, likaväl som andra
vänder sig inte enbart till ungdomar utan den är
kulturformer,
kanske den kulturform
Målgrupperna
som är minst åldersrelaterad.
för olika tidningar skiler
såväl
sig givetvis åt; det förekommer
/fret
Allas
eller
Allers,
Runt,
familjetidningar
tidningar som
som
Vänder sig till yngre flickor
och tonåringar som Frida och VeckoRevyn, damtidningar och under senare tid vad som skulle kunna
kallas machomagasin av typen Café, Slitz, Hemingway.
Listan kan
göras lång, men veckopressen har liksom tv och film en stadig fördet ständiga växelspel mellan
ankring i folkdjupen och med tanke
populärkultupublik och producent som så påfallande strukturerar
alltför
ifrån
tillblivelse
kan
innehållet
inte
långt
ligga
en existerens
rande verklighet. Precis som när det gäller tv-såporna måste de föreställningar och synsätt som tas upp finnas latent närvarande och de
måste för att fylla funktionen
att locka läsare till tidningen i hög
läsarinnornas
sina möjligheter och de krav
grad representera
syn
ställs
dem.
Därför
intressant
veckopressen
är
även
att fokusom
relation
till
den
och
i
offentligheten
medborgarrollens
politiska
sera
förändring. Familjetidningen Året Runt beräknas t.eX. varje Vecka
under 1995 haft 752 000 läsare, vilka var och en ägnade sammanlagt
åt läsning av tidningen52. Gullan Sköld,
1 timma och 20 minuter
iÅret Runt under fem decennier,
kominnehållet
som analyserat
också den betydelse som tidningen haft för hur "en stor
menterar
skaffat sig självbilder
svenska
kvinnor
grupp av
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alltmer

Den
märkelsen

centrala

utvecklandet

relationen

mellan

här i be-

demokratin,

och vidmakthållandet

av en vital

med-

borgarkultur bestående av ett antal olika komponenter, och den
har
förtjänar uppmärksamhet. I demokratidebatten
folkliga kulturen
funktion
och fokus
hitintills
förhållandet
mellan populärkulturens
och den politiska offentlighetens,
inklusive
medborgarrollens, omTill undantagen hör
vandling inte varit särskilt framträdande.
hur
som diskuterar
tv-serier,
företagspopulärkulturens
gestaltning,
som
demoi tre etablerade
skrifter,
tidningsannonser och textböcker,
Richard

Merelmans

Partial

Visions

1991,

förstådd

kratier,

och Storbritannien,

Canada

USA,

reflekteras

i konfliktlösning

reflekterar
Kulturens

i politiken.

roll

eller möjligen
för politiken

tilldragit sig intresse, alltifrån Platons
menar Merelman,
från sin tänkta republik. But,
despite
påbud att köra ut författarna
the Wordsmiths
and image makers of popular
Plato, todays poets
culture
democratic
societies,
positions of great power
- occupy
skriver Merelman
och framhåller
samtidigt att denna populärkultur
har alltid,

förhindrar
till viss del genom sitt innehåll,
att demokratin
det
helt,
medborgarna möter genom
verkligas
genom att
helheter.54
kulturen
bara är delvisioner"
snarare än

Privata

relationer

står

för-

populär-

i fokus

och konstens
väsentligaste funkFrågan är om inte ett av kulturens
och detta gäller såväl mer folklig kultur
tioner,
som den smalare, är
distansering" från de egna livet
att erbjuda möjligheter till tillfällig
och de omedelbara
livsvillkoren
filmen, tvgenom att via romanen,
för en stund träda ut ur det egna och
i en
såpan, eller musiken
får proportioner,
där samtidigt egna erfarenheter
tilldelas
eller t.o.m. mening och sätts in i ett sammanen innebörd
i det egna igen. Såpahang som gör det möjligt att återinträda

imaginär

värld

författaren
starkt

behov

Michael

Hancock

formulerar

det som att det finns

ett

av terapi:

människor behöver
Livet är meningslöst och
oss itutat att det ändå
har ett sammanhang. Vi behöver stöd och tröst och bra historier. Gud
och religion är lysande historier till exempel.

Just för att kulturupplevelser
hjälper till att upprätthålla
närvarande
det
också
i
att
egna och skänker relief
vara

möjligheten
detta,

är
det som många pekar
viktigt att det man tar del av inte ligger alltdå det lätt
för långt från en själv eller den egna livssituationen,
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uppfattas som ointressant

och icke-relevant.

där distinktionerna

dröm

mellan

Små barns

och verklighet,
djur och människor

mellan

kulturutbud,
övernatur-

fortfarande
ligt och verkligt och mellan
är
upphävda, är det allra mest imaginära och i vuxnas ögon fantasifulla
reflekmen talar - precis som Vita Lögner och Skilda Varldar
tillvaro
till
den
barnen
inre verklighet som
terar tonåringars
upplever.
Svenska ungdomar kommenterar
också de tv-såpor som flertalet
faktiskt
med att "Sgdet är vardagslivet fast de spär
tittar
mycke
och att det är viktigt att såporna just
mer känslor och händelser
efterliknar
verkligheten. Samtidigt är det viktigt att tv-såporna
åtminstone
en väsentlig punkt skiljer sig från verkligheten; -är det
med
vackra människor
i serien, lyder frågan och svaret:
viktigt
"Ankiz
vill

det
Nej, man vill, man vill att det ska vara snygga människor,
faktiskt.
finns
Melrose
Place.
Det
Typ
ingen
man
som
som är

ful där ju.59
Det
vilket

framstår
kännetecken,
som framförallt
som populärkulturens
redan till viss del torde ha framgått, är den allt starkare

koncentrationen
enbart

tv-såpor

relationer
och shower,

och relationsproblem som präglar inte
utan också veckotidningarnas

filmen och litteraturen.
världen
intimDet är den lilla
reportage,
sfären som porträtteras:
intimsåpan skildrar nästan uteslutande
sfären eller den lilla världen, och helst ska den också utspela sig i
en
inte bara
igenkännbar social och fysisk milj6."° Dessa relationer
är
ifrågasätts, och står i fokus för handlingen.
utan diskuteras,
Även i de fall där andra aspekter
skildras, yrkeslivet först
av tillvaron
och främst, sker det ofta genom att det speglas i termer av relationer
såsom i thirty/something. Litet tillspetsat skulle
individerna
tecknas i första hand i sin privata

svikna,

man kunna säga, att
roll; som potentiella
kärlekspartners; den andra

övergivna eller övergivande
och det blir mer distinkt
och
väsentliga rollen är just yrkesrollen
tydlig i de populärkulturella
uttryck vars målgrupper är äldre. Medan
accentuerad
i ungdomsserier som Vita
privatrollen
är oerhört
och
Skilda
Världen
där
andra identiteter
allvar tillåts
Lögner
konkurrera
identiteterna
i
uppmärksamheten,
thing/something
är
om
Framförallt
och erotiska
är det kärleksmer flerdimensionella.
relationer
föremål
för
och
intresset,
påfallande är t.eX. hur
som är
homosexualitet
både kvinnlig och manlig
blivit ett normalt
och
filmduken.
finns det ingen
Däremot
vanligt inslag både i tv och
värld utanför
vad man skulle kunna kalla det egna livet;

offentligheten lyser med sin frånvaro inom stora delar av
och även om ett medborgerligt engagemang
populärkulturen
322

inte

är

-

BENNICH-BJÖRKMAN

särskilt

så kan man undra
att porträttera
får för konsekvenser.

tacksamt

vad frånvaron

av

en medborgarroll
Michael
Hancock,

själv såpaförfattare, kategoriserar såporna i två
fack; maktsåpan och relationssåpan. Maktsåpan, serier jag själv
1970-och
80-talet tittade
som Dallas, Dymzstin, Modedoc/eoma,
år i en viktig aspekt relationssåpans motsats. Båda
för konflikter
i en relationssåpa
är konfliktdrivna,
men utmärkande
lösas
däremot
de
kan
kompromisser.
Maktsåpor
är
är att
genom
Även
där
den
död
den
andres
bröd".
nollsummespel
är
enes
om
mellan 1970har en marknad,
maktsåporna fortfarande
är skillnaden
och i dag Rederiet,

betydande; och
tenderar att
att även maktintrigerna
Det blir ändå tydligt
gestaltas mer och mer i de privata relationerna.
och tv-shower
den
del
i
tv-såpor
viktiga
populärkulturen
att
av
som
och 80-talens

också

tv-serier

Hancock

utgör är individen
till andra. Bilden
krafter

och det slutande

1990-talets

drar slutsatsen

och andra

främst

som emotionell
inte entydig; det finns

skildrad

är givetvis

utvecklingslinjer,

och inom

filmen

varelse

i relation

hela tiden

mot-

är detta

tror jag
företendensen
denna
allra mest accentuerat,
i
riktning
går
men att
faller obestridligt;
det är den terapeutiska
människan
som står i
och det finns knappast någonting riktigt verkligt eller
centrum

betydelsefullt
avseende

Respekt
Förekommer
etisk

utanför

har världen

för

eller utöver de sociala relationerna.
blivit mindre.
krympt, horisonterna

I detta

olikheter

det då, kan man fråga, något avläsbart budskap
av
till
karaktär
som kan vara av vikt i relation
ideal
För det blir
uppenbart att t ex såporna fyller
och reflexion
kring tillnär det gäller självreflexion

eller moralisk

demokratins
en funktion

att lära, så är det
varon, som även om avsikten inte är att socialisera,
ändå så som kulturen
delvis kommer
I
nöjet finns ett
fungera.
att
allvar, ett sökande efter sammanhang och begriplighet".
Uppen-

barligen är det man "lår" sig framförallt,
som redan påpekats, livsoch relationskunskap som har att göra med sociala relationer,
konflikter.
alltså
redan
i 7-8-års åldern
Tidigt, såpatittandet börjar
konför många barn, stiftar man bekantskap med olika erotiska
stellationer,
bisexualitet

både mellan yngre
och homosexualitet

och äldre
existerar

individer;

heterosexualitet,

sida vid sida och relations-

problemen ter sig relativt likartade oavsett vem det är frågan om; de
till andra, att återoch attraktion
i någon mån: otrohet
är eviga
knyta, Svartsjuka, svek, förälskelse, att skiljas åt. Tillvarons
centrum,
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för en 10-åring som följer med i ett antal ungdomssåpor, torde
framförallt
vara knutet till de nära relationerna.
Något som framhålls när det gäller såporna, är deras fokus

konflikter,

uttrycker det, är konfliktdrivna.
att de som Hancock
författar
Abrahamsson,
Magnus
som
manus till ungdomssåpan
Skilda Varldar:
räcker inte. Den stora
— Men en enda konflikt
konflikten

måste leda till

andra

konflikter,

sprida sig som ringar

vattnet
och hur dessa löses
ofta då i relationsMänskliga konflikter,
såporna genom kompromisser, är således något som man får en
orientering om genom tv-såpor - och till viss del också genom pratshowerna.

Konsekvensen

sätts i fokus är kanske att
av att konflikter
det blir mindre dramatiskt
och mindre traumatiskt
för de yngre
eller åtminstone
viss
generationerna, att mänsklig samlevnad i stor
utvecklar
konflikter
delvis
och
utsträckning sig kring
kring
motstridiga intressen, och att detta är något naturligt som det går att
och kompromiss är således ett av
jämka sig samman kring. Konflikt
de normativa
inom populärkulturen
och
inslag som förekommer
främst i såporna.
kommit
Ovan nämnde jag hur homosexualiteten
att bli ett betydande tema, både i svenska såpor som Vita Lögner men också i
där Torn Hanks rolltolkning
i filmen
Hollywood-filmen,
för homoPhiladelphia 1993 markerade det verkliga genombrottet
sexuella skildringar
och ur etisk
vita duken. Det intressanta
dessa
inte sker
synvinkel betydelsefulla, är emellertid
skildringar
att
med några större åthävor; i ungdomsseriernas
Värld förefaller
det
lika naturligt att vara gay eller lesbisk
det
hetero,
är
att
som
vara
litet
trendigt:
t.o.m.
Emma: ...alla ska komma fram med att de är lesbiska eller homosexuella.
Anki: Ja, men det är inne att vara det ju.
Tolerans

och respekt för mänskliga olikheter

är med andra

ord ytterligare påfallande inslag inom populärkulturen
idag, utan att detta
huvudbudskap; de moraliska pekpinnarna är
görs till ett medvetet
få. Ett exempel: I Vita Lögner förekommer
en kvinnlig präst, Elsa,
är lesbisk. I en sekvens blir hon besatt av tanken
som dessutom
barn, och närmar sig en av seriens manliga huvudpersoner,
att
Patrick, för att fråga om han kan ställa
upp- utan andra förpliktelser givetvis. Hennes beteende
Patrick,
vars ena tjej Tessan

leder

dock

till komplikationer
för
får reda
vad som utspelat sig. En
märklig skildring, kan tyckas, men Elsa är långtifrån framställd
som
förkastlig person, utan porträtteras
någon moraliskt
tämligen
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neutralt

varken

eller sämre än någon av de andra rollfigurerkonstaterar
emellertid
med anspelning
na. Såpaförfattaren Hancock
etiska och normativa
budskap, att vad som helst ändå inte får
-

bättre

hända i en relationssåpa; det måste finnas
en moral även om det är
säger han, och exemplifierar med kvinnan
en "pissig moral,
som
söker förnyelse men där mannen motsätter
sig detta.
axlarna
I det här läget kan inte kvinnan rycka
sin tröge man och
göra som hon vill. Nej, här finns enligt Hancock en strikt moralkodex,
som han är litet trött på: om kvinnan ska lämna sin man, måste han vara
ett svin först och bedra henne.
-Jag skulle vilja ha en mer mänskligt förlåtande såpa, något som ligger
närmare verkligheten
sällan

Samtidigt är rollfigurerna
förtecken,

tecknade

med tydliga

moraliska

det vill

inte om
säga i entydigt svart och vitt; åtminstone
med
från
decennier.
får
serier
Istället
jämför
tidigare
man
man uppleva dem manövra sig genom livets svårigheter, otroheter,
partner-

byten, misshandel, fiendskap; livet pågår, utan början och utan slut.
har jag analyserat inslag i
I ett annat sammanhang
en annan av
främsta
medium,
populärkulturens
veckopressen, som direkt riktar
sig till publiken, nämligen testadig-själv från 1960- till 1990-cal.
ställa
Det är intressant
budfrågan
att
om de etiska eller normativa
till uttryck överensstämmer
med de som
skap som där kommer
eller om de är korsande
influenser
Vad som
såporna förmedlar,
händer under denna period,
för
kvinnornas
del
innebar
dels utsom
träde
arbetsmarknaden
och p-pillrets tillkomst,
de
budskap
är att
som testerna

förmedlar

faktiskt

dragsamt förhållningssätt

till

ändrar

individuell

innehåll.
variation

Ett

liknande

för-

och mänskligt

beteende

som såporna - om än med vissa begränsningar - uppvisar
återfinns
nämligen också i 1990-talets
tester, vilket kraftigt skiljer
dem från 1960-talets.
Medan 1960-talets
tester många gånger bjöd
omdömen
pejorativa eller allmänt nedsättande
om det icke önskvärda: stac/ears lilla vän", "nej, min frö/een", sömntuta
där, så är den
i någon av 1980-talets
typen av åthutningar sällsynt förekommande
eller 1990-talets
tester. Dessa signalerar istället en mer vidsträckt
för
individuella
och en förståelse
variation
även för det
acceptans
"icke-önskvärda

beteendet.

fina i kråksången, så kan nog med
i vissa av de senare årens tester tolkas, är
fog budskapet åtminstone
inte att uppträda enligt en för alla given mall, utan att intressera
sig i
för sig själv och sin
så hög utsträckning
kommer
till
person att man
insikt
tiskt

om vem man är. Utan
ideal som framskymtar

Det

tvekan

är det alltså ett mer individualisi 1980- och 1990-talets
tester, i motsats
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till 1960-talet
då ett äldre samhälle med krav
uppträdande enligt
och
vissa givna regler ännu kastade sin skugga över vardagstillvaron
följaktligen också över populärpressens budskap. Det är, för att
återknyta till Bellah, den expressiva individualismen
som artikuleras.
har föga att göra med ett egoistiskt eller utilitaristiskt
synsätt.
detta sätt söka tolka om de normativa
budskap som
övertid
har förändrats
förmedlas
är givetvis
genom populärkulturen
för
hävda
inte okomplicerat.
Men möjligen finns det fog
att
att det
Den

Att

i bemärkelsen
budskapet också blivit mer rationalistiskt,
individen
minst gäller
sker
starkare
inte
det
betoning
att
av att
en
och
olika
handbör
aktiva
val
kan
och
detta kvinnorna
väga
göra
mellan
lingsalternativ mot varandra. I de tester som rör relationen
förändoch män har jämfört med 1960-talet
kvinnor
påfallande
en

normativa

nämligen mycket litet, om
ring skett. I 1990-talets
tester återfinns
blir
där männen väljer och kvinnor
ens något, av det betraktelsesätt
det
Då
valda som var klart framträdande
i 1960-talets
gällde
tester.
för flickorna
att tilldra sig pojkarnas intresse genom att uppträda
riktigt och förstå männens behov av att till exempel behärska situaär budskapet i flera av testerna snarare det
flickorna
precis som pojkarna får man anta väljer och
motsatta:
att
beslut. Testernas
fattar medvetna
uppmaning till sin unga kvinnliga
krav
pojkarna. Alla duger inte,
publik är att ställa krav, kvalitativa
På 1990-talet

tionen.

vad
här gäller det att vara medveten
om sitt eget värde och att veta
efter
letar
man
här definierat
Den betoning av rationalitet
som övervägda val
könet, till pojkarna, som framträder
till det motsatta
i relation
med en mer allmän bild av beteunder 1990-talet
överensstämmer

endeutvecklingen

hos de yngre

generationerna.

Jag vill hävda att det

för vilka den "lust-etik"
de yngre generationerna
som bevarit tongivande
är mer socialt accepterat
tonats i barnuppfostran
—
andra
mål-medel
relaterat
bete
tidigare,
sig
än
att betrakta
att
förhållande
till
instrumentella
i
människor
och institutioner
som

bland

sig själv", att veta vem man själv är och lära
socialisationsgrund av ett förändrat
sociala kontroll
och den minskade
som urbaniseringen
beteende blivit vanligare.
målinriktat
mänskligt
som

målet:

att

känna

sig själv. Det är

mönster
inneburit

vara sann mot

istället för
som styrs av rationalitet
av en individ
modernismens
och upplysningens
eller religion
kultur
stora projekt - förverkligades knappast fullt ut under industrialisrealitet under just postmen, men kanske har den blivit mer av en
industrialismen.

Framväxten

tradition,
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belägg för att veckopressens, men här riktat till
budskap förändrats
över tid ger Sköld i sin analys
m0 nare kvinnor,
året
Runt. 1995 porträtteras
betydligt fler yrkeskvinnor än tidigaav
och
tolkar
henne
också med betydligt mindre
jag
rätt
re
- om
ambivalens.
det
hur kontinuiteten
med den
intressant,
Samtidigt är
Ytterligare

modersroll

ändå fortlever
1950-talet,
i 1990som dominerade
Året Runt
En viktig förklaring är, att en familjetidning
som
främst till lågutriktar sig till en målgrupp utanför
storstäderna;
bildade kvinnor
livsmönster
landsbygden, där förändrade
tar
talet.

längre tid att slå rot och förändra efterfrågan.
Sammanfattningsvis så menar jag att de ofta oavsiktliga budskap
utbudet
som grovt sett kan utläsas ur det populärkulturella
ser nära
relationer
tillvarons
relationer
ofta
kärna,
konfliktfyllda
är
som
som
till sin natur, men där konflikt
är en naturlig del av den privata tillvaron och där möjligheter till lösningar finns som inte pekar ut
Vidare är det möjligt att dra slutsatsen
vinnare och förlorare.
att det
i relationssammanhang blivit mer normativt
riktigt att uppträda
rationellt
och att välja, även när
i bemärkelsen
att överväga alternativ
det gäller människor:
för
och den
sitt eget öde"
man tar själv ansvar
rationaliteten
De relationer
är det närmaste en norm man kommer.
kan
identifiera
i
också
det är
med;
såporna
sig
man ser t.ex.
man
alltså förhållandevis

begränsade miljöer som man som tittare får del
relativt
framgångsrika och socialt anav; gärna vackra människor,
faktiskt
har
det svårt materiellt
passade. Människor
Börje
som
- som
i Svenska Hjärtan som är arbetslös, blir övergiven och är ekonomiskt
ganska sällan men oftare, ska
svag samt äldre -förekommer
tilläggas, i serier som vänder sig till en äldre publik, vilket återigen
och publikens livserpekar
samspelet mellan populärkulturen
farenheter.
Ytterligare ett tydligt budskap,
av stor relevans för den demokratiska
har
kulturen,
är att människor
när det gäller nära relationer
skilda behov. Sexuell tolerans, med andra ord. Variation
regel
är
relationssnarare än undantag när det gäller mänskligt beteende
1990-tals budskap
planet. Det leder också till att populärkulturens
kännetecknas
föreskriva
ökad
till
ovilja
någon bestämd etik
att
av en
det
relation
till
det
i
innehållsmässigt;
är
egna jaget som det etiska
avgörs: att svika sig själv och inte vara sann mot sin natur är oetiskt
och moraliskt
förkastligt och, skall tilläggas, att genom att bejaka sin
expressionism, skada andra. Det senare är givetvis ett mycket viktigt
tillägg.
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Att

kontrollera

de

kulturella

uttrycken

och den mäktiga
mellan statsmakten
Hur gestaltar sig då relationen
till vilka
och mogna demokratier
I de etablerade
populärkulturen
hör
har
statsmakten
i
dag föga möjligheter att längre — även
Sverige
skaffa sig
funnes
vilket den knappast gör"
den
viljan
politiska
om
effektiv
utbud som riktar sig till en
kontroll
över det kulturella
masspublik. För det finns vare sig medborgligt stöd ens bland de
och heller inte
moralens
väktare
grupper
som tidigare hörde till
framförallt
tekniska
intresserar
möjligheter. De kulturyttringar
som
samhället
ofta
och
välbeställd,
i
begränsad,
högutbildad
grupp
en
och den s.k. seriösa
teatrar, Operan, konsertmusiken
museerna,
fortlever
litteraturen
den lilla marknad
som Sverige utgör
framförallt
tack vare statliga pengar och är därför teoretiskt
sett
fortfarande
möjliga att styra innehållsmässigt. Samtidigt är det
avgörande
knappast den delen av kulturutbudet
som har tillerkänts
förändring. Det är istället om och
betydelse för medborgarkulturens
hur populärkulturens
innehåll
bidrar till en upplösning eller en omvandling av den politiska och samhälleliga offentligheten
som har
stått i fokus för såväl politik som diskussion.
fascinerande
med vilken energi
Det är emellertid
att betrakta
historiskt.
Kastar man nämuttryck bekämpats
populärkulturella
så har samhällseliterna,
ligen en blick över axeln, bakåt i historien,
vilket mycken kulturhistorisk
forskning visar, med olika medel
intensivt

efter att kontrollera
den
folkliga kulturen
som
har man sökt förhindra

och ställa den känslo-

strävat

tankemakt

och

utgjort i sin egen tjänst.
den från att undergräva den
rådande ordningen. Genom förbud, censur eller genom patronage
har konsten
känslomakaren
försökt
att hållas i schack. Framförallt
har detta givetvis gällt konstformer
som nått ut till en större
tidningarna och
publik - under några sekler teatern", litteraturen,
filmen.
under 1900-talet
under tidigare sekler, inte minst
Teatern
Åtminstone

då de kringresande

teatersällskapen

och landsortsteatrarna

var en

tidig förelöpare till filmen eller tv och väckte gensvar och intresse i
folkdjupet, var det framförallt
kyrkan som med benäget bistånd av
statsmakten
ställde sig kritisk
och pläderade för förbud, mot
bakgrund av den omoral och det fördärv som skådespelen kunde ge
fördärvupphov till, främst hos ungdomen. Från komedianternas
skulle
dock
den
studerande
1759
skyddas.
ungdomen
liga inflytande
beslöt Rådet att i rikets universitetsoch gymnasiestäder förbjuda
skådespel såsom ledande till ’ den därstädes befintliga studerande
,
ungdomens skada och utgiftw." Några decennier senare, efter en
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period av ovanlig liberalisering, infördes 1785 under Gustaf III
i Sverige, framförallt
påpekar mot
teatercensur
som flera betraktare
utanför
landet
och
i
bakgrund av den ökade politiska spänningen
närmade sig med stormsteg.
Censorernas
franska revolutionen
till
uppgift preciserades
at noga tilse, det ingen ting införes som strider emot Religion, Regerings-sättet, Konoungens höghet, Adelens anseende, de öfrige Ståndens
och Ämbetens tilbörlige agtning, eller skulle kunna bidraga at dem i
alt detta hos en lätt förvillad Almänhet förringa, likasom icke
något
heller något oanständigt, stridande emot goda Seder och enskilde
alt möyeligt

Personers heder och goda rygte: At språkets renhet

sätt

befrämjas.
Av citatet
skäl. Kritik

framgår att censuren framförallt
inför
eller snarare ringaktning

motiverades
samhällets

av politiska
herrar fick inte

eftersom
dess genomslag kunde
från en teaterscen
också av politisk natur. Litteraturvetaren
oanade samhällseffekter,
förbudet
Skuncke pekar
1796 mot pjäsen Arlequin Kejsare i
att
kan
ha
tillkommit
grund av dess demokratiska
Måmm mycket väl
tendens.
förekomma

Robert
har kulturhistorikern
I en rad böcker och artiklar
1700-talets
framförallt
tecknat
populärkulturella förutDarnton
och kampen mot myndistribution,
sättningar; produktionsvillkor,
ägnat sina framställdigheter och överhet. Inte minst har Darnton
de böcker och skrifter
ningar åt populärlitteraturen,
som inte släppoch
såldes
distribuerades
stället
illegalt.
i salongerna utan i
tes
kända böcker, Boken i rdnnstenen."
Därav titeln
en av hans mest
Även det skrivna ordet betraktades
alltså som ett potentiellt hot mot
eller illegala
och den underjordiska
det rådande systemet,
when
under 1700-talet
var särskilt betydelsefull
censorship, the police, and a monopolistic guild of booksellers
attempted to contain the printed Word Within limits set by the

litteraturen

official

som tydligt
litteraturen
innehåll

läsning,
forskning är fascinerande
livskraften
och betydelsen av den illegalt utgivna
visar
både som underhållning,
men där just underhållningens

orthodoxies.78

med tanke

Darntons

restriktioner,

statsmakternas

förmedlar

synsätt, nyfikenhet och uppväcker känslor som kan rasera förhärskande
För den franska illegala litteraturen
som
normsystem.
bestod av såväl
ofta kort och gott kallades "livres philosophiques,
Emile, böcker med mer
betraktelser
som Rousseaus
mer filosofiska
pornografiskt innehåll som Thérêse philosophe eller An/eedoter om
hade dessa
Madame du comtesse du Barry
men framförallt
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filosofiska

hovet,

böcker

adelns

kritik
ett politiskt innehåll, innebärande
och idéer om mer jämlikhet och
-

av

privilegier

demokrati.

Att litteraturen,
till skillnad vill jag hävda mot vad
som är fallet
och uppenbarligen spelade,
idag, tidigare tilldelades
en väsentlig roll
i socialisationsprocessen ger
en undersökning av utgivningen och
brittiska
barnböcker
drygt 100 år efter "livres philosynen
Det offentliga intresset
från de
sophiques" glansdagar, belägg för.
etablerade
eliterna i 1800-talets
slut för barn- och ungdomars
läsvanor var,
Galbraith,
påfallande och det gällde
menar Gretchen
såväl medelklassens
också
så
arbetarklassens
barn
småningom
som
och ledde följaktligen till diskussioner
om statens förhållningssätt
till litteraturen.
This
reading habits,
concern with childrens
skriver hon vidare,
of
of reading as a
understanding
out
grew
an
what
read.
fueled
consumptionzyou
were
you
was
a sense of
cultural
crisis related to a perceived jump in
mass literacy at a time
when cheap literature
than ever.83 För övrigt är
was more abundant
det värt att notera att de farhågor
annalkande
eller pågående
om en
kris som idag präglar diskussionerna
demokratins
utveckling
om
uppenbarligen knappast är nya; förändrade
livsvillkor,
upplöst
moral
och brist
adekvat prägling via skola och kultur
var påStorbritannien
tagliga bekymmer såväl i 1800-talets
i
Sverige.
som
Statsvetaren
Roger Blomgren skriver apropå filmcensurens
införande
i Sverige 1911:
Några år in

1900-talet började dock röster höjas för att staten skulle
ingripa. Det var när spelfilmerna började spridas som också omoralen
kom
i filmen i form av våld och sexualitet. De tidigaste protesterna
kom redan 1905. Då hölls det första opinionsmötet
mot kinematografins urartning och barnens besök
kinematograferna. I spetsen för
protesterna stod lärare och föräldrar.

Motiveringarna
innehåll

bidrar

bakom
till

filmcensuren,

moralisk

att detta medium
upplösning och förändrade

och dess

och

för-

därvade seder, påminner om dem som ofta förts fram även när det
eller förströelser.
gällt andra typer av mer populära kulturyttringar
forskare har denna reaktion
Av en brittisk
givits beteckning
"moralpanik" vilket kan tjäna som en lämplig beteckning.
slut och i början av 1940Kampen mot dans under 1930-talets
talet

som kom

att drivas

ligare ett exempel
högljudda protester

under

"dansbaneeländet"

är ytterliksom
1950-talets
ett moralpanik-utbrott
mot de alltmer populära serietidningarna för
mottot
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barn och ungdom, där det ställdes krav
för politiska ingrepp av typen
bli föremål
finner
Motpolen till populärkulturen
För den bildningsrörelse
folkbildningen.

skulle
att serieeländef
förbud
eller censur.
man främst i idén om
delar bar
som till stora

utveckla
och höja
var avsikten att
och främst då arbetarklassens,
individens,
andliga resurser och
personlighet med sikte
ett bättre sätt skulle
att denna klass
i samhällslivet.
Bildningen var därikunna deltaga i det kollektiva,
fram

den svenska

demokratin,

för att nå målet
genom ett medel
fler ur tidigare underpriviligierade

samhälle, där
om ett mer jämlikt
klasser kunde vara med i det

mål var inte
i
Personlighetsutvecklingens
- som
öka
inriktat
enbart
post-moderna generation mot att

livet.

offentliga
1990-talets

och sträva efter ett sant jag utan
för samhällets
dugliga beslutsfattare

självinsikten

också

mot

att öka
och upp-

positioner
helt enkelt.
utveckling kunde tjäna kollektivet,
skriver
apropå bildningsrörelRonny Ambjörnsson
i början av 1900Andersson,
Axel
En
frikyrkoman,
noterar
sen att:
blivit, som han uttrycker det, en hävtalet att hela väckelserörelsen
stång i bildningens tjänst. Beviset är, menar han, att så många medlemmar nått framstående
positioner inom kommunalpolitiken
fortsätter
Ambjörnsson,
Bland de politiskt verksamma,
var också i
olika
hemmahörande
i
bildningsrörelsens
1900-talets
början många
eller
frikyrkorna.
grenar, som arbetar- nykterhets
i vissa aspekter
Samtidigt ligger det klassiska folkbildningsidealet
och genuinitet som
mycket nära den idé om personlighetsutveckling
tongivande för efterkrigstidens västtidigare framhållits
som alltmer
inom
värld. Oscar Olsson,
en av de verkliga förgrundsgestalterna
målet med bildningen att
formulerade
den svenska folkbildningen

skaran

av
drag. Individens
Idéhistorikern

reflekett kritiskt
som medförde
människan
och
auktoriteter
och
terande över
att
var just
eller som Ambjörnsson
uttrycker det,
ett utvecklingsprojekt,
det.
förefaller
blev
Detta
människa
inte
ytan beman
var man
individer.
1900-talets
det
den
likt
hållning som präglar
drägligt
sena
denna
Men bara förefaller.
Ty tillägget är ytterst väsentligt; att
ökade bildning, denna utveckling av personligheten, ställs i samDet yttersta
hällets tjänst, för dess utveckling och framåtskridande.
människa
och
bättre
fostran
kulturella
syftet med den
var att en ny

tillägna sig ett förhållningssätt
livsvillkor

ämnad att fostra ett samhälle präglat
framträda,
en människa
och solidaritet.
samverkan
kollektivism,
av
har utgjort en av relatiounder 1900-talet
Om folkbildningen
så har alltså
mellan politiken och kulturen
nerna som upprätthållits
har
utgjort den andra. Dessa båda relationer
populärkulturen
skulle
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vilket också förklarar
egentligen utgjort varandras motsatser,
antagonismen dem emellan. Medan bildningsrörelsen
uppfattar människan "som ett civilisationsprojekt,
och
vars mål är medvetenhet
impulskontroll
och premierar förnuft framför känsla, reflexion
framför
form och
spontanitetwz, så är mycket i populärkulturens
innehåll
filmen,
dansbanorna,
pocketlitteraturen,
serie- och Veckoinriktad
tidningarna, musiken och tv-såporna
värden. I
motsatta
stället för disciplinering är det frågan
låta
ledas
sig
om att
av lusten
och glädjen och att därigenom sätta mycket
känslor
och
mer av
känsloutlevelse
i högsätet. Bildningsrörelsen
föds av ett samhälle där
den mänskliga naturen fortfarande
betraktas
och i behov
som ond
fostran
tuktan,
och
för
ständig
disciplinering
av
att "höjas till sin
nivå.
Den
optimala
revolutionen,
populärkulturella
om jag får kalla
den så, är i stället frukten
som i grunden

betrakas

gör våld

känslor

av ett samhälle där den mänskliga naturen
god och där disciplinering och tuktan som
och spontanitet
snarast leder till en brist
per-

sonlighetsutveckling.
Sett i retrospekt är det bildningstanken
den
sig
som befunnit
förlorande
sidan; idag kan man nog säga att den huvudsakliga relation som existerar
mellan kultur
och politik har populärkulturella
förtecken
i riktning mot samsnarare än personlighetsutveckling
hällsansvar.

Kan

kulturen

Ett samhälle,

skapa

och inte

att medborgarna

minst

ett

rum

gemensamt

det demokratiska

uppfattar vad som utgör

samhället,

bygger

"det

gemensamma
någorlunda samstämt. Det finns data som pekar i riktning mot att
den mentala föreställningen
samhället
eller
om vad som konstituerar
det

har genomgått
en klar förändring. Det gemenbåde
känner
samma, som man
ett ansvar för och tar ett ansvar för,
har både krympt ihop
och expanderat, förefaller
det. Det gemensamma
ligger antingen mycket nära eller mycket långt borta. Det är
samtidigt barnens dagis och global miljöförstöring,
skolgården och

gemensamma

mänskliga rättigheter.

Om

samhället

re betraktades
synta tillfällen

och det

gemensamma

tidiga-

vid sällsom den egna staden, byn eller kommunen
kanske hela landet
sträcker sig det gemensamma
inte långt utanför
de egna vardagserfarenheterna.
Men, och det skall
komma
för
dessa
känner
och definitivt
ihåg,
ansvar
många ett
man
det
så att man uppfattar sig ha skyldigheter gentemot
är
andra; en
andras
skyldighet att inte veta bäst, och att inte föreskriva
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livsbanor.

Skulle

man hårdra

det en aning så kan man säga att en
medborgarskylighet
följaktligen är att inte bedriva

postmodern
föreslå lösningar
andras problem. Den
politik, i bemärkelsen
uppfattade skyldigheten bedömer jag som mycket betydelsefull i
den moderna
Men likväl; det gemensamma
medborgarkulturen.
är
det påtagliga, det konkreta
medan det samhälle
vilket
de
om
politiska partierna talar är ett tomt skal, ett abstrakt begrepp utan
innehåll.
En god medborgare är följaktligen en individ
som uppträder gentemot
andra enligt de toleransprinciper
jag tidigare talade
i likhet med den "toleranskultur"
om i sina relationer,
som förmedlas inom populärkulturen.
har därmed sammanMedborgarrollen
smält, eller möjligen har den delvis upphävts, med rollen som privatHur har den utvecklingen blivit möjlig
Utan att här kunna
empiriskt belägga ett sådant samband, är det onekligen intressant
att
fokus
det dominerande
peka
gestaltade i en
privata relationer,
intimsfär
med föga eller ingen hänvisning till en värld därutanför,
förmedlas
i den moderna
populärkulturen.
som
för medborgarkulturen
Vad blir då de framtida
konsekvenserna
dessa
populärkulturen
strömningar
Såge
av
som den enda källan
till effektiv
prägling - vilket den naturligtvis långtifrån är - hur
skulle de individer
kunna se ut som får sig dessa budskap
till livs
Även
detta
till
eller
enbart
till
Fostrar
medborgare
privatpersoner
centrala frågan är det möjligt
när det gäller denna, för demokratin,
tendenser.
Den
långtgående tolerans för
peka
motstridiga
att
skilda livsstilar,
för variation
och tolerans och beteenden
som jag
hävdar kan utläsas även om de inte alltid är avsiktliga,
borde från
demokratisk
utgångspunkt vara en stark positiv kraft: att hysa
val av partner eller livsstil är grundrespekt för andra människors
samhälle
samarbete och harmoni.
i
läggande ett
som bygger
förmedlas
således knappast bilden av att en
Genom populärkulturen
livsstil är den réittamångfald är i stället accepterat, olika synsätt
och perspektiv kan faktiskt
finnas som förändrar
bilden. Samtidigt
alltså
detta
borde
bidra
till
att skapa positiva länkar till en
som
demokratisk
så är det också möjligt att den ökade
medborgarkultur,
öppenhet och den ökade vetskapen om att den egna livslösningen
bara är en av många tänkbara,
sätta käppar i hjulet för politik som
hittills
byggt
ideologisk grund, en lösning och ett
att renodla,
den
slags tolkning som i strid med andra tolkningar ideologier
person.

rätta

för hela samhället.

komplicerar
ideologiska
nästan

Öppenheten

och toleransen

som norm
i så hög utsträckning,
att partipoliti/e med
förefaller
och alltför
förenklat;
ointressant

verkligheten
förtecken

som ett övergrepp

gentemot

de annorlunda
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tecken
måste respekteras för sina lösningar. Efterhar
krigstiden
visserligen, som jag tidigare antytt, sett födelsen av en
betydligt mer självmedveten individ som anser sig kompetent att
sitt eget liv. Men detta leder alls inte över till en
själv kontrollera
toleransens

vilja att styra andras, eller en övertygelse om att det ens är möjligt;
vilken politik delvis måste vila.
en grund
Men om det förekommer
inslag i populärkulturen
som stryker
demokratins
idé medhårs, så finns det också inslag som är mer
skulle jag vilja hävda att det alltmer
problematiska. Framförallt
dominerande

fokuset
privatrollen, och
privata relationer
utgör
Tillvaron
inom
sådant
inslag.
populärkulturen
ett
upptas
ett
mycket entydigt sätt av kärlek, erotik, vänskap, svek och föräldrabarnrelationer;
privatlivet försiggår knappast längre i relation ens till

någon offentlighet.
och diffust;

Samhälle

även arbetslivet

det privata är svårförnimbart
och undflyende
spelar en underordnad
utanför

roll.
Den

grund, det kitt

det som jag här försökt
mentala föreställningar

håller samman ett samhälle, är
som mentalt
förstå i relation
till en viktig formare av
och emotioner,
Detta
nämligen kulturen.

kitt

kan man givetvis också likställa
med en moral eller en gemensam
hur bör man leva, privat och i samhället
Sociologen Emile
emotionellt
Durkheim
kollektivt
pekade tidigt
betydelsen av ett

etik;

samhällsnivå
det kollektiva
medvetandet
engagemang
- som
framförallt
för
utvecklas
kollektiva
upplevelser
att vidmaktgenom
hålla samhället
The
here
skriver
not
värdegemenskap.
point
som

fostran, "to enrich the mind with
i en analys av moralisk
but to give
notion,
some theoretical
a speculative conception;
a
principle of action, which We must make as effective as necessary
Durkheim

and possible. In other

something
more

emotional;

than of a

the representation must have
of a sentiment
must have the characterstic

Words,

conception.95

Religionen fyllde tidigare, och gör så kanske än idag i de delar av
världen där sekulariseringen inte framskridit
så långt som i väst, två
för samhället
mycket centrala behov. Den ena uppgift religionen
fyllde var att fungera som en arena för kollektiv
normbildning,
finns
och
reflexion.
alla
samhällen
behov av att
I
normförmedling
reflektera

ställs inför, om det så sker
över de villkor
som individerna
form eller
reflektionen
kan också ge uppDen
sätt.
annat
hov till etiska livsregler; hur vill
skall gestalta sig,
dessa
villkor
att
i fiktiv

hur bör
Den

bete oss
andra uppgiften

med ett känslomässigt

som religionen tidigare fyllde var att bidra
utlevelse, extas,
kitt, genom den emotionella
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tillät

som religionen

och där ritualer,

symboler

och kollektiva

hand-

Som Durkheim
lingar bidrog
själv
att befästa dessa emotioner.
påpekade, så är det just den grund det religiösa livet och engagemanget hade i känslan som gjorde dess makt så stark. "Already
Suicide he had argued that religion as
becomes more rational
loses
till

individual
and he gives
its power to constrain
consciences,
the
lectures
Protestantism
In
example.
as an
on moral education
ideas to gain
recognizes the inadequacy of purely theoretical
sufficient
influence
the life of the child.%
landet i världen.
Sverige är idag det mest sekulariserade
har helt tappat sitt känslomässiga och intellektuella
grepp
hället, törs man nog konstatera.
Men om
nu förutsätter
funktioner
som religionen fyllde är tidlösa och sprungna

he

Kyrkan
om samatt de
ur det

egen logik, finns det då något i det moderna
samhället som ersatt religionen som reflexion,
etik och källa till kollekKultur
och konst, först och främst då populärkulturen
tiv extas
tror jag är svaret när det
som film, tv-såpor och Veckotidningar,
och spegling i någon slags offentlighet
gäller reflexion
över individuella och samhälliga villkor
flertalet
berör
medsom verkligen
människor
borgare. Just genom sin unika kraft att
att reagera
också föda etiska och moraliska
känslomässigt kan populärkulturen
dessa är dock som regel betydligt mindre
ställningstaganden;
föreskrivna
och självklara än det etiska system som tidigare var
kollektiva

livets

förhärskande.
och ett påstått
var frukten
av ett samhälle där moral
seder
och
rätt och fel, anom goda
normer,
synen
ständighet och fördärv fortfarande
ingick som en naturlig del att
diskutera
i den gemensamma
offentligheten. Vad som är påfallande
under 1990-talet
och en liknande
trend tycks prägla även ett samhälle som USA
till
är att paternalistiska tongångar och tendenser
—
Istället förefaller
devisen "var
moralpanik knappast alls förekommer.

Moralpanik

vaktslående

och en blir salig
sin fason
att prägla mer och mer av kulturdebatten
i takt med att de generationer
till att dela en
som fostrats
samhällsmoral
såväl som en privatmoral sakteliga ersätts i befolkningen av de generationer där de enda
riktigt gemensamma

moralprinciperna

kan formuleras
att det samtidigt

som att vara genuin som människa
skadar eller griper
någon

— vara sann — utan
rätt att förverkliga sin sanna natur.1°°
annan individs
Beträffande
populärkulturens
möjligheter att kanalisera kollektiv
och
för
kollektiva
känslomässiga upplevelser, är jag
extas
ge utlopp
det post-moderna
samhället
Snarare kännetecknas
mer tveksam.
och
helt
riktas
de
allra
längtan
privata
att extas
mot
mest
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som är den enda sfär där det
socialt
tillåtet
är
att släppa kontrollen
och låta sig helt styras av just emotionenm
Men kvarstår behovet av
kollektiva
känslomässiga upplevelser för att återupprätta en

relationerna,

mot
för den rationella

den erotiska

kärleken,

individen

gemenskap utanför det alldeles egna Kanske är den nya offentlighet, dokumentärsåpan och pratshowerna, som speglar de privata
relationerna
en väg att skapa denna, för samhället, nödvändiga upplevelse- och värdegemenskapen, där utrymme
ges för gemensam
innebär
det
där fokus
normbildning.
Samtidigt
att en offentlighet
riktar sig mot andra aspekter än det privata mer och mer upphör att
existera; verkligheten kanske i framtiden
är ifatt populärkulturens
bild

av den emotionella

individen

som världens

centrum.

Noter
Till skillnad från Boije
Gennäs, och också hennes tidigare romaner som
framförallt haft ett ‘relationsfokus’,
kretsar många av de främsta samtidsförfattarnas prosa kring relationer och relationsproblematik
som t.ex. hos Carina
Rydberg, Anna-Karin Palm, Majgull Axelsson eller Agneta Klingspor.
2 Thunberg,

1999.

3 Brink, 1983, Kleberg, 1969.
4 Ett gott exempel
hur modern populärkultur
förmår sätta skräck i politiska
beslutsfattare och skapa opinion är den nyligen avlidne regissören Stanley
Kubrick’s Dr Strangelove eller Hur jag lärde mig att älska bomben. På ledande
amerikanskt håll var man oerhört uppskärrad över den effekt filmen kunde
vitala amerikanska intressen.
5 Petersson, 1987, 7-27.
6Jfr Putnam, 1993.
7Möller 8CGilljam ,1996.
8Wennhall,1994,

91f.

9 Wennhall, 1994, 92. Kunskap om möteskultur är dock förmodligen inte lika
väsentligt i dagens samhälle, medan däremot en annan kunskap som föreningslivet
delvis förmedlar, ‘social’ kompetens och erfarenhet av mänskliga relationer, idag
och
framtidens arbetsmarknad är ytterst gångbart och nödvändigt.
‘OEtzioni,

1994, Lasch, 1978, 1995, Fukuyama,

1997.

" Se bland andra Putnam, 1995, Petersson et
1998.
2 Jämför två av de möjliga scenariot som Nordfors och Levin, 1998, tecknar.

.
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3 För distinktionen
1998.

mellan den lilla

och den storademokratin,

se Petersson et

H Se Lindbom, 1995, Montin, 1998, Sörensen 8CBang, 1998 för resonemang och
uppgifter kring brukarmedverkan och nya former för samhällsdeltagande.
15Inglehart,

1997, 327, min översättning.

16Putnam, 1995.
7 Bennich-Björkman,

1999.

x Bellah et al., 1985. Bellahs bok, Habits of the heart. Individualism and
America är en banbrytande studie som skickligt fångar upp den
Commitment
övergång som sker och skett i rikning bort från ett mer absolut och till stora
delar gemensamt värde- och normsystem till ett mer relativistiskt synsätt där
handlingar och val utvärderas i relation till vad de bidrar med till den egna
‘nyttan’, en nytta som dock inte endast, t.o.m. sällan, är av materiell natur.
Nyttan kan mycket väl bestå i att ett visst alternativ är personlighetsutvecklande,
därav den viktiga distinktion som görs mellan utilitaristisk och expressiv
individualism.
19

Ta y lor 1991, Bellah et
1985.
2° Se bland andra Almond 8CVerba, 1963.
2 För begreppet massamhälle se Kornhauser, 1960.
22Ett sådant synsätt, att ett fungerande samhälle förutsätter hög grad av
värdegemenskap, är karakteristiskt för den idéströmning som under senare år gått
under beteckning kommunitärer.
En framstående företrädare är amerikanen
1993.
Amitai Etzioni som bland annat skrivit The Spirit of Community
23Almond

8CVerba, 1963, Putnam, 1993, Eckstein, 1996.

21Thunberg,

1999; intervju

med Jonas Gardell

25 Coleman, 1995, 129.
2° Johnson, 1998, 57.

"Johnson,

1998, 58.

28Se Coleman, 1995, Gottman,

1997.

29Bellah, 1973, i en introduktion
till Durkheims sociologi. Vad Durkheim, och
även Bellah frågar sig, är vad som ersätter religionen som grunden för ett
gemensamt samhälleligt medvetande när väl religionen övergått till att bli alltför
rationalistisk. Bellah kommentar att Durkheim avvisade konsten "art" som ett
sådant kitt för att den låg för långt från verkligheten.
5° Efter

tre,

Sveriges Radio den 28 december 1998.

31Psykiatrikern Victor Frankl, som ägnade stora delar av sitt liv
att utforska
innebörden av livsmening, framhöll som helt grundläggande att livsmening alltid
var själv-transcenderade det vill säga riktades mot något annat än individen själv.
"Endast i den utsträckning en människa fullföljer en mening ute i världen, fullföljer hon sig själv. Men om hon går in för att förverkliga sig själv snarare än för
ögonblickligen sitt beatt fullfölja en mening, förlorar självförverkligandet
rättigande
Frankl, 1969/1995, 43.
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32Se t.ex. Coleman, 1995, som skriver: Empati bygger
självkännedom:
bättre kontakt
har med våra egna känslor, desto bättre är
att avläsa andras
känslor". Han fortsätter "För allt samförstånd och all förståelse,
som är grunden
till omtanke och omsor g b ygg er p å känslomässi g l Yhördhet,
å förmå gan till
P
,
empati 129.
33Enmark, Kälvemark, Ohlander,

1998, 166ff.

3‘ Bellah et
1985.
35På individnivå framhålls ibland
en gemensam historia, minnena, som en
väsentlig del i en harmonisk och stabil åktenskapsrelation för att åstadkomma
positiva bindningar, och även
organisationsnivå återkommer i många analyser
betydelsen av en ‘historia’, som gemensamma myter, hjältar, skurkar, anekdoter
för att att forma en framgångsrik kultur.
3° Lasch, 1979.
V Lasch, 1979, 14.
3 Viscovi ac Hjorth,
39Almond

1999, 15.

8CVerba, 1963, Putnam, 1993, Sundqvist,

1998, Bennich-Björkman,

1999.
4° Parsons, 1937, Inglehart,

1997, Eckstein,

1988, 1997.

"1Sigel, 1995.
2 Viscovi 8CHjorth,

1999,

43Heide, 1995,
"4 Ericsson, 1999.
45Viscovi 8CHjorth

,

1999,

4°Gentele, 1999.
W En uppgift i artikeln Amster Pratshow med livet som insats", Svenska
Dagbladet 4 februari 1999 anger att Jenny Jones show har 4-5 miljoner tittare
varje dag i USA..
"8 Amster,

1999.

49Sundelin, 1999.
5°Blomgren,

1998,

5‘ För analyser av veckopressen
se Sköld, 1998, Larsson, 1991, Berger, 1974 samt
Bennich-Björkman,
1996.
52Sköld, 1998, 17.
53Sköld, 1998, 358.
54Merelman,

1991, ix.

55I dag skulle man kanske också föra dataspelen och chattandet
kategori.

till denna

5° Detta kan jämföras med de behov
som Marianne Östergren menar att damtidningarnas skriverier om kändisars privatliv fyller, bland annat identifikation,
tröst, insikter och fokus för reflexioner och "vi får chans att verifiera våra egna
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livsval och hitta förklaringar till varför
sig väldigt märkligt". Thunberg, 1999.

lever som

lever; vilket ibland kan te

67Michael Hancock intervjuas i Svd 1 februari 1999 av Håkan Steen under
rubriken Bråken i såpan -får tittarna att bli sams".
66Viscovi 8C Hjorth,

1999, 8

59Viscovi se Hjorth,

1999, 1o.

66Viscovi 8C Hjorth,

1999,8.

61Viscovi 8C Hjorth,

1999.

62Kamratposten

1999.

63Viscovi 8CHjorth,

1999,

66Steen, 1 feb, 1999.
66Bennich-Björkman,1996.
66Nu skall man givetvis komma ihåg att tester framförallt är ett tidsfördriv,
det är i underhållningens form som dessa "budskap" förmedlas.
67Bennich-Björkman,
1996, 20.
66Bennich-Björkman,

och

1996, 23f.

66Diskussionen om rationalitet är mycket stor, och jag tänker inte här närmare
fördjupa mig i definitionsproblematiken.
7° Sköld, 1998, 353ff.
7‘ I min avhandling Statsstödda samhällskritiker
1991 drog jag slutsatsen att
även statsföreträdarna i ett organ som den stipendiefördelande författarfonden
gör tydlig åtskillnad mellan faktiska stipendiebeslut i vilka man inte deltar och
administrativa beslut i vilka man deltar. "Överideologin" att det var ickelegitimt för statens representanter att lägga sig i stipendiebeslut var klart
etablerad. Däremot kan man konstatera att en sådan modell
någon
- om nu
trodde det inte är generell för västdemokratierna. I Frankrike är istället
ministerns uppfattningar klart tongivande och inflytandet från producenterna",
det vill säga konstnärerna, begränsat Wangermée, 1989.
72Skuncke, 1981.
76Roger Blomgrens avhandling Staten och filmen 1998 framgår att filmcensur
infördes i Sverige redan 1909, mindre än 10 år efter mediets genombrott, och
faktiskt fortfarande tillämpas.
7 Nordmark,

1996, 30.

76Citatet är hämtat från M C Skunckes 1981
1772-1796, 104.

bok Sweden and European Drama

76Skuncke, 1981, 118.
77Orig; The Literary Underground of the Old Regime 1982. Jfr också en
svensk botten, Bo Bennich-Björkman,l998,
uppsats med ett liknande tema
broar och markander. Systemen för spridning av
Eliternas gata och handeln
böcker i Sverige 1600-1850.
76Darnton,

1982, vi.
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79Berättelsen om hur Robert Darnton av en ren slump ramlade över det jättelika,
okända och sedan 1700-talet olästa arkiv som sedermera har legat som empirisk
grund till många av hans böcker är varje historikers dröm. Det var Société
typographique de Neuchatels arkiv, ett av det franska 1700-talets största förlagshus när det gällde underjordisk litteratur. Utifrån deras efterlämnade dokumentation har han varit i stånd att rekonstruera en osynlig och bortglömd verklighet; de illegala bokmarknaderna I det för-revolutionära
Frankrike.
8° Se Darnton,

1996.

81En intressant inblick i hur det kunde
till när dessa böcker, centrala från ett
politiskt och kulturhistoriskt
perspektiv eftersom de förebådade och gav bränsle
till revolutionen, spreds till Sverige ger Tomas Anfält genom att poträttera den
svenske adelsmannen Charles de Geer och dennes bibliotek. Anfält, 1995, 271279.
82Galbraith,

1997.

3 Galbraith,

1997,

8‘ Blomgren,

1998, 36.

85Beteckningen moralpanik
myntades av Stanley Cohen i boken Folk Devils
and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers, 1972.
86Frykman,

1988.

87Knutsson,

1987.

88Ambjörnsson,

1988, 250.

89Gustavsson, 1991
9°Ambjörnsson,

1988, 253.

9 För en längre diskussion om drömmen om den nya människan se BennichBjörkman, 1991, 145ff.
92Ambjörnsson,

1988, 269.

93För en analys av den förändrade synen
barnuppfostran som kommit att
prägla efterkrigstiden ivästvärlden och där denna förskjutning i synen
den
mänskliga naturen främst kommer till uttryck se Bennich-Björkman,
1999.
9 Se t.ex. Möller,
95Durkheim,

1996.

1973, xlii.

9° Bellah/Durkheim

1973, xlii.

97Se bland annat Inglehart, 1997.
98Den idén undersöks empiriskt av Richard Merelman 1991 i Partial Visions.
Culture and politics in Britain, Canada, and the United States.
99I ett inslag som sändes i Radions P1 den 2 mars 1999 diskuterades rörelsen
Moral Majority’s brist
stöd i det amerikanska 1990-talet. Ytterligare en
indikation
att en delad moralkod -i bemärkelsen normer och regler för
offentligt och privat beteende är den amerikanska allmänhetens överslätande
attityd gentemot presidentens utomäktenskapliga
förbindelser; en värderingsförskjutning som uppenbarligen media inte riktigt "hunnit med att dra konskevenserna av.
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l°° Taylor,

1991.

m Jfr Bauhn, 1994, som analyserar passionen som ett filosofiskt
religiösa och den erotiska passionen ligger nära varandra.
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Rapport från

Förlaget
Om de moderna

typ aldrig
nyhetesgenera-

Jag tittar

den förlorade

Svenska

Om
Klas

landet

tillhör

Vem

friluftsliv

och

folkstyrets

jordbundenhet

Sandell

Allemansrätt

demokrati

och

Friluftslandskap

Några utgångspunkter

identitet:

och

att orden nation
Likaså kan
födas".

Vi kan konstatera

lat. nascor
demokratin

fram i första

har vuxit

och natur har samma ursprung
konstatera
att den moderna
hand som ett nationellt
projekt

och att parallellt med denna utveckling har en fundamentalt
ny typ
breda grupper
för samhällets
etablerats
naturkontakt
nämligen
av
mark och vatten man inte själv äger.
ofta
som fritidsaktivitet,
och friluftslandskapl
Vi vet att friluftsliv
var viktiga element i
ansträngningarna i seklets början för att etablera och fördjupa en
identitet

nationell

bondeland

parallellt med Sveriges övergång från byfokuserat
Vi vet också att stora förslut, när det gäller relationerna

industriland.

till urbaniserat

till
ändringar även sker i dag, i seklets
ofta
diskuteras
i
och
miljön
Förändringar
landskapet
som
rummet,
turism,
internationalisering
termer av globalisering, högrörlighet,
tids
likaså
utmaningar är
Vi
vår
politiska
största
vet
att en av
m.m.
arbetet för en så kallad hållbar utveckling och att detta i stor
och livsstilkonsumtion
utsträckning inbegriper allmänhetens
för
dess genomstöd nödvändigt
vilket gör ett brett demokratiskt
naturkontakt
i dag i
konkreta
förande.
Samtidigt är allmänhetens

huvudsak

hänvisad

Detta

till

fritid

sammantaget
samspelet mellan demokrati
också

nödvändigt

och friluftsliv.
bättre
att
och friluftslivets

innebär

att fördjupa

behöver

våra kunskaper

uppmärksamma
landskapsrelation. Det är
om hur detta

ser ut i

För finansiellt stöd till olika forskningsprojekt som ligger bakom denna uppsats
tackas i första hand Forskningsrådsnämnden varmt.
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dag för olika

kan skönja.
samt vilka utvecklingstendenser
grupper,
detta
delar
kulturella
vår
spännande
är
självbild och
att
av
nutidshistoria
finns all anledning att tro att här finns viktiga nycklar
till delaktighet och till folkstyrets förankring inför nästa sekel. Det
handlar om friluftslandskapets
roll för hemkänslans
geografi och
Förutom

hemmets

styre.

Folkstyre:

Inte

minst

en geografisk

geografiska perspektivet

Det

makt

och demokrati.

fråga

i vid bemärkelse

Vi behöver

är en viktig

aspekt

bara tänka

begrepp som:
förankring,
och
decentralisering
centralisering
vs.
för att påminnas
identitet,
räckvidd
och
"regionalpolitik
om att
och förståelse
plats är centrala perspektiv i diskussion
av folkstyrets
utformning, legitimitet och funktion.
En aspekt av folkstyrets
geografiska dimension
som inte är lika uppmärksammad är själva
folkets
landskapets tillgänglighet.
I vilken utsträckning
rumsliga
hemvist är och upplevs
och
vårt
I ett
som
som tillgängligt.3
senindustriellt
samhälle av Sveriges typ innebär detta för folkflertalet inte minst
och fritidslandskapets
en fråga om friluftstillgänglighet. Det är dit som konkreta
upplevelser av landskap,
liksom av areella näringar
natur och landskapsförändringar
som
jord- och skogsbruk, i stor utsträckning är hänvisade.
Titeln
landet
är alltså medvetet
flertydig för
ovan, "vem tillhör
indikera
det
både
handlar
att
att
om 1 vem som anser sig äga landet
och i vilken utsträckning
man anser sig råda över detta land; men
lokal

också 2 vem som
anser sig tillhöra
del i en gemenskap
vars styre man
Till detta kommer
att engagera sig

detta

land i bemärkelsen

vara en

förhoppningsvis också är beredd
den dubbeltydighet
som ligger i
"landet"
nationen,
bl.a.
respektive
landsbygden
viktig
som
som
för
fritid,
friluftsliv
och
naturturism.
Sammanfattningsvis och
arena
lite tillspetsat handlar det
med att engagera sig i
om problematiken
något, om man inte uppfattar detta som sitt
eller vårt.
Det
handlar om det politiska
räckvidd
och
demokratins
engagemangets
också i bokstavlig bemärkelse.
jordmån
-

Aktuell

fråga med

historisk

klangbotten

industrisamhälle
som successivt växer fram i slutet av 1800-talet
är nära kopplat till ett intresse hos de maktbärande
att
grupperna
hos den breda allmänheten
frammana
känslan av att tillhöra
ett land

Det
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både bildlig och konkret
och naturturism
betydelse. Friluftsliv
När demokratiseringen
viktiga element i dessa ambitioner.
slår igenom
tid, friluftsliv

under

blir
allvar

för friså är också intresset
och landskapets tillgänglighet
centrala politiska frågor.
Vår tids behov av och intresse för en hållbar utveckling och den
1920-

och 1930-talen

helt centrala roll som detta innebär för behovet av en brett förankrad miljömedvetenhet
är ett viktigt skäl till att landskapets upplevda
bör
i
Detta då
tillgänglighet
dag
politikområde.
vara ett centralt
konkreta

upplevelser i landskapet samt behovet av en naturnära
lyfts fram som fundamentalt
när det gäller miljötids
Att
i
vår
pedagogik.
miljöfrågor
stor utsträckning är globala och
med mycket komplexa kopplingar mellan orsak och verkan minskar
och konkreta
inte nödvändigtvis behovet av platsidentitet
upplevelnärmiljö

alltmer

ser av människans

naturberoende.
Kanske är det tvärtom
så att
tids
drastiskt
ökar
behovet
i
vår
opåtagligheten
miljöproblematik
konkret
kunna
relatera
sig till plats, landskap och naturens
att
av
krafter
Att naturturism
samtidigt är en av de starkast växande
ekonomiska

branscherna

och av särskilt stor betydelse i för övrigt
ofta ekonomiskt
svaga regioner gör frågor och konflikter kring
landskapets tillgänglighet inte mindre politiskt brännande.

Allemansrätten

som

fokus

fortsatta
den s.k. allemanstexten kommer
att fokuseras
fritt
eller
förstöra,
rätten; traditionen
störa
att, utan att
passera
och tillfälligt vistas
och
mark
Det
är betecknande
vatten.
annans
finns med i vår grundlag samtidigt som den inte
att allemansrätten
Den

finns

vidare

preciserad någonstans i vår lagstiftning - annat än den
som ligger i andra lagars begräsningar. Från det
friluftslivets
för
via mellankrigstidens
tidiga
givet tagna allemansrätt
och rekordårens
fysiska rekreationsstrandskyddsdiskussioner
planering har landskapets tillgänglighet varit centralt för friluftsliv
och allemansrätten
har varit ett av dess viktigaste fundament.
På
omvända

definition

senare tid har även en urban
grund av allemansrättens

allemansrätt

knytning

till

diskuteratsf

sedvana,

lokala

Inte

minst

förhållan-

den och upplevelsebaserad socialisering, är den ett viktigt fokus även
för vår tids spänningar kring de utmaningar som ligger i ett mångkulturellt
samhälle med
Ett senmodernt
högrörlighetssamhälle.
också allt större förväntningar om och oro för allt mindre mängd
och allt mindre
reglerat lönearbete - eller om man så vill, allt mer
och allt mer integrerad, fritid.
och att
En fritid där naturkontakt
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olika
största

sätt röra sig i landskapet har varit, och är, ett av allmänhetens
intresseområden
och en viktig hälsofaktor.5

Sett i denna

kontext

laddat

mansrätten
göra med identitet,

blir ett så vardagligt
med djupgående kulturella

fenomen

som t.ex. alleaspekter som har att
och folkvetf.
Ett så

rättigheter, skyldigheter
nöje som att grilla korv över öppen eld eller Friluftsoskyldigt
inom skola och barnomfrämjandets I Ur och Skur-verksamhet
humanekologi och
sorg blir, sett i denna kontext
av miljöhistoria,
miljöpedagogik, en spegel för specifika kulturella
perspektiv. För
självklar
somliga är sådana friluftsaktiviteter
för
att inte säga
en
och
livskvalitet
för
andra
oundgänglig
pedagogik
onödigt självexotism.
plågeri, kvardröjande lantlighet eller fascinerande

Den

här

uppsatsen

här uppsatsen

och
tidigare forskning om friluftslivets
miljöengagemangets framväxt i Sverige Efter ett introducerande
och mer principiellt
etablering
resonemang
om friluftslandskapets
och tillgänglighet
fram.
allemansrättens
innehåll
och
historia
lyfts
Därefter
den nära kopplingen i detta sekels början
ges exempel
mellan intresset
för att lyfta fram friluftslandskapets
tillgänglighet
och engagemanget
för nationell
enhet och identitet.
Några aspekter
sekelskiftes
relation
till
friluftsliv,
vårt eget
landskap och platsidentitet
diskuteras
sedan. Detta följs av fyra framtidsbilder
som
illustrerar
skissera en mer
några viktiga tendenser och även försöker
visionär
intressyntes. Uppsatsen avslutas med ett antal exempel
fokuserade
samspelet mellan
santa och viktiga forskningsansatser
fritidens
och ett framtida
natur-landskapsrelation
mångkulturellt,
förankrad
högrörligt samhälle som prioriterar en demokratiskt
hållbar utveckling.
Den

Friluftslandskap

bygger

och

tillgänglighet

Friluftsliv
kallar friluftsliv
och närliggande uttryck som naturturism,
Det
och camping
har i huvudsak
vuxit fram
utomhuspedagogik
med
industrisamhället
och
parallellt
urbaniseringen under de senaste
100-150 åren. Det här innebär också att det handlar om ett fenomen
demovarit och är en parallell till den västerländska
som historiskt
kratin. Friluftsliv
har i huvudsak
etablerats
i Västeuropa inklusive
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Skandinavien

och via deras tidigare

i t.ex. Nordamerika
och
Australien.
Själva utgångspunkten för friluftsliv
är den uppdelning
tiden
och
för
det
moderna
typisk
är
projektet. Tiden
rummet
av
som
delas upp i arbete respektive fritid, och rummet
delas
landskapet
upp med olika

arbetsplatser,

funktioner

olika

utbildning

och fritid.

platser, t.ex. bostäder,
Vi kan med hjälp av Eskilsson
idé f.f.a. under 1930inslag i fritidens

också notera

talet

kolonier

att: "Ett centralt
var att en rätt använd fritid

skulle

kunna

utveckla

demo-

kratin.7
historia, i t.ex.
Några huvudsakliga epoker i friluftslivets
Sverige, är som följer och där särskilt den första och den sista
epoken, sekelskiftena
1900 respektive 2000, utvecklas
ytterligare
den
kommande
något i
texten:

1

dess etablering

tioner

runt

sekelskiftet

som Sv. Turistföreningen,

1900 med bildandet

Friluftsfrämjandet

av organisaoch Scout-

rörelsen;8
2 dess breddning och demokratisering under 1920- och 1930-talen
till att i större utsträckning
inkludera
kvinnor,
familjer och närmiljö,
och
exotiska
jämfört med tidigare fokusering
miljöer som
män
t.ex. fjällen
dess allt tydligare materialisering
under efterkrigstidens
rekordår
i form av ökningen av privatbilism,
friluftsutfritidshus,

3

rustning,

fritidsbåtar

nationell

och regional

etc., samt ett ökat

intresse

för friluftsliv

som

fysisk samhällsplanering

vår tids

kommersiella
förstärkning av friluftslivets
aspekter
naturturism,
och
ekoturism,
begrepp som
upplevelseturism
alltmer specialiserade aktiviteter
och en globalisering av trender,
resande och friluftslandskap.
Parallellt
med detta ser
också ett
för
intresse
inte
minst
pedagogiska möjligheter
stort
uterummets
för barn och ungdom.

4

under

En särskilt

aspekt utifrån vår tids globaliseringstendenser
samhälle med
att Sverige i dag är ett mångkulturellt
lättrörlig befolkning, är frågan om det finns en specifik
intressant

och det faktum

en alltmer
Nordisk
friluftstradition.

Denna tradition
anses kännetecknas
av
och ställs inte sällan i kontrast
till de mer
inriktade
traditionerna
med t.ex.
specialiserade och kommersiellt
Nordamerikanska
Det verkar finnas fog för en sådan karakrötter.
både historiskt
och i
tärisering - även om de externa influenserna
och
allemansrätten
bör
kunna
dag är uppenbara ses som ett av den
Nordiska
friluftstraditionens
tydligaste uttryck. Det är heller ingen
enkelhet

och folklighet,
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om att friluftsliv
och i de Övriga nordiska
tvekan

i olika

former

har en stark

position

i Sverige

länderna.

Landskap
hela Sverige att betrakta
som ett kulturgraden av
landskap påverkat av människan,
även om naturligtvis
bygder med jordkulturpåverkan är mycket skiftande i t.ex. tätorter,
Friluftslivet
och skogsbruk, fjäll och ytterskärgårdar.
är då ett av
Som bekant

är i princip

och hotbilder
vars anspråk, intressen
i
korsas och samspelar med andra landskapsperspektiv
— samma
friluftslivet
fysiska landskap. Själva etablerandet
av
som ett nytt
samspelet mellan en
landskapsperspektiv är ett bra exempel

många landskapsperspektiv

industrisamhället,
ett landskapsperspektiv
och en praktik friluftslivet.
Ett landskapsperspektiv vars legitimitet hos t.ex. den jord- och skogssäkert länge var mycket måttlig och
brukande
lokalbefolkningen
för t.ex. filmer om
fortfarande
i dag är en rik inspirationskälla
och fritidsfolk
mellan fastboende
i skogs- och
kulturkrockarna
kustbygder.
strukturell

förändring

romantik

och

nationalism

Tmgängüghet
Ett landskaps tillgänglighet
är resultatet
av en sammanvägning av
faktorer
antal
och
där
t.ex. lagstiftning bara utgör en
ett stort
indentifierar
exempelvis följande huvudaspekter:
aspekt. McIntyre

mobility,
handlar

"perception,

social

factors

och institutional

factors".

om i vilken utsträckning ett visst landskap
upplevs som tillgängligt för en viss person eller grupp vid ett visst
tillfälle.
Det är uppenbart att detta i stor utsträckning influeras
av
Det

helt enkelt

t.ex. uppväxtvillkor,
vanor och inställning till lokalbefolkning
liksom
förväntningar angående dessas inställning.
markägare,

och
Det

här innebär att landskapets tillgänglighet
i stor utsträckning är en
fråga. I vilken utsträckning landskapet är
politisk och kulturell
tillgängligt för mig och för dom handlar inte minst om grundillustration
kan
demokrati.
Som en konkret
läggande synsätt
1985, omdefinibeskrivning av hur Turistrådet,
lyfta fram Olsons
erade den så kallade hinderproblematiken:
alltifrån 1936 års socialdemokratiska
motion,
I den tidigare debatten
Rekreationsberedningens
via 1969 års Turistkommitté,
rapporter,
betänkande 1983 hade
Gunnar Nilsson m.fl.:s motioner till TUREK:s
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eller andra eko‘ kapitalstarka intressen
de
främsta
hindren.
Andra
hinder av mer
angetts vara
psykologisk eller social karaktär hade också angivits. Dessa socio-e/eonomis/ea hinder ersatte nu Turistrådet
med en annan typ, de av stat och

jordägande

nomiska

samhällsklasser,

faktorer

uppställda politiska och formella hindren. Denna typ av hinder
varför Turistrådet
ville sträva efter att
antogs hindra turistnäringen,
kommun

bort dem.

Den

svenska

allemansrättens

framväxt

ochinnehån
Allemansrättens

princip

Även

har rötter
om olika inslag i det som i dag kallas allemansrätten
känner en
är den version
långt bak i tiden, före industrialismen,
framväxt
parallell till det moderna friluftslivets
som skisserades
ovan.
Allemansrätten
nämns som begrepp både i naturvårdslagen
och i grundlagen, men är inte närmare specificerad till sitt innehåll.
I
frirum
det
bildas
mellan
kan
allemansrätt
vår
princip
ses som
som
hemfrid,
olika lagars avgränsningar; ekonomiska
intressen,
naturskydd/vård och landskapets nyttjande Figur 1. Avgränsningarna
frirum
är alltså mer att se som relativt breda
från
vad
får,
gråzoner
över vad man bör och inte bör till vad
man
man inte får.
runt

allemansrättens
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Figur

Allemansrätten

som det utrymme

50m blir
oc/9 lagstadgade skydden för: I

bara de traditionella
ekonomiska

intressen;

2

begränsningar som 4

naturvärden;

oc/9 3

landskapets användning

kvar

mellan

inte

markägarens

bemfrid

utan också de

utgör

Hemfrid

Ekonomiska

-

Naturskydd

intressen

Landskapets
användning

Grunden

tillär att markägaren får acceptera att andra människor
eller passerar mark och Vatten, förutsatt
inte
att
skada eller hemfrid
mot ekonomisk
passeras. Myndig-

fälligt vistas

gränserna
heterna har att
motsvarande
sätt bevaka gränslinjen mot naturskydd/vård med hjälp av till exempel olika reservatsbestämmelser
och fridlysningar.
För en aktuell uttolkning
av gränslinjernas läge
och inte
Naturvårdsverket
vad man anses
ut diverse inger

formationsmaterial

riktat

både till

människor

bosatta

i Sverige och

de som är
tillfälligt besök.
det
kan följande citat från
När
gäller själva andan i allemansrätten
för lagberedningens förslag till jordabalk 1909 sägas
motiveringarna

fånga en hel del liksom i miljö-

och naturresurspolitik

generellt:

Begränsning i friheten att disponera över landets jord krävdes av hänsyn
till allmänt väl; de särskilda fastigheterna bildade tillsammans det land,
där folket skall leva sitt liv, och det kunde icke lämnas i den enskilde

jordägarens skön att så förfara med sin jord att det helas väl äventyrades.
karaktär
Mycket av allemansrättens
ligger i att det är landskapet
för nyttjaren
självt som berättar
om möjligheter och begräns-

~
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sikt
årstid, väder t.ex. för eldning,
ningar genom markanvändning,
med
alla
för
hur
kan
t.ex.
nära man
ett bostadshus etc. Men som
berättelser
så måste man lära sig läsa, lyssna och tolka. Det här är en
anledning till den väl befogade oviljan till att i lag detaljerat försöka
gränser. Men det kan ändå finns all
allemansanledning att fundera över behovet av att i lag formulera
rättens kärna om tillfällig vistelse och fri hänsynsfull färdsel med
fastställa

allemansrättens

hjälp av egna och naturens krafter
annans mark och vatten. Detta
för att undvika
för
säkerhets
skull liksom oönskade
insnävningar
utvidgningar, samt kunna bibehålla respekten för lokala förhållanden
och sedvänjor.

Rätt

för

vem

En av de historiska

rötter

för allemansrätten

som det finns

anled-

bondesamhällets
ning att uppmärksamma är det förindustriella
förvaltade
och
kollektivt
nyttjade områden
allmänningar
byn
- av
med skogar, sjöar, myrar etc. En viktig princip för detta nyttjande
alla
alltså vilka som
var att man definierat
vem som tillhörde
tillhörde
och
så
byn
sätt genom byastämma och olika
att man
kunde reglera nyttjandet för t.ex. bete,
beslut och social kontroll
vedtäkt,
jakt och fiske.
etablerades
allemansrätten
så har alleI och med att den moderna
för
alla
svenskar
obegenerellt uppfattats som självklar
mansrätten
roende om man bor i området
eller
"Byn" har ansetts omfatta
och
det
hela nationens
innevånare.
När
gäller tillfälliga besök från
yta
officiella
andra länder turister
den
inställningen
är
att inga andra
finns
för
bor
de som
i Sverige
restriktioner
byn
än de som gäller
—
motstånd
detta
kan
bakom
visst
Men
global.
mot
anas
anses vara
diverse insändare och t.ex. överskattningen
turisters
av utländska
allemansrätten.
av
frirum
allemansrättens
Det bör noteras att även om storleken
har
alla
är närmast unikt stort i Sverige, Norge och Finland
som
finns
likartade
identiska
inte
så
motsvarigheter
förhållanden
men
till vår allemansrätt
även i andra länder. De praktiska skillnaderna
missbruk

när det gäller i vilken utsträckning
en icke-ägare kan anse sig ha
någon som helst rätt att vistas och passera andras mark är dock
avsevärda och framstår
särskilt tydligt vid en jämförelse med
Nordamerika.
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Rätt

till vad

är viktigt att notera den fjärde avgränsningen av allemansrättens
i figur 1 -landskapets användning. Allemansrätten
innebär
inte, med
undantag, någon grund för att hävda ett visst nyttjande
Det

frirum

av landskapet, eller hävda att ett visst nyttjande
stånd. Det jord- och skogsbruk, den infrastruktur
försvinner

eller tillkommer

inte får komma

till

etc. som finns,

utifrån

lagstiftning,
ägares intressen,
myndigheters planer etc., är alltså att se som given ur allemansrättsligt perspektiv.
Det här innebär en viktig nackdel ur friluftslivets
synvinkel då
det begränsar möjligheterna att kräva hänsyn när det gäller landskapets utseende och nyttjande. En nackdel som man försöker motverka genom att avsätta särskilda områden, t.ex. nationalparker och
där friluftslivets
kan vara utgångspunkt. Å
intressen
naturreservat,
andra

sidan åsidosätter

genom att t.ex. inskränka
bestämmelser.
Samtidigt

man då inte sällan delar av allemansrätten
och reglera friutrymmet
med särskilda

inte
ligger det ett mycket viktigt värde
perspektiv -i att man har hänsynsfull tillgång

ur demokratiskt
landskap och inte bara är hänvisad till särskilt avsatta och
reglerade områden. Att man har tillgång till ett levande produkminst

till

allt

tionslandskap ett landskap som producerar nyttigheter som mat,
också av stor miljöpedagogisk
byggmaterial etc. är sannolikt
betydelse."
Ett av de
exemplen
en övergripande samhällsplaneringsanda är det generella
åtgärd som jag vill påstå går i allemansrättens
med start i 1930-talens
strandskyddet som införts successivt
demokratidiskussioner
kring landskapets tillgänglighet. Motiven
var:
"underlättande
och tryggande av möjligheterna
för den icke
m.m..23
jordägande befolkningen att idka friluftsliv
En viktig aspekt av gränslinjerna runt allemansrätten
är förstås
vad som anses ha ett ekonomiskt
värde. Här är det tydligt hur
i
tidigare epokers faktiska landskapsnyttjande vävts
allemansrättens
praxis, att man t.ex. inte får plocka ollon som var
djurföda
men svamp och bär som hade begränsat värde i bondevärde,
samhället. När något börjar upplevas som ett ekonomiskt
också fått politisk strid där markägares möjligt.ex. bär, så har
heter att utan konkurrens
värde
nyttja sina markers ekonomiska
ställts mot tidigare fattiga stadsbors
och
försörjning
senare hälsooch livskvalitetsvärden.
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eller

Kulturarv

övergrepp

det gäller alla ovanstående
kärnfrågor - vilka personer omfattas
allemansrätten
och
vad
av
som ingår i den - så hänvisas ofta till
historia
och kulturtradition.
Både i bemärkelsen
att då allemans-

När

rätten

inte fanns

grepp
skaffas

före

i sin nuvarande

det moderna

form

friluftslivets

och med sitt nuvarande

framväxt,

bör den kunna

beav-

och den privata

äganderätten till mark och vatten
samma
hänvisas
till
i
tradiMen
kontinentaleuropa.
ännu
status som
mer
tionens betydelse när det gäller behovet av att bevara allemansrätten.
Vi har redan konstaterat
är en direkt spegling av det
att friluftsliv
framväxande
urbaniserade
industrisamhället
och följaktligen fritids- och friluftslandskap
och dessas tillgänglighet.
Det är därför
förvånande
den
moderna
allemansrätten
till begrepp
knappast
att
och specificerat innehåll
inte dyker upp förrän friluftslivet
successivt
vunnit
i bredd och betydelse. I friluftsepokens
det
inledning
, synes
inte ha varit någon tvekan om den spårlösa färdens självklara möjlighet över mark och vatten, oberoende
av om dessa var i privat ägo
eller

och oberoende

av om man Varit

i kontakt

med ägaren innan.

verkar
forskning, gjord utifrån hur det tidiga friluftslivet
ha uppfattat friluftslandskapets
denna
i
praktiken.2° I
tillgänglighet
bemärkelse
verkar det framväxande
redan från
friluftslandskapet
början ha varit allmänt tillgängligt. Allemansrättens
grundläggande
praktik bör därför, i denna bemärkelse, kunna ses som en fundavisar

Detta

mental
Den
från

del i vår kulturhistoria

grundläggande

och med friluftslivets

kombination
-

allemansrättens
start.

Orsak

koppling

till

är alltså påtaglig
är sannolikt
en

självklarhet
till

detta

av:

det tidiga friluftslivets

akademi

och överklass

troligen inte var van vid att undra över sina rättigheter
med t.ex. exkursioner,
forskningsresor och nöjesresor

som
i samband

i övrigt;

de delar av landet som ofta söktes upp var förhållandevis
glest
- att
befolkade.
villkor,
Detta samtidigt som den tidens materiella
när det
innebar att man i allmänhet
gällde mat och logi för friluftaren,
färdades

tätt

inpå och genom

bebyggda trakter;

det traditionella
och sammansatta
bysammhällets täta
geografiska struktur
med allmänningar och djupt rotade behov av smidiga
lösningar för att passera varandras ägor och nå olika gemensamma

nyttigheter;

och
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nationalromantiskt
färgad positiv grundsyn när det gällde rela— en
vilket samspelade med beroendetill ortsbefolkningen
tionerna
förhållandet

inkl.

kommersiella

mellanhavanden kring vägvisning,

mat och logi.
detta

Till

kan läggas mer övergripande
friluftstradition
nordisk

kulturella

frihetstradition,

perspektiv

m.m.27 När

runt
sedan i tiden

breddning så hänvisas till urgammal
närmare friluftslivets
förmaningar om hänsyn och försiktigrätt och allt starkare kommer
het in. Som illustration
till uppfattningen
om färdselrätten
som
årsbok,
tradition
kan
STF:s
citera Horney
1932 som skriver:
i
kommer

och kommer nog aldrig
det har aldrig ingått i svensk rättsuppfattning,
har
fritt
det,
inte
rätt att
röra sig i skog och mark att
att göra
envar
förutsatt att det
sker i medvetet syfte att göra ohägn.

1900:

sekelskiftet
nationell
"Känn

identitet

ditt

land

Svenska

Turistföreningens

ankring

i huvudsak

romantiska
livet.

för

Friluftsfostran

bland

STF
bättre

etablering
bemedlade

1885, med dess förmän och med national-

för det tidiga friluftsär en bra representant
Svenonius
STFs
år 1886:
grundare,
en av

perspektiv,

Så här skriver

fosterlandskärlekens
heliga eld vaknar hos den, som är i tillfälle
med
i vårt härliga fädernesland, då kan
omkring
sig
ögon
att
se
egna
värd att
intet väcka den till lifs, då är den mannen eller kvinnan
kallas svensk.
om

Och

det var just möjligheterna

för det svenska

folket

att med egna
arbetsfält.
Med

STF:s
ögon se sig omkring" som var och förblivit
kan STF med fog ses som en rörelse med
devisen känn
ditt land
fritidsoch rekreaallmänhetens
ökade tillgänglighet
till frilufts-,

tionslandskapen som sin övergripande uppgift. Allt från ledbeskrivkan ses
till gästhamnar och folkbildning
ningar och logimöjligheter
identifiera
och
överkomma
allmänhetens
led
i
tillgängligatt
som
hetsproblem till inte minst det naturpräglade fritidslandskapet.
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Nationalromantiska

stämningar

nationalistiska
perspektivet hos STF var en del
ovan beskrivna
och delades av det
tankemönster
generella
etablissemangets
av
friluftslivet.
det
Hos
övriga organiserade
som i dag är Friluftsfrämjandet var det särskilt tydligt, men även hos en så uppenbart
internationellt
inspirerad och global rörelse som scouting var
fanor och andra nationalistiska
land,
inslag mycket
Sveriges
Det

påtagliga.
Den omfattande
mytbildning som växte fram kring svenskens
känsla för naturen blev ett viktigt ideologiskt verktyg för den
nationella
mobiliseringen. Eller med Fogelqvists ord: I Sveriges
tillgång och
natur har svensk fosterlandskärlek
en oskattbar
kraftkälla

uppskattning av scoutrörelsen
samhällsmobiliserande
roll:
med
dess
att göra

Exempelvis Hedins

helt uppenbart

hade

spaning i skogarna och då han tältar under
Då han scouten är ute
tallarna, skall han se bortom trädens grenar och lägereldens rökpelare
det stora målet hägra: att en gång bli till nytta och ära för sitt land
Därför skulle jag vilja resa en här av scouter och drilla dem till
karlakarlar, som i farans stund samlades från alla håll till landets försvar.
Heder
de svenska gossar, som inför våra ögon danas till sådana män
Karakteristiskt

nationsbygget var den centrala roll
resurs, som folklig tillgång och rättig-

för det svenska

fick,

naturen
som produktiv
Friluftslivet,
het och som nationell
symbol i konst och litteratur.
i och genom svensk
att mötas över sociala och geografiska skrankor
naturerfarenhet.
blev
vida
Det blev en
därigenom
än
natur,
mer
en
endräkt och
metod att lansera ett budskap som gällde nationell

samling för gemensamma

mål.

stämningen kring sekelskiftet
ser ut att
för synen
det svenska friluftslandbetydelse
avgörande
ställning och innehåll. Inte
skapets tillgänglighet - allemansrättens
för nationell
enhet alla skall inbegripas och den
minst intresset
för det bortflyende förindustriella
etnografiska fascinationen
samhällets människor,
viktiga för friluftsredskap och vanor förefaller
kulturens
betydelsen av
utformning. Vi bör alltså inte underskatta
friluftslivets
det folkbildande
och folkenande
i
tidiga
engagemanget
"mslående
historia.
Efter att ha kontrasterat
sina urdruckna
buteljer i
höra smällen
berghäll i glädjen över att
närmaste
mot längtan
och pekat
efter den fullständiga tystnaden, den absoluta ron...
överhuvud
risken för en ovilja mot turistväsen
så utbrister
1929:
"Varför
skulle jag vara värdigare
Lindhagen i STF:s årsskrift
Den

nationalromantiska

ha haft
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Här finns all anledning att fundera
till
tid
där
vår
paralleller
frågor om vilka som skall inbegripas
nationen,
frågor -inte
som bekant, är en av våra mest kritiska
än mina

landsmän.

i
minst

ur demokratisynpunkt.

Friluftsliv:

Samhällsstödjande

eller

samhällsförändrande

En ur demokratisynpunkt
viktig historisk
aspekt att uppmärksamma
innan
diskussion,
övergår till en nutidsorienterad
är frågan om
friluftsliv
samhällsförändrande.
eller
Samhällsstödjande
som
framför
allt setts
Genomgående är det ingen tvekan om att friluftsliv
folkskolans
Redan
införande
Samhällsstödjande.
1842
som
var ett
svar
oron för barns och ungdomars sociala fostran
en oro som
fortsatte
parallellt med samhällsförändringarna. Problembarnen
fanns

i första

hand i städerna

och tillhörde

samhällets

underklasser.

över
kontrollen
Det var dessa barn som man hade förlorat
Här
blev även friluftslivet
och friluftsorganisationerna
vartefter
ett
för kontroll,
enhet och nationell
identitet.
viktigt instrument
Något
delvis
kan
ställas
kontrast
till
de
internationellt
inriktade
och
i
som
till Vänster i
betydligt mindre friluftsintresserade
grupperingarna
samhällsdebatten.

Samtidigt är det viktigt
i friluftslivets

historia.

Dels

att också notera två radikala
den ideologiska strömning

strömningar

som sett
som i första hand ett mål i sig inte endast en metod för
olika ändamål och där friluftslivets
materiella
enkelhet
naturmöte,
och alternativa
livskvaliteter
lyfts fram. Något som i sin förlängning
även kan innebära en radikal samhällskritik
mot en utveckling som
friluftslivet

konsekvent

avancerade och en
prioriterat det materiella, det tekniskt
snabb förändring utan eftertanke.
Dels bör
notera den politiska
haft i huvudsak
till vänster i
förankring som just allemansrätten
Det har i stor utsträckning varit en kamp för de ickepolitiken.
i städerna och deras möjligheter till naturmarkägande grupperna
kontakt
sin fritid, gentemot
markägare företrädda
av höger och
centerkrafter.
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2000:

Sekelskiftet

samhälle,

Högrörligt

är välbekant
under 1900-talet

Det

förändrade
hället.

tids-

hållbar

livskvalitet

och

utveckling

Högrörlighet,

fritid

och

platsidentitet

att den geografiska rörligheten successivt Ökat
kännetecknas
och att industrisamhället
av kraftigt
och rumsperspektiv
jämfört med jordbrukarsam-

ytterligare med det s.k. senindustriella
accentueras
kommunikationsformer.
bl.a. genom nya elektroniska

Detta

samhället

verksamheter
är
och gränsen mellan arbete
och fritid verkar ha tendenser
att luckras upp för allt fler. En
fritidsrelaterade
platser fritidshypotes kan vara att människors
"den egna skärgårdsviken
huset, fjällsjön dit man ofta återvänder,

Samtidigt värderas
snabbt

växande

fritiden

ekonomiska

högt, fritidsrelaterade
branscher

får en allt större betydelse som platsidentitet
när bostadsplats
och för allt fler inkluderar
och arbetsplats snabbt förändras
ett

etc.

internationellt

perspektiv.

bli allt
Samtidigt
en stark tendens att i sig
för
söker
viss
en
upp lämpliga platser
mer platsoberoende. Man
i stället för att utgå ifrån
aktivitet
utförsåkning,
klättring, dykning
för tillfället,
vad den plats man befinner
erbjuder för möjligsig
kan se en
heter landskapstyp,
årstid, väder.4°
En hypotes är att
sin fritid söker förankring, kontinuipolarisering mellan de som
och
och
de
i aktiviten
och
platsidentitet,
tet
som söker identitet
dess
kicken i upplevelsen, oberoende
lokalisering.
Något
som
av
naturligtvis kan förändras över livscykeln.
och naturturism
Turism
är tydliga element i ett högrörligt samhar friluftsaktiviteterna

hälle och anses också vara en av de snabbast växande branscherna.
Inte minst lokalt sätts stort hopp till detta som möjlighet till arbete
för
och inkomster.
Samtidigt blir inte sällan naturturismen
en arena
och
och begrepp som allemansrätt,
skoterkörning
heta
flesta
läsare
både
indikerar
för
de
tyska fritidshusköpare
nog
ställs mot
känslor och hur olika perspektiv
naturumgänge

kulturkonflikter

Varandraf

"De

nya

I direktiven

svenskarna
till

den nu aktuella

Demokratiutredningen

kan

bl.a.

läsa:
Sverige har i ännu större utsträckning blivit ett mångfaldens samhälle.
Olika länder och kulturer finns representerade, vilket berikat det
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svenska samhället,
krav. Invandrarnas

men också ställt samhället inför nya och annorlunda
deltagande i det politiska arbetet är fortfarande lågt.

drygt en miljon personer i landet som är utrikes födda
Ett rimligt antagande är att en stor del av
de nya svenskarna.
dessa nya svenskar har ställts och ställs inför många problem i sitt

I dag finns

Arbetslösheten
är stor och mötet med den nya kultunya hemland.
det viktigt att
ren är många gånger svårt. I detta sammanhang är
fripekar
notera att bland andra Norling"
nya rön som visar

betydelse för hälsa, och att passiv livstil som t.ex. psykisk,
har mycket negativa effekter
och
social understimulering
fysisk
Huruvida
dessa nya svenskar lyckas med att utnyttja sin
människan.
tidens

fritid

till ökad

svenska

livskvalitet

som integrering i det
för
detta är däremot
högst
spelar

och vilken

och friluftslivet

fritids-

roll

osäkert.
Inte nog med att Sverige ofta framhålls
som ett föreningsaktivt
land och att föreningsverksamhet
Vanligt
sätt att skaffa konär ett
friluftsliv
och
lokalt.
takter och integreras
Natur
är också ett av de
för dessa föreningar, inte minst när det
viktigaste arbetsområdena

gäller barn- och ungdom. Friluftsfrämjandet,
Svenska Turistföreningen
skyddsföreningen,
jakt är exempel
föreningar som engagerar
Sverige.

Hållbar
Inte

minst

utveckling
turism

ende av fossila

behöver

demokratiskt

och naturturism,

brånslen,

illustrerar

Scoutrörelsen,
liksom

Natur-

sportfiske

och

mycket stora grupper

i

stöd

berot.ex. med sitt nuvarande
hur svårgripbara och samtidigt

den moderna
och naturresursproblem
västerinnehåller.
ländska livsstilen
Vi ser ut att befinna oss i en situtation
där å ena sidan strävan efter en hållbar utveckling
ett mycket
våra vardagsvanor och konsumtionspåtagligt sätt inkluderar

djupgående miljö-

Men där vi, å andra sidan, är allt mer beroende
mönster.
av expertdessa inte sällan
fakta som motiverar
förmedlade
och abstrakta
krav
Vem har med egna ögon
livsstilsförändringar.
Växthuseffekten
eller
En hypotes är att i
ozonuttunningen
sett
detta läge blir de egna konkreta
landskapsupplevelserna av mycket
stor betydelse. Hur man tycker att det landskap man själv bryr sig
hur
kanske har en avgörande inverkan
om ändras eller inte ändras
och
krav
informationer
tolkar
miljöpolitiska
miljörelaterade
man

drastiska
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Allemansrätt

för

själens

skull

indikerar
inte
betydelse för människor
om friluftslivets
bara dess roll för hälsa i en mer begränsad betydelse. Fritidens
naturkontakt
ser ut att ha en stor betydelse även för mycket grundblir då en rätt rimlig
Omvänt
läggande - själsliga - livskvaliteten
hypotes att om friluftslandskapet
upplevs som alltmer otillgängligt
eller lagar och
p.g.a. landskapsförändringar,
attitydförskjutningar

Forskning

kan detta

ha en stor negativ betydelse för människors
hälsa
kvaliteter
Detta kan innebära en risk för förlorade
förändrad
solidaritet
med det samhälle som
som medför
en drastiskt
fall
har
i
berövat
denna
så
upplever
tillgång. En troligen
man
en
viktig aspekt här är den långa tid det nu gått för många familjer

regler

och livskvalitet.

sedan man hade direkta släktrelationer
boende
t.ex. mor- och farföräldrar

Fyra
Olika

till

landsbygden i form
fädernegården.

av

framtidsbilder
ekostrategiska

vägar

för

det

framtida

friluftslivet

fram aktuella tendenser
och tänkbara
framEtt sätt att kristallisera
tider när det gäller fritidens
landskapsrelation är att försöka identifiera några grundläggande utvecklingsstrategier
när det gäller naturoch
fokuseras
också
landskapsrelation. Då
samspelet med
syn

politik och samhällsutveckling i övrigt, t.ex. klassiska maktfrågor när
det gäller den geografiska dimensionen,
som centraliseringoch
decentralisering
regionalpolitik.
En indelning i tre principiella ekostrategier har i tidigare skrifter
här att det
föreslagits Fig. 2.
Begreppet ekostrategi indikerar
naturrelation.
Det säger emellertid
gäller strategier för människans
inget om huruvida det är en miljövänlig strategi eller inte. En grundläggande fråga för denna indelning är i vilken utsträckning det lokala
landskapets natur- och kulturdrag är utgångspunkt för utvecklingssträvanden
i figuren.
Eller om det är
hembygd
samt museum
och nyttooptimering
en övergripande ofta global arbetsfördelning
Till
dessa två huvudi
utgångspunkten
figuren.
är
fabrik
som
till två
riktningar kommer en nyansering av anpassningsstrategin
Dels
aktiv
till
det
lokala
fördär
anpassning
landskapet
typer.
en
Dels
i figuren.
ändring och aktivt nyttjande är tydligt hembygd
där
den
"passiv
anpassning"
underliggande
ekostrategin
är
en
att
endast försöka anpassa sig och underordna
sig det aktuella landskapet och där i princip alla mer djupgående förändringar av
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landskapets utseende och nyttjande ses med stor skepsis museum
i figuren.
De
så sätt indentifierade
tre ekostrategierna - som 1
med varandra
praktiken alltid är mer eller mindre kombinerade
lite tillspetsat, kunna rubriskulle applicerade
friluftslandskapet,
ceras:
för produktion
fabrik
- en
där fritiden
hembygd
- en
landskaprelationer; och

av fritidsupplevelser;
är integrerad i en mängd andra

där mer eller mindre tydligt skyddade
objekt
museum
- ett
företeelser
i landskapet beskådas och avnjutes. Figur 2.

och

framtida friluftslands/eapets tillgänglighet som ett val
eller balans mellan de tre huvudsakliga eleostrategierna:
Det

Figur
mellan

fabri/e",

och museum

hembygd

Hembygd
som en av flera
aspekterav ortens
rnángbrukslandskap"
"Fabrik
Friluftsbndskapet

"upplevelseinduslri
och äventyrsland"

som:
"olikalokalanaturoohkulturrelaterade
sevärdheter
"Museum"

Dessa tre ekostrategier skulle kunna skrivas fram till följande tre
scenarion
scenarion
när det gäller det svenska friluftslandskapet
framkonsekvenser.
innehåller
En
fjärde
maktpolitiska
viktiga
som
att göra en syntes av
av ett försök
dessa ekostrategier och dagsaktuella tendenser
som högrörlighet,
hållbar utveckling, samt IT och kommunikationssamhälle.
tidsbild

skisseras

också i form

"Upplevelsefabrikens
En framskrivning
tidens

naturumgänge

flyttbarhet"

ekostrategi vore
av fabrikens
till organiserade aktiviteter
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specialiserade och spektakulära
ofta drastiskt

former.

Inte

minst

då landskapet

göras om för att härbärgera aktiviteterna
och
dessa snabbt blir omoderna
och måste ersättas
krävs
av nya stora
investeringar och det kommersiella
inslaget blir mycket påtagligt. I
sina enkla former
kan denna ekostrategi handla
och
om snökanoner
liftsystem för skidåkare
vintern
och i sina
avancerade
mer
utföranden
har
upplevelseparker med närmast oändliga utbud av
vilka i mycket måttlig
aktiviteter,
form är knutna
— om ens någon till det lokala landskapet. Detta friluftslandskaps tillgänglighet ligger
måste

uppenbarligen

i att betala entrébiljetten.
makten över utbud och utformning
blir ofta mycket
inte
måttlig, om
annat så p.g.a. att de stora investeringarna ställer
Detta fritids/fristora krav
att man hänger med och är attraktiv.
i princip
luftslandskap konkurrerar
turismmarknad
och
en global
aktiviteterna
blir, desto mer sårbar blir
mer platsoberoende
man
för att konkurreras
ut av någon annan upplevelsefabrik
som känns
grund av häftigare aktiviteter,
lägre prisnivå eller
mer attraktiv
bättre och snabbare transporter.
Den

"Vad

lokala

gör de i vårt

allemanslandskap

Hembygdsstrategin

är ett väsentligt inslag i dagens strävanden
i mycket just är att det
vars kännetecken
skall vara väl integrerat i lokalsamhället
och bygga
lokala naturoch kulturdrag. Ur tillgänglighetsperspektiv
innebär denna ekostrategi i princip, att om man ingår i det lokala samhället bör man
kunna räkna med god tillgänglighet så länge inte bristande
grannsämja lägger hinder i vägen. Det skulle också efter frågor och kanske

efter så kallad

eko-turism

tjänstebyten kunna inkludera
etc. För den som kommer
via t.ex. ekoturism-företag

sådana aktiviteter

som Vedtäkt, fiske
det i hög grad
en fråga om att
bli introducerade
i bygden och
så sätt
aktivt
och
påverkar
nyttjar
landskapet,
som
utifrån

blir

tillgång till aktiviteter
t.ex. jakt, fiske, flottbyggen.

"Kom

och

vårt

besök

museum"

Den

tredje principiella ekostrategin när det gäller friluftslandskapet
igen i alla de passivt beundrande
naturaktiviteterna
som
utsikter,
blomstervandringar, fågelskådande. Även
utgångskänns

om

punkten
lokala

här, liksom

natur-

och

i den föregående

kulturlandskapets

"hembygdsstrategin", är det
karaktärsdrag, gäller det i detta
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hand att inte ändra eller störa och förstås inte förstöra
inte särskilt
Besökaren
det man anser besöksvärt.
är i allmänhet
integrerad i bygden i övrigt. I sin förlängning ligger här olika typer
fall i första

bevara
ett landvars syfte i regel är just att
eller
landskapsobjekt som anses
kulturlandskap
ofta är tydliga mellan detta perspektiv
konflikterna

av reservatsbildningar

skap inklusive
värdefullt.

Att

och "hembygdsstrategin
kring exempelvis nya nationalparker är
förvåna
sig över, liksom konflikterna
gentemot
ett
knappast att
exploaterande fabriksperspektiv.
Konflikterna mellan det ofta

tydligt

fjärrstyrda

fabriksperspektivet

och "hembygdsstrategin"

också vara tydliga, t.ex. i samband med storskaliga turistgoda grunder protesterar
satsningar, eller när man
mot att de
friluftsblir överkörda
lokala intressena
av externa specialiserade
kan förstås

fria
som det
småviltsjakten i fjällen.

aktiviteter

"Med

fötterna

i myllan

fisket

och

längs Östersjökusten

huvudet

i

eller den fria

cyberspace

redan påpekats, ofta i praktiken
ovan är, som
det
gäller samhällsplanering - men också hos oss
t.ex. när
i olika
i friluftsaktiviteter
med engagemang
individer

Ekostrategierna
blandade,

själva som
sammanhang. Inte desto mindre finns det all anledning att tro att
balansen och prioriteringarna
när det gäller dessa strategier har en
avgörande betydelse, inte bara när det gäller naturupplevelser och
pedagogiska aspekter, utan också när det gäller känsla av makt, delVad har jag för rätt att tillbringa min fritid
tagande och identitet.
Vad
har
jag för ansvar för denna plats skötsel och
en viss plats
Vilka andra anser jag har rätt att tillbringa sin fritid här
framtid

Vad anser jag är deras ansvar
syntetisera delar av ekostrategiEtt försök att lite mer visionärt
tänka sig ett scenario där den lokala platsanknyterna kan vara att
kombinerat
ningen förstärks - om än i första hand fritidsrelaterat
—
med det nya kommunikationssamhällets
möjligheter. Det handlar
möjligöverskattade
dock troligen inte så mycket om de möjligen
elektronisk
heterna att bosätta sig i fädernegården och arbeta
platsanknytdistans. Visionen
ligger snarare i den fritidsrelaterade
till
landet som fungerar som
ningen kanske
samma fädernegård
tillvaro
fast punkt i en för övrigt allt rörligare
när det gäller bostad
och arbete. I och med en mer diffus gränslinje mellan arbete och
kan detta scenario kanske
fritid
och arbetsplats och fritidsplats
också

för många inkludera

arbetsperioder
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andra perioder än de traditionella
och helgerna. Att
semestrarna
detta sätt stå "med fötterna
i myllan och huvudet i cyberspace innehåller sannolikt
stora möjligheter när det gäller livskvalitet,
miljöoch regional utveckling. Men här finns också sannolikt
engagemang
viktiga problem att tackla, t.eX. i form av formell och informell
integration i lokalsamhället.

Folkstyrets

friluftsgeografiska
Några
forskningsansatser

dimension:
Naturmöte

som

kulturmöte

Sammanfattningsvis innebär diskussionen
ovan att det finns stor
anledning att bättre uppmärksamma den fritidsbaserade
landskapsrelationens

roll

demokrati.

Vilka

för vår individuella

och kulturella

identitet

och vår

platser och områden anser
och i
oss tillhöra
vilken utsträckning påverkar denna tillhörighet
vår beredskap för att
Hur skiljer sig detta för olika
ta aktiv del av dess styre
grupper och
hur förändras
det över tiden. I vilken utsträckning påverkas detta
av
olika erfarenheter
kopplade till exempelvis skola, fritid och turism
Här finns stor anledning att fördjupa våra kunskaper och därför
följer här några tankar om angelägna forskningsansatser.
Det övergripande intressefältet
kan formuleras
som naturmötet
kulturmöte;
"de
de
och
"de
nya,
gamla
som
tillfälliga
om
svenskarnas fritidsrelaterade
Tillspetsat handlar det i
naturumgänge.
princip om den maktpolitiska spänningen mellan följande tre
perspektiv friluftsliv/allemansrätt,
och miljÖ/utinvandring/turism
vecklingsfrågor:
Den nordiska
orter för att

människan

är ett ‘ skogsdjur’ som tidvis måste vistas i tätutbildning, arbete, vård och annan service. På fritiden
väljer hon havet, skogen, fjället eller naturen i någon
tappning."

annan
är en grundläggande förutsättning för de möjligheter
till friluftsliv
och naturupplevelser
kommit att betrakta
som
som i det
självklara.
närmaste
En allemansrätt så omfattande
den
svenska
som
torde inte finnas
många
andra håll i världen.
några
- om ens
Allemansrätten

I grunden innebär varken invandrarpolitiken
eller politiken i stort något
val mellan enhetlighet och mångfald. Alla samhällen behöver både frihet
och sammanhållande krafter, såväl mångfald
som en för alla gemensam
grund. I Sverige utgörs denna
gemensamma grund av det svenska
språket och de svenska kulturmönster
som etablerats under historiens

lopp
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När det gäller turism
friluftsområde.

har det bl.a. sagts att: Vi kan bli Europas

In all discussions about ways to combat these environmental problems
different basic views of or conceptions of Nature, directly or indirectly
Maybe our view of Nature and our subsequent
comes into play.
other features of
of
her’,
‘
treatment
a sensitive mirror, reflecting
well.
modern society as
direkt samatt beforska ett dagsaktuellt och mycket
fält som har att göra med Sverige som mångkulturellt
hällsrelevant
naturturism
skolans
samhälle,
utomhuspedagogiska ambitioner,
som

Det

här innebär

till
näring, en upplevelseförankrad motivation
expansiv ekonomisk
hållbar utveckling och de nya utmaningar som dessa frågor innebär
för det friluftsorienterade
föreningslivet. Men forskningsfältet berör
vetenskapliga frågor om hur natursyn,
också principiellt intressanta
och miljöperspektiv
naturumgånge
och materiella
kulturella
med
spelar

etableras.

hur de samhur sega dessa

Likaså

förhållanden,

dem. Det är här viktigt att påpeka
år och vad som förändrar
enkel och självklar uppdelning i
att utgångspunkten inte är någon
och
mellan "de nya och "de gamla svenskarnas
skillnaden
natursyn
mönster

och det är inte heller frågan om att försöka trivialisera
Det är mera
frågorna om integration och mångkulturellt samhälle.
och forskningsintressant
frågan om en Samhällsrelevant
arena för att
studera både dagsaktuella miljöpedagogiska frågor och grundfriluftsvanor

pedagogiska och sociala konstruktioner.
läggande kulturella,
formuleringar
följer några mycket preliminära exempel
illustrera
forskningsfältets potential:

Upplevelsekultur

vs.

Här
för att

folkrörelsetradition

lyfts ofta fram som något karakmedborgaroch inte minst av betydelse för demokratisk
teristiskt
har varit ett viktigt fält för olika breda organisafostran. Friluftsliv
har inte sällan varit mycket tydtioner och medborgarperspektivet
identitetsskapande i frilufslivets
start, berört
ligt jfr det nationellt
går sedan en tid
friluftsorganisationerna
ovan. De traditionella

Den

svenska

tillbaka

alistiska,

folkrörelsekulturen

och friluftsaktiviteterna

aktivitetsinriktade

konsekvenser

att bli mer individuoch platsoberoende. Vad får detta för
har en tendens

för identitetskapande

man, som friluftare,
bundet utan i första

och

medborgarperspektiv

inte längre är med i t.ex. Svenska Scoutförhand känner sig delaktig i en internationell
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luftsupplevelsekultur som t.ex. dykning, hanggliding eller friklättinternationella
tidskrifter
och resor
vad får det
ring - via internet,
för betydelse för identifikationen
med kommunen,
länet och Sverige
och dess demokratiska

instrument

bara fokus

för spänningsfältet
den traditionella
demokratins

för

inspirationskälla

som ett av många tänkden s.k. globaliseringen och

Detta

mellan
nationella

förankring.

samhäiisförändring

En hållbar

utveckling kräver stora förändringar av samhällsplanering,
attityder och vardagsliv, men i vilken utsträckning inkluderar
t.ex.
skolans verksamhet
exkursioner,
när det gäller friluftsliv,
gröna
skolgårdar och utomhuspedagogik denna typ av
samhällsförGår det att identifiera
samhällsförändringsperspektiv
Är detta
ändringsintresse som en konsekvens av sådan verksamhet
förbehållet

med viss

grupper

fritidsverksamhet

etc.

grundläggande attityder
turellt

kulturbakgrund

uppväxt,

etnicitet,

eller berör

denna typ av naturkontakt
så
att det fungerar generellt i ett mångkul-

samhälle

Aiiemansrätt

som

kuiturmöte,

kuiturkonflikt

och

kuiturbrygga
I vilken

utsräckning är konflikter
kring allemansrätten
kopplade till
indelningar som: etniska grupper, stad-land, närboende-fjärrboende,
etc. Hur ser kunskaper och kunskapsvägar ut
lågrörliga-högrörliga
i olika grupper
och, inte minst, hur
när det gäller allemansrättsfrågor
ser olika

grupper

relevansen

och värdet

av allemansrätt

och alle-

Ett exempel
mansrättskunskaper
en viktig fråga att följa upp är i
utsträckning Sveriges EU-inträde
påverkat attityderna kring
allemansrättens
turism och
ställning och innehåll, liksom synen
fritidsboende.
Likaså är det förstås viktigt att veta i vilken utsträckning som dessa fritidsrelaterade
påverkar synen
naturumgängen
EU och Sveriges roll i EU.

vilken

Fritidens

maktlösa

platsidentitet

Som nämndes ovan finns anledning att tro att fritiden
blir allt
viktigare som bas för platsidentitet och landskapsrelation, jämfört
med bostadsoch arbetsplats. Det är kanske fritidshuset,
den egna
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i fjällen dit man "alltid"
återvänder,
som för
hemkänsla
bemärkelse.
Och
det är
i djupare
många representerar
en
eller andra förändringar sker i detta
kanske när naturexploatering
och fiskesjön

badviken,

landskap som man verkligen berörs
innebär

de traditionella

fritidsnyttjande

och vill

engagera

sig. Samtidigt

spelreglerna att fritidsboende,
i allmänhet
inte berättigar till att del-

demokratiska

och friluftsliv

via t.eX. kommunal
Hur kan
rösträtt.
taga i den lokala demokratin
har
bättre
vilket
i
utsräckning
integrera en
man prövat
man och
uppgradering av fritids- och friluftslandskapets betydelse med
traditionella

strukturer

demokratiska

som kommunal

ny-gamla strukturer

som byalag och lokalt

Den

risken

"brun-gröna"

rösträtt

och

utvecklingsarbete

ideal,
kopplingar mellan "naturnära
ansats rör eventuella
fascism. Att t.eX.
platsidentitet och främlingsfientlighet/
patriotism, rojalism, kroppskultur och självdisciplin både varit
framträdande
och utgjort inslag i högerextredrag i friluftskulturen
mistisk
ideologi är välkänt. Även om inledande studier av svenska
visar
friluftsorganisationer
organisaatt de direkta förbindelserna,
rörelser verkar ha varit betoriskt
eller ideologiskt, med fascistiska
gränsade, utgör denna fråga en viktig miljöhistorisk
ansats. Detta
och
i
frågan
ljuset
dagens
allemansrättsproblem
sett
av
om karaktäeventuellt
kommande
hållbara,
småskaliga och
ekologiskt
ren
starkt platsförankrade "senmoderna
byar. Det handlar i praktiken
mellan
lokal
identitet
och global solidaritet.
spänningen
om
Denna
stark

Landskapidentitetens

skalförskjutningar

Detta kan delvis ses som ett övergripande tema för de forskningsfrågor som denna uppsats velat lyfta fram. Det som avses är hemkänslans geografiska storlek
dess skala. Är det så enkelt som att
denna storlek bara hela tiden växt; från bondesamhällets
hemby, via
den framväxande
ländskt

nationskänslan

i-landsperspektiv

till ett västerindustrisamhället
Detta

i industrisamhället,

i det senmoderna

och
och Räckvidd
generellt ökade mobilitet
i så fall nu, i
miljöproblemens förändring. I vilken utsträckning ser
växthuseffekt
till
tid
och
tendenser
ozonuttunning,
en
av
en globalEller
tradition
kosmisk
hemkänsla
i linje med en mer ekosofisk
den
diverse
intressanta
är inte utvecklingen så rätlinjig utan uppvisar
avvikelser
kopplade till olika sociala grupper och ideologiska peri linje med människans

370

KLAS SANDELL

spektiv jfr. vänsterns internationella
perspektiv och högerns nationella vid seklets början med det i vissa stycken
förhållandet
motsatta
Är skal-kombinationer
i dag
vanliga av den typ som miljörörelsens
klassiska slagord tänk
indikerar
Vad krävs
globalt - handla lokalt
för att det skall bli
relation
till
det
i
territoriella,
en
termer av t.ex.:
tid, kunskaper, estetiska och ideologiska perspektiv
Vad krävs för
relation
får en sådan styrka att den
att en geografiskt orienterad
motiverar
till aktivt ansvarstagande för
frågor
gemensamma
- en
demokratisk
delaktighet

Noter
1 Begreppet landskap används i denna uppsats i bemärkelsen den fysiska omgivningen med sina naturliga förutsättningar klimat, berggrund, biotop etc., sina
naturliga förändringsprocesser
erosion, succession etc. och sina kulturavtryck" i form av t.ex. byggnader, vägar, skogs- och jordbruk. De två första
aspekterna hänger ihop med vad som ibland kallas naturlandskapet",
och den
Det finns också en skalfaktor som går ut
senare med kulturlandskapet.
att
"landskap
allmänhet
i
bör
i
bemärkelse vara "överblickbart.
någon
Se
ett
vidare om landskapsbegrepp och landskapsfrågor i t.ex. olika texter
av Torsten
Hägerstrand återgivna i Carlestam 8CSollbe, 1991.
Z Se t.ex. kapitel 1 i Urry
Massey, 1993.

1997

för en översikt; samt t.ex. Giddens, 1992; och

3 Se även t.ex. Lundén, 1997.
4Wiklund, 1995.
5 Se t.ex. SCB, 1993; Grahn, 1991; Olsson, 1998; Norling,
Sundberg, 1996; och Svenning, 1998.

1995; Öhman, 1996;

6 En bred översikt över detta
ges i antologin Sandell 8CSörlin red. kommande.
Mer specifika exempel
tidigare vetenskapliga artiklar ges i anslutning till
texten och för vidare Översikter över annan tidigare forskning hänvisas i stor
utsträckning till referenserna i dessa artiklar och i den nämnda antologin. Ett
mer konkret och praktikeranknutet
resonemang om friluftslivets värden och
pedagogiska användning ges i Brügge m.fl. kommande.
7 Eskilsson, Kommande.
8 Se vidare t.ex. Sandell 8CSörlin, 1994.
9 Se vidare t.ex. Eskilsson, 1996.
O Se vidare t.ex. Emmelin,

1997; och Almstedt,

Se vidare t.ex. Sandell, Kommande.
Z Se t.ex. Olsson, 1998.
3 Se t.ex. Tordsson,

1996.
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Vogel, 1990; SCB, 1993.
5 McIntyre,

1996.

6 Olson, 1987:82, emfas i orginal.
17Se vidare i Sandell 1997

där också rikligt

med referenser återfinns.

8 En lite mer utförlig skrift är Bengtsson, 1999.
19Naturvårdsverket,
1993 och 1994. Se också Westerlunds 1991 förslag om
att, inför EU-inträdet, begränsa allemansrätten till de boende i Sverige; samt
t.ex. diskussionerna om fritidshusköpare från Tyskland, i Müller, 1997.
2° Daléus 8CSandell, 1998.
2‘ Se t.ex. Sandell, 1993.
22För en översikt se Segrell, 1995
23SJ,1938
PJO.45,S.13
Z4Sandell, 1997.
25Wiktorsson,

1996.

2°Sandell, 1997.
27Se t.ex. Wiklund,

1995 och Tordsson,

1996.

28I STFs årsskrift,

1932:207.

29I STFs årsskrift,

1886:84; emfas i orginal.

3°Sandell 8CSörlin, 1994
3 I STFs årsskrift,
32Hedin,

1935:108.

1912:4.

33Se även t.ex. Sörlin, 1988
3‘ I STFs årsskrift, 1929:268-269.
35Sandell 8CSörlin, 1994
3‘ Sidebäck, 1992.
37Sidebäck,1992:106.
38Se t.ex. Segrell, 1995; och Olson, 1987.
3° Se vidare i t.ex. Giddens, 1992; Vilhelmson,
1991.

1992; och Carlestam 8CSollbe,

4° Se vidare om aktuella friluftstrender
i Sandell, Kommande.
4 Se t.ex. Sandell, 199521;Pedersen, 1994; och Müller, 1997.
‘Z Norling,

1995.

43Norling 1996 menar att begreppet rekreation ibland är att föredra framför
fritid, eftersom rekreation är den egentliga kvalitativa målsättningen.
Aronsson,

1997; Frändberg,

1998; och mer generellt t.ex. Lidskog m.fl., 1997.

45Sandell, 1996b.
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46För en bakgrund
se t.ex. Sandell 1996c och för dess applicering
och allemansrätt: Sandell, 1995b och 1997.
47Wiklund,
48Ahlström,

1995:130.
1982:7 och 76.

19Ledare i Dagens Nyheter,

21/4 1997.

5° För en rikare fritid, 1990:16.
51Landberg 8CFellenius förord i Lundgren,

1993:5.

52Se t.ex. Tamas, 1995; SOU 1996 No. 55; och Framtider,
5’ Sandell, Kommande.
5‘ Se Herlitz

’ kapitel i denna volym.

55Sandell 8a Sörlin, 1994.
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Brunnen
de gamla äppelträdens knotiga grenar
ligger brunnen. Tidigare var det liv och rörelse runt Stora havet.
Nu måste man veta var man ska leta i snåren bakom ICA-butiken
för att finna den. Brunnen
Styrsö-Tången med
försåg invånarna
hade
det nödvändiga dagliga vattnet. Tillsammans
man byggt
Dold

Törnrosasömn

brunnen

under

och tillsammans

skötte

i det vardagliga livet.

mötesplats

var en naturlig
man den. Brunnen
blev bättre. De familjer
Tiderna

till huset.
som bodde närmast drog vattnet
och tappkran
husväggen. Så småningom
hus och vattnet togs in. Andra
brunn
gården och gjorde
På 1960-talet

familjer

satte upp handpump
ordnades avlopp inom-

Man

längre bort borrade

egen
blev ännu bättre.
Tiderna
samma sätt.
anslöts till Göteborgs
upp och alla hus

grävdes vägarna
vatten- och avloppssystem. Nu kunde

man bekvämt
huset.
kranen
i
Samma
inne
kommunalt
vatten som
vatten ur
tappa
tagits in i Göteborgs vattenintag i Göta älv, pumpats upp och filtrei underjordiska ledningar miltals
rats genom Delsjön, transporterats
vid behov när som helst
sedan
för
till
öns vattenreservoar
att
ut
har
varit
angelägenhet
ön
rinna ut ur kranen. Från att
en kollektiv
individuellt
till ett bekvämt
hade hanteringen av vattnet utvecklats
leverantör.
med en avlägsen och anonym
kontrakt

kommunala

Att

återta

initiativet

och
av sin tids möjligheter
och
begränsningar. Jordbrukssamhället ersattes av industrisamhället
Det är en beskrivning av
i början av informationssamhället.
nu är
det i
tänker man
flesta
de
Mest
utvecklingen som
anammat.
föratt det är näringsbasen som
termer av arbete och försörjning,
ändrats. Lika gärna skulle man kunna tänka demokrati,
att formerna
under de olika epokerna. Har också
för demokrati
har förändrats

Varje samhälle

demokrati

har präglats och utvecklats

utvecklats

vars och ens bekväma
leverantör
anonym
Detta

från en kollektiv
angelägenhet i bygden till
med en avlägsen och
kontrakt
individuella

bidrag syftar till att stimulera

och fördjupa debatten
om
handlar om Bygderörelsen i

folkstyrets tillstånd och framtid. Det
allt fler platser går samman för
i dag
Sverige, om hur människor
och utveckling. För att
med
arbeta
sin
förvaltning
bygds
att åter
kontraktet.
Bygderörelsen är en företeelse
bryta "det individuella
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som växt fram
rörelsen skulle

i glesbygd, skärgård, landsbygd och småorter,
men
lika väl kunna verka i
en stads stadsdelar eller kvarter.
Efter förebild
från Bygderörelsen har
nu december 1998
Stockholm
bildat "Rådet för lokal utveckling i Stockholm.
Oavsett
plats, så gäller det lokal förvaltning och utveckling beslutad och

genomförd

bygdens möjligheter och
av bygdens invånare utifrån
Det är där
den lokala nivån i den dagliga vardagsverkligheten som Bygderörelsens s.k. lokala utvecklingsgrupper
verkan

förutsättningar.

I min

forskning har jag kartlagt Bygderörelsen i Sverige. I dag är
över 70 000 medborgare aktivt engagerade i lokalt utvecklingsarbete
i mer än 3 700
Nätverket
grupper.
Hela Sverige ska Leva. De lokala
kommit
under samma tid, arbetar
likartade
frågor När jag betraktar

hålls samman

av Folkrörelserådet
utvecklingsgrupperna har till-

liknande

sätt och med ganska
avstånd syns ett
mönster,
Det intressanta
en ny form av demokrati.
är dock att varje
enskild lokal utvecklingsgrupp handlat utifrån
sin egen rationalitet,
man har gjort det som behöver göras. Det primära syftet har inte
varit

att utveckla

nya demokratiska

detta

former,

mit

det är något
som kom-

köpet när man arbetat praktiskt med bygdens utveckling.
Sammantaget utgör alltså detta engagemang ett nytt folkligt deltagande i samhällslivet.
Bygderörelsen är ett uttryck för människors
för kollektiva
vilja till engagemang
värden samt förmåga att hitta
nya
lösningar; att återta initiativet.
Kollektivt
och organiserat i
demokratiska
föreningsformer värnar man sin bygd, man har helt
enkelt tagit sig makten
bygden. Min slutsats är att de
att företräda
lokala utvecklingsgrupperna
arbetar utifrån
en ny form av lokal

demokrati

från partipolitisk
ideologi till
vars värdebas förändrats
platsideologi. Denna förändring av värdebasen har skett utan
en uttalad strategi,
förståelse
för behoven
genom en upplevd brist
den subkommunala
nivån.
Sett som forskningsresultat
är Bygderörelsen summan av alla
lokala utvecklingsgrupper,
lyfta ur sitt lokala och historiska
sam-

manhang. Analyserna grundar sig
gruppernas
egna uppgifter om
sig själva. För att kunna diskutera bygdens organisering och Bygderörelsens
roll i den pågående förändringsprocessen krävs
att resultatill verkligheten,
till sitt rätta sammanhang. Genom
ten förs tillbaka
att mer i detalj studera ett sammanhängande geografiskt områdes
utveckling och nuläge kan relevansen av påståendet
bedömas.
På så sätt förankras
Bygderörelsens
historisk
och nutida verklighet.

utveckling
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har följande upplägg. Först
inlägg i demokratidebatten
i Sverige och ett
kommer
av Bygderörelsen
en inledande beskrivning
de lokala
avsnitt som berör några viktiga processer
som påverkat
Detta

återförs
Därefter
existens och verksamhet.
utvecklingsgruppernas
studie.
Som
Bygderörelsen till ett sammanhang genom en geografisk
nämligen Falköpings
referensområde
har jag valt en kommun,
diskussion
med
avslutas
kommun
Inlägget
om påståendet att
en
platsideologi ersätter partipolitisk ideologi när medborgarna tar tillbaks makten över bygden samt Bygderörelsens roll och betydelse.
perspektiv,
Som kulturgeograf anlägger jag ett kulturgeografiskt
och Statsvetenskapliga perspektiv är betydelsehistoriska
men även
fulla i sammanhanget. För en kulturgeograf har kartor en viktig
analysredskap, men också för att beskriva rumslig
ställning
som

spridning och förändring. Det kommer ni att märka. Däremot har
jag inga ambitioner
att granska Bygderörelsen ur ett sociologiskt
eller individinriktat
perspektiv. Jag håller mig snarare
en överbetraktelsesätt.

gripande nivå med ett instrumentellt

Bygderörelsen

i Sverige

landsbygden runt om
De över 3.700 lokala utvecklingsgrupperna
1. Utmärkande
den
Figur
Bygderörelsen
hela
i
Sverige utgör
nya
kollektivt
den
för en lokal utvecklingsgrupp
är att
ansvar för
tar ett
för
hela bygdens utveckling. Det kan gälla att engagera sig
att bevara
affären eller skapa nya jobb, likväl som att jobba med en lokal revy
Bygderörelsen har sitt ureller starta kooperativ för äldreboende.
från landsbygden". Den började som en protestsprung i flykten
rörelse mot landsbygdens fortgående avfolkning och nedrustning.
rörelse som skapat ett stort antal nya grupper
Det är en idéburen

i befintliga föreningar som Hembygdsföremen även slagit rot
ningar, Folkets Hus föreningar och Bygdegårdsföreningar. Ett vanformulerar
syftet med
hur en lokal utvecklingsgrupp
ligt exempel
verksamheten
är en ideell förening som är religiöst
är Föreningen
med syfte att verka för bygdens utveckling,
och politiskt obunden,
och aktiviteter
främja den sociala
samt att genom olika arrangemang

gemenskapen."
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Figur

3 700 lokala

utvec/elingsgrupper
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1970har växt fram. Bygderörelsen startade
En ny folkrörelse
1980-talet.
först
slutet
i
talet, men fick det stora genombrottet
av
har startat efter år 1970. Bygderörelsens
Närmare
80 °/o av grupperna
framväxt
över landet präglas av regionala variationer
men har växt
finns
i
genomsnitt 3 grupper per 1 OOO
sig stark i alla län. Det
invånare i norra Sverige och andra glesbefolkade delar av landet
jämfört med 0,9 grupper per 1 OOO invånare i övriga områden. Lokala
finns i mer än 3 OOO byar/bygder med omkring 3
utvecklingsgrupper
miljoner invånare. Det betyder att en stor del av landets byar har en
lokal utvecklingsgrupp.
Det vanligaste är att en lokal
med omgivande landsbygd, men
en
bestående
hel
ibland kan det vara en
bygd
av ett större landsbygdsområde med ett flertal byar.

utvecklingsgrupp

F igur

Bygderörelsens verksamhetsprofil

Verksamheter
Trivsel/fester
Kultur
Samlingslokal
Studiecirklar
Vägar
Turism
Försäljning/marknader
Badplats
Miljö/natur
Tidning/infoblad
Inventering/planering
Ungdomsprojekt
Skola
Stimulera inflyttning
Butik
Skapa jobb
Barnomsorg
Bostäder
Aldreomsorg
Tele/data
Transporter
Utbildning
Annan service

Servicehus
Övrigt

omfattar

%
78
68
49
47
45
39
37
35
34
34
30
25
23
23
23
23
22
17
15
14
13
11
8
6
4

Siffrorna anger att x% av grupperna har haft aktiviteter inom verksamheten i fråga.
Ex: 68 °/oav grupperna har genomfört kulturella aktiviteter.
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var i landet

Oavsett

typ av frågor Figur

grupperna

2,

finns

organiserar

arbetar

de i stort med samma
sätt och engaett likartat
särskilda jämställdhetsinsatser

sig

och män. Utan
gerar både kvinnor
deltar nästan lika många kvinnor
som män i det aktiva arbetet. På
varit initiativtagare
och eldsjälar. Bygdemånga håll har kvinnorna

rörelsens verksamhetsprofil
visar också att grupperna
är engagerade i
alla slags frågor. Såväl traditionellt
kvinnliga som manliga eller med
andra ord både mjuka och hårda verksamheter.
Av de många 10 OOO-tals aktiviteter
som genomförts är 42 °/o
sådana som skapar eller förstärker
den lokala identiteten,
den s.k. viandan. Hit räknas alltifrån
och
årliga fester i byn till studiecirklar
lokala nyhetsblad. En stor del
aktiviteterna
handlar
alltså
av
om att
ha trevligt tillsammans,
men de fyller också en annan viktig funktion.

Genom

och förtroende
att umgås bygger man upp relationer
samarbete
också
andra
i
gör
möjligt
sammanhang.
som

för varandra
Man

kanske

börjar samåka till jobbet,

företag
startar ett gemensamt
en ny idé. Det kan bli ringar
Vattnet som gör att
fler engagerar sig i arbetet för bygdens utveckling. Denna förankring
sker både direkt i dessa aktiviteter,
men också indirekt
genom att
eller kommer

människor
Den
handlar

samarbetar

kring andra konkreta

andra

omfattar
stora gruppen
det om olika samarbetsformer

frågor i bygden.

36 % av aktiviteterna
med den offentliga

och här
sektorn.

traditionellt
är bevakning, planering och service som samhället
där
lokala
för,
utvecklingsgrupper i många fall har gått
ansvarar
men
och tryckt på, startat upp, medverkat
i eller tagit över. Många
Det

gånger är det typiska kommunala

frågor som den lilla kommunen
den
funnits,
t.ex. barnomsorg, äldreansvar
om
boende, bostadsbyggande och näringslivsutveckling.
På många håll i
landet har det också utvecklats
arbetssätt
för
kommunal
planeett
skulle

haft

för

ring med bygdeplaner eller framtidsplaner. Mot en mindre ersättning, en så kallad Bygde-peng som kan vara 10 OOO kr eller mer,
utarbetar
den lokala utvecklingsgruppen
en plan för byns framtid.
Tillsammans
försöker
kommunen
och gruppen hitta lösningar för
att förverkliga planen.
De återstående

för att skapa
22 °/o berör aktiviteter
nya ekonoeller
ekonomiska
frigöra
befintliga
resurser
resurser.
Grupperna arbetar t.ex. för att förbättra
företagsklimat, skapa nya
jobb och stimulera
inflyttning till bygden. En del har också egna
miska

ekonomiska

verksamheter

i form av olika arrangemang
som markoch turistsatsningar.
De stora ideella arbetsinsatserna
som görs kan räknas som en frigjord ekonomisk
resurs
likväl som de egna medel
bidrar
med.
arbete
Deras
som grupperna
nader

eller kultur-
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har också medfört
olika utvecklingsprojekt
att
kapital styrts till bygden. Sammanlagt satsar
200 miljoner kr i eget kapital per år medan samhället
grupperna
verksamheter.
Det
bidrar med 170 miljoner kr per år till gruppernas
ideella arbetet värderas till 660 miljoner kr per år. Siffrorna avser

och satsningar

annat offentligt

till 150 kr
år 1994. Det ideella arbetet har värderats
arbete
och även
ideellt
Med en stor insats av
per ideell arbetstimme.
den lokala infrastrukturen,
t.ex.
eget kapital utvecklar
grupperna
service, jobb och bostäder
kultur,
Figur 3.
inom sektorerna

verksamheten

Grupperna

tillsammans

omsätter

Bygderörelsen

Figur

mer än en miljard

kronor

per år.

i siffror

arbetstimmar/år
- 4,4 miljoner ideella
motsvarar 660 miljoner kr/år
kr/år satsas i eget kapital
- 200 miljoner
kr åri bidrag från stat, kommun m.fl.
miljoner
170
genomförda
aktiviteter
26
000
servicefunktioner
- 9 000 förbättrade
- 8 000 temporära jobb
jobb
- 4 000 nya eller bevarade
bostäder
4
000
nya
studiebesök
- 1.500 grupper har tagit emot
kooperativ m.m. har skapats
- 1 000 andra föreningar,
Avser åren 1990-1995/6

utvecklingsgrupper
är organiserade som ideella
föreningar. Den valda föreningsformen gör det lätt för alla att delta,
inte är föreningsvana. Ofta arbetar man
även för dem som normalt
det vill säga en form
dit
alla är välkomna,
med öppna arbetsgrupper
med sina
Människor
ses som en viktig resurs
av direktdemokrati.
Det ideella
olika färdigheter, erfarenheter,
kunskaper och kontakter.
innebär också att föreningarna
arbetet tas tillvara. Föreningsformen
med rätt att teckna avtal, äga tillgångar, ta lån,
år juridiska personer

De flesta

lokala

myndigheter och domstol. Föreprinciper; en medlem - en röst. De
deras
lag och reglerar förestadgar som är
organisation, medlemskap, styrelse, medlemmars
har årsmöte en gång per
osv. Ideella föreningar
till årsmötet.
har möjlighet att lämna motioner
för
medlemmarna
styrelsen för
om ansvarsfrihet

inför
vara arbetsgivare och part
demokratiska
ningarna bygger
har också

antagna

ningens syfte och
inflytande, revision
år. Alla

medlemmar

Där beslutar

också

det gångna årets verksamhet

efter

att revisorerna
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Dessutom

väljs nya styrelseledamöter.
Den ideella föremedger ett stort inflytande för dess medlemmar.
Mobiliseringsprocessen
landsbygden har pågått sedan 1970talet och Bygderörelsen har
i en konsolidemer och mer kommit
ringsfas. I alla län finns så kallade Lånsbygderåd och i mer än 100
rapport.

ningsformen

kommuner

har grupperna
gått samman i kommunvisa
bygderåd.
hålls rörelsen
Hela Sverige
samman av Folkrörelserådet
ska leva som har till uppgift
lokal utveckling och lokal
att stimulera

Nationellt

demokrati.
50-tal
Närmare
Folkrörelserådet.
Vartannat

folkrörelseorganisationer medverkar
år hålls Landsbygdsriksdagar där

i

frågor avhandlas. Folkrörelserådet
har
numer statlig
finansiering via det regionalpolitiska anslaget och skall under 1999
särskilt inrikta
arbetet
länsorganisationen. De stora
att utveckla
dagsaktuella frågorna är hur man kan skapa flera jobb och hur
gemensamma

demokratin

den lokala

Varför
Det

nivån

skall

utformas

i framtiden.

4

Bygderörelse

kan finnas

många tänkbara

förklaringar

till varför

Bygderörelsen
perspektiv. Framställningen
här koncentreras
två förklaringar som jag funnit haft stor
och utvecklingen
betydelse för tillkomsten
av Bygderörelsen. Den
första är
för
stödjande
lokal
utveckling inom den statliga
en
process
glesbygdspolitikens ram samt Folkrörelsernas
för en
engagemang
levande landsbygd. Från början hade glesbygdspolitiken
ett socialt
och näringspolitiskt
har inte funnits.
syfte. Några demokratimål
Det
existerar,

sätt
intimt

både i nationellt

vilket

och globalt

glesbygdspolitiken

samarbete

utvecklades

ledde

fram

till

ett

med Folkrörelserna

om landsbygdens utveckling.
Resultatet
blev som
Den andra viktiga
Bygderörelsen.
sett
bestod
rad
förändringar av den kommunala
processen
av en
också
de
beslutade av Riksdagen. Allt större komorganisationen,
och
muner innebar längre väg för medborgarna till beslutsfattare
förvaltning, både mentalt och fysiskt. Genom engagemang i lokala
utvecklingsgrupper sökte medborgarna en lösning
ett i många fall
oartikulerat,
kom dessa
men tydligen viktigt behov. Tillsammans
Man brukar tala om morot
att samverka.
processer
med
den
handen
och ta med den andra".
att ge
ena
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Ge

med

handen

ena

den dramatiska
minskningen av befolkning och
För att motverka
sysselsättning i skogslänen i norra Sverige beslutade Riksdagen 1965
Som ett led i denna utsåg regeringen ett
om en aktiv regionalpolitik.
särskild
arbetsgrupp för glesbygdsfrågor. Det handlade
år senare en
med socialt inriktade
åtgärder.
mest om att hålla liv i glesbygden
avlöstes senare av en parlamentariskt sammansatt
Arbetsgruppen
Glesbygdsdelegation. Glesbygdsproblem fanns i hela landet, men åtområden
inom det utpekade regionalenbart
gärderna inriktades
föreSenare infördes
politiska stödområdet.
ett landsbygdsstöd till
inom detta geografiska
tagsutveckling och infrastrukturutbyggnad
kom
lokala
utvecklingsprojekt
område. De första satsningarna
Erfarenoch Björksele.
1980 och gällde byarna Särna, Kalvträsk
heterna var goda och fler projekt startades. Så småningom, när stödfick länsstyrelserna ansvar för
decentraliserades,
verksamheten
medel för projektverksamhet.
särskilda
landsbygdsstödet och även
Därmed

ökade

landsbygden

möjligheterna

i hela landet.

att stödja lokala

Många länsstyrelser

utvecklingsprojekt
har spelat en mycket

med
ofta i samarbete
utvecklingsprocessen,
studieförbund,
LRF, Husandra länsorganisationer
som till exempel
och
utvecklingscentra
Kooperativa
hållningssällskap
men även en

aktiv

roll

i den lokala

och annan kommun.
Idéer och metoder

utveckling spreds bl.a. genom samländerna.
Glesbygdsdelegationens tankar
arbete mellan de nordiska
influeras
starkt
kom
av utvecklingen
att
om byutvecklingsprojekt
tid
kort
hade
Finland.
Där
landsbygden i
ett stort antal bykomför lokal

var ett resultat
redan 1976 under
startade
forskningsprojekt
som
fessor Lauri Hautamäki.
Projektet syftade till ett
mittéer

bildats.

Dessa kommittéer

aktionsav ett

ledning av pro-

upplivande

av

landsbygden i Finland. Kring mitten av
bildats. Den internahade omkring 1.500 bykommittéer
1980-talet
tionella uppmärksamheten var stor och 1992 fick projektet det
Alternativa
Nobelpriset. Motiveringen
var att man genom bykomcentralisetill landsbygdens utarmning,
alternativ
visat
mittéerna

byalagsverksamhetens

ring och folks maktlöshet.
till kampanj för
När Europarådet uppmanade medlemsländerna
det
naturligt för den statliga
Europas landsbygd under 1987-88, var
Glesbygdsdelegationen att ta ansvaret. På initiativ av Hembygdsrörelsen hade samtidigt ett 100-tal folkrörelser
startat kampanjen

landsbygd". De två kampanjerna slogs samman till Landsbygdskampanjen Hela Sverige ska leva. Redan från starten hade
"Levande
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för kampanjarbetet och mobiliseringen
man ett gemensamt
program
hela
för
Sverige
landsbygdens
utveckling. Glesbygdsdelegationen
av
skulle mobilisera
hela folkrörelmyndighets-Sverige, folkrörelserna
skulle de mobilisera
se-Sverige och tillsammans
landsbygdsbefolkningen. Under de två kampanjeåren genomfördes också flera stora
Skansen i Stockholm
evenemang
som Hela Sverige-dagen 1988
med 30 000 deltagare. Kampanjen avslutades med Sveriges första
landsbygdsriksdag i Umeå april 1989.
Det var först i och med Landsbygdskampanjen
som antalet lokala
ökade
markant
och
kom att utgöra en verklig
utvecklingsgrupper
eller snarare sågs som
utvecklingsfaktor
en metod - för landsbygdens utveckling. När landsbygdskampanjen avslutades 1989
fanns ca 1 000 lokala utvecklingsgrupper
i landet. Tillsammans
med
folkrörelser

ett 40-tal

organisationen

fortsatte

verksamheten

Folkrörelserådet

i den fristående

Hela

Sverige ska leva. Det var
genom Landsbygdskampanjen
som Bygderörelsen fick sitt verkliga
kan
genombrott. Man
stimulerade
säga att Landsbygdskampanjen
en
rörelse som redan var
gång i Sverige.
Det är för enkelt att tro att 70 000 medborgare runt
om i landet
lokala
i
bara
för
utvecklingsgrupper
engagerar sig
att statsmakter
och gamla folkrörelser
ville så. Det fanns ett bakomliggande
problem eller behov
med samhällets
och folkvars lösning sammanföll
rörelsernas

Ta

ambitioner.

med

Socknar

den

andra

handen

före 1863

Långt tillbaka

i tiden skötte de självständiga byarna sina
gemenvia byalagen och bönderna
samlades till byangelägenheter
samma
hos åldermännen.
stämmor
talen, när landet kristnades

Under

medeltiden

1100-

och 1200-

äldre
byggdes kyrkor i byarna, ofta
socken
och
sockenstämman
Varje kyrka tillhörde
en

offerplatser.

var det beslutande

organet för kyrkans angelägenheter. Särskilda
byggdes också. Under århundradens
gång kom

sockenstugor
sockenstämman

allt större ansvar även för världsliga frågor
att
och
skola.
fattigvård
Samtidigt blev bystämmans befogenheter
som
allt mindre.

sockenstämman
till skattevar knuten
ålder
och kön eller om ägandet gällde gård
plikten,
av
eller bolag. I mitten
1800-talet
hade 5 °/o av befolkningen rösträtt.
av
Efter laga skiftet
1827 upphörde många byar att existera som organiRösträtten

oberoende
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satoriska

enheter.

Byalagen hade spelat ut sin roll och beslutsfunkandra

lyfts över till

tioner

organ.

förr och 1843 beOrganisationsutredningar
var vanliga även
slutades efter utredning att kyrkorådet skulle delas i ett kyrkoråd för
för världsliga frågor.
enbart kyrkliga frågor och i en sockennämnd
efter många
då
historia
börjar 1862
Kommunernas
en kommunallag
och
turer röstades igenom av de fyra stånden; adel, präster, borgare
till
skulle
ansluta
bönder.
områdesindelningen
Det beslutades
att
hävdvunnen
indelning och så blev socknen den nya kommunala
att bestå av 2.396 så kallade
landskommuner,
89 städer och 10 köpingar. Män över 25 år som
Hur stort
och betalade skatt fick rösträtt.
bodde i kommunen

Sverige år 1863 kom

enheten.

till skattens storlek, som i
fick stod i proportion
var och en
sin tur berodde
ägandet. Det gamla ståndssamhället
ersattes av ett
banade
och
samhälle
1866
riksdagsordning
agrart-industriellt
en ny
till
ledde
att riksdagsmännen allt
senare väg för nya partier. Detta
sitt parti i stället för sin valkrets.
mer kom att representera
röstetal

Kommuner

1863 - 1952

hölls rätt länge i anslutning till högDe nya kommunalstämmorna
Praktiskt.
mässorna och ofta hade man kyrkostämma
samma dag.
för beslut
dit alla röstberättigade hade tillträde
Kommunstämman
fanns

kvar ända fram

hade utvecklats

till

under

kommunreformen

tiden.

Man

kunde

1952, men nya arbetssätt
hänskjuta beslutanderätten

som valdes av
infördes
1918. Under
rösträtten
från
blev det
införas
och
dessa
1922
1920-talet
fullmäktige
började
med mer än 1.500 invånare. Den
obligatoriskt för alla kommuner
i de flesta

frågor till en fullmäktigeförsamling

kommunstämman.

Den

allmänna

hade gjort sitt intåg. Var fjärde kommun
representativa demokratin
utsåg aldrig något fullmäktige utan fortsatte
samma sätt som
fram
till
ända
1952.
tidigare med direkt demokrati
skulle genomföras i allmänna val och med
Valet till fullmäktige
Förfarananvändande
Dessa skulle ha partibeteckning.
av valsedlar.
annorlunda
till
Val
det
än dagens. Samlingsav fullmäktige var något
eftersom
förhand,
listor var vanligt. Valutgången var då given
partierna redan före valet gjort upp om fördelningen av fullmäktigefrån
olika vallistor
platserna. Nedan redovisas några exempel

tidigt
-

Alla

1900-tal.

partiers lista

Gemensamma

listan
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-

Jordbrukslistan
Småfolket

-

Den
För

för sund

fria gruppen
kommunens

Kommuner

1952

kommunalpolitik

bästa

- 1974

Efter

ett nytt kommittébetänkande
om förändring av kommunbeslutade
indelning
riksdagen 1946 om nya riktlinjer. Man menade
att lagom storlek
en kommun
var mellan 2 000 - 3 500 invånare.
skulle vara klar den 1.1.1952.
Sammanslagningen av kommunerna
reformen
ville man åstadkomma
Genom
kommunen mer rationell
säkerställa
större och mer bärkraftiga kommuner.
En
idé, var att landskommunerna
skulle fortsätta
att vara just
landskommuner,
sådana.
Därför
försökte
men större
man undvika
och städer. Vid den tiden fanns i
att lägga samman landskommuner
riket 132 städer och 82 köpingar. När sammanläggningen
var klar
landskommuner
1952 hade landets tusentals
reducerats
till drygt 800
kommuner.
blev av med komUngefär var tredje landskommun

indelning,

bärande

och kommunalkontor,
alltså både beslutsmunfullmäktige
medan de 821 utpekade kommuncentra
valtningsfunktioner,

och förskulle

utgöra basen i de nya storkommunerna.
Samhällets
förändringar, snabb ekonomisk

utveckling och förgjorde även att den genomförda
kommunreformen
snabbt ansågs otillräcklig.
Man pratade om att
tid
förbi.
hästskjutsepokens
Nya planeringsidéer inom samhällsvar
planeringens område fokuserade
naturliga centra för kommersiell,
bättrade

social

kommunikationer,

och kulturell

det geografiska
storlek

till

I den så kallade

av bärkraftiga
beräknade

centralortsteorin

centralorter

rummet

omland.

naturliga

service.

Nya utredningar

centralortens

8 000 invånare.

manläggningar

bestod

och deras

Riksdagen beslutade om frivilliga
efter dessa riktlinjer,
men 1969 konstaterades

minsta
sam-

att
gått trögt. Protesterna
processen
var stora runt om i landet. Riksdagen blev tvungen att lagstifta om kommunsammanläggning och
den frivilliga
sammanläggningen skulle vara klar till årsskiftet
1973/1974.
Före detta datum hade många småkommuner
runt om i
landet tömt sina kommunala
skattekistor
för att investera i bostäder,
Sporthallar och annan infrastruktur.
De 278 nya storkommunerna
kunde ofta välkomna
välskötta
småkommuner.
Totalt
i landet försvann 20 O00 av totalt
och 1974.

33 000 fullmäktigeledamöter
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efter

Kommuner

1974

Inga indelningsreformer

för den kommunala

nivån

har genomförts

med
i blickpunkten
fåtal
till
Ett
förändringar
sammanläggningar
större regioner.
av den
och
då
landet
kommunala
nästan
indelningen har dock genomförts i
Enda undantaget var en sammanalltid i form av kommundelningar.
läggning som genomfördes 1977. Nu finns sammanlagt 288 kommueffekterna
av kommunsammanslagner. För att mildra de negativa
möjligheten att skapa stadsdels- respektive komningarna inrättades
efter

1974. I stället

står den regionala nivån

Först erbjöds endast rådgivande organ, men
inom vissa sakområden.
infördes
beslutsoch förvaltningsrätt
senare
kommuner
möjligheten,
Det är i dag bara en handfull
som nappat
förändframför
allt storstadkommuner.
De frivilliga administrativa
mundelsnämnder.

intrögt i alla tider. Dessa lokala organ tillsätts
ledamöter
nämndens
så sätt att
direkt av kommunens
fullmäktige
ska återspegla hela kommunens
partipolitiska fördelningen. Med-

ringarna tycks

borgarna har alltså inte möjlighet att i direkta val i stadsdelen eller
kommundelen
välja vilka representanter
som skall sitta i den lokala
nämnden.
Inga ytterligare åtgärder för att utveckla den representasida.
lokal nivå har vidtagits från statsmakternas
tiva demokratin
Däremot

har Folkrörelserådet

i samarbete

med bland

andra

Svenska

Glesbygdsverket och BoLandstingsförbundet,
verket under flera års tid arbetat med demokratiprojektet
Byapolitik.
den
Olika pågående demokratiexperiment
parti-o-politiska
som
i Åre, avtal om
nämnden
i Svågadalen, medborgarinflytande
spridande av makt och ansvar till byagrupper i Bollnäs startades
under andra hälften av 1990-talet.
Dessa experiment har ännu inte
lett till någon ny genomgripande indelningsreform.
kommunförbundet,

Falköping
Varför

Falköping

om Bygderörelsen i Sverige bygger som tidigare
och beskriver
enkätmaterial
själva rörelnämnts
ett omfattande
fokuserad
de
lokala
platsBegreppet
utvecklingsgrupperna.
sen,

Forskningen

ideologi är ett försök att utifrån
bildning för att förstå och tolka
att söka en vidare

bygderörelsen

den empiriska ramen skapa en teoriIdén med detta avsnitt är

skeendet.

genom att applicera kunskapen om
referenskommun.
Det handlar om att sätta in
en
förståelse
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bygderörelsen

i ett större

sammanhang, i en praktisk verklighet,
hänger ihop.5
har först och främst en
Att valet föll
Falköpings kommun
har också en rad fördelar.
praktisk förklaring, men kommunen
Kommunen
är för mig neutral såtillvida
att jag inte är belastad med
förutfattade
några
meningar om Falköping. Det är en kommun
som
jag inte visste mycket om förrän jag för snart tio år sedan blev ombedd att medverka
i den sjätte boken om Falköping kommunala
historia.
Perioden
som avsågs var mellan 1965 och 1990. Då steg jag
för första gången
beav tåget vid Falköpings central och studerade
och kommunsammanslagning.
folkningsutveckling
Tidigare var
Falköping bara en station
vägen mellan Sveriges två största
städer. Ibland stannade tågen där, folk klev av och på, men oftast
susade Falköpings byggnadsminnesmärkesförklarade
stationshus
i
funktionalistisk
stil förbi i full fart. Tågen susade alltid förbi
stationshusen
i Floby och Stenstorp; där var järnvägsstationerna
nedlagda.
Sålunda fanns ett material att bygga vidare på. Ett annat skäl var
eller de lokala utvecklingsgrupperna
att varken Falköpings kommun
varit särskilt uppmärksammade
nationellt.
inte den
De tillhörde
kategori objekt som forskare och massmedia ägnat sig åt. Kommueftersom

allt

har helt enkelt
nen och grupperna
Jag var
var Falköping intressant.

verkat

i det tysta och just därför
en helt vanlig

jakt efter

kommun.

En annan fördel med Falköping var att befolkningen
geografiska området har varit i det närmaste konstant
hela 1900-talet.
Falbygden är en gammal rik kulturbygd.

i det

studerade
under

Redan
1100-talet
vilket fortfarande
sätter
var område tätbefolkat,
sina tydliga spår i det stora antalet församlingar, kyrkor och fornfunnits
lämningar. Det har med andra ord genom tiderna alltid
en
relativt

De instibefolkning med olika behov att tillfredsställa.
tutionella
förändringar som genomförts i området kan därför inte
helt förklaras
med hänsyn till ett vikande befolkningsunderlag.
stor

Historiens

spegling

distans till
att kunna förstå vad som händer i dag, men också
det som händer nu, behöver
blicka bakåt i tiden. Genom denna
historiska
spegling kan
uppfatta samtiden
ett nytt sätt. Vi kan
bli medvetna
också är en del av ett historiskt
skeenom att nutiden

För

de, att
existerar

inte befinner
alltid

skall

oss i ett uppnått slutstadium
gälla. Samhället är inte statiskt
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perspektiv. De stora fördynamiskt sett i ett historiskt
samhället
i
ändringar som
dag genomgår påverkar och förändrar
också synen
demokrati
och samhällets
organisation. I ett historiskt perspektiv har den lokala makten gått från byalag till kyrka,
från kyrka till politiska partier och från politiska partier till lokala
utvecklingsgrupper.
mindre

Territoriet

Falbygden är ett av landets äldsta kulturlandskap med en oavbruten
bebyggelse från stenåldern,
ca 4500 år sedan. I ett så rikt och tätbefolkat område byggdes många kyrkor under medeltiden.
Figur 4
fanns 52
Inom det område som i dag utgörs av Falköpings kommun
finns bevarade, men många är
socknar.
Flera av medeltidskyrkorna
förstås ombyggda och tillbyggda under olika tidsperioder. En del har
raserats och ersatts av nya kyrkor. I Norra Åsarp och Smula revs
1829 och ersattes med en ny kyrka i Norra
medeltidskyrkorna
Åsarp. Samma öde drabbades Brunnhem och Södra Kyrketorp där
kyrkorna raserades 1817 när de kyrkliga församlingarna gick upp i
Stenstorp. Också de kyrkliga församlingarna i Bolum, Broddetorp,
Hornborga och Sätuna slogs samman vid samma tid och de medeltida kyrkorna ersattes med en stenkyrka i Broddetorp
1821. När
1863 var man mån om att behålla den av hävd
medeltida
socknarna
De
övergick till att bli
vunna indelningen.
landskommumed samma namn. Figur 5 Förutom
kommuner
kommunerna

nerna

fanns

infördes

staden

Falköping

och municipalsamhällena

Floby,

förstäder

och Stenstorp.
kommunreformen
1952 skulle

Falköpings

bestå av
och
2 OOO 3 500 invånare. Principen var att hålla landskommuner
städer åtskilda. Nuvarande
Falköping kom att utgöras av hela eller
Vid

idealkommunen

delar av åtta nya kommuner.
Figur 6 Det var landskommunerna
Vilske, Frökind,
Redväg, Vartofta,
Skörstorp, Stenstorp och
Gudhem, var och en med ett nytt kommuncentrum
samt Falköping.
I mer än 40 kommuner

lade man ner direktdemokratin
med tillhörande
institutioner,

eller full-

politiker och
mäktigeförsamlingen
däremot
korn att uppleva ett stort
personal. De nya kommuncentra
uppsving. Denna indelning skulle vara i drygt 20 år, från 1952 till
1974.
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Figur

De medeltida

soc/enama

397

GGGGGGGGGGGGGGGGG
NG

ULLA HERLITZ

Förändringarna
omland

i indelningen

1974 byggde

principen

stad plus

och minst

Även i Falbygden
8 OOO invånare per kommun.
motståndet
stort från många håll till att bilda en sådan storvar
kommun.
Vilske kommun
med tätorten
Floby kämpade in i det sista
och till högsta instans för att förbli
en egen självständig kommun.
Allmänt
fick kommunen
öknamnet
Trilske.
De fick avslag och
i den nya storkommunen.
tvingades
Falköpings sammanlägg-

ningsdelegerade väntade till den absolut sista dagen för sammanläggning. Falköpings stad och de omgivande landskommunerna
blev
alltså frivilligt
men under tvång den 1.1.1974 sammanslagna till
Falköpings kommun.
Figur 7 Därmed lade man ner fullmäktigei Vilske, Frökind,
församlingar och kommunalkontor
Redväg,
Vartofta,
Skörstorp, Stenstorp och Gudhem och byggde ut i
Falköping. Av de 52 medeltida socknarna hade det blivit en enda
kommun,
lever vidare i de kyrkliga församlingarna.
men socknarna
Bara smärre gränsjusteringar samt ett fåtal sammanläggningar har
gjorts genom århundradena
som gått. Kyrkorna står fortfarande
kvar som monument
över medeltidens
organisation.
konsulter,
motioner
och
diskussioner
Utredningar,
om den
lokala demokratin
har avlöst varandra i Falköpings kommunfull-

mäktige alltsedan 1974. Efter sammanläggningen fann man ett tydligt minskat engagemang för kommunpolitik,
särskilt i kommunens
Antalet
förtroendevalda
hade minskat till
ytterområden.
en tredjedel. Man

hade ambitionen

förslag lagts om inrättande
situationen.

Ännu

att göra något åt saken.
av kommundelsnämnder

har inte fullmäktige

kommit

Genom

åren har

för att förbättra
skott i frågan.

till
har ytterområdenas
befolkning och även politiker
landsbygden och i de mindre tätorterna
organiserat sig i nya grupperingar eller aktiverat sig i befintliga föreningar för att göra sina
röster hörda. Figur 8 Följande 13 lokala utvecklingsgrupper
har
återfunnits
i Falköping
Däremot
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Figur

Å

Lokala

utvecklinggmpper

lokal

utvecklingsgrupp
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Lokal utvecklingsgrupp

Startår

Broddetorpsortens Intresseförening
Dala Byförening
Fivlereds Hembygdsförening
Floby Samhällsförening
Frökinds Intresseförening
Gudhems Samhällsförening
Kättilstorps Bygdeförening
Odensbergs Samhällsförening
Stenstorps Samhällsförening
Torbjörntorps Samhällsförening
Valtorps Bygdegårds- och Samhällsförening
Vartofta Samhällsförening
Åsarps politiska samrådsgrupp

1985
1951
1984
1985
1990
1960-talet
1940-talet
1943
1993
1960
1950-talet
1972
1985

Intressant

valt. Tio har valt
är att notera namnen som grupperna
sockennamnet
tillika kommunnamnet
under perioden 1863-1952,
också
de
1952varav tre namn
var
samma som kommunnamnet

förening, Frökinds
Intresseförening, har tagit kommunSlutligen har två låtit orten i fråga
namnet från perioden 1952-1974.
till
föreningen,
nämligen
Odensbergs Samhällsförening och
ge namn
Kättilstorps Bygdeförening. Namnvalet
speglar en stark kulturell
till
den
koppling
mycket nära bygden. Det naturliga geografiska
1974. En

området

för de flesta

grupper

är socknen

eller orten.

Småkommun-

perioden som varade i drygt 20 år hann inte skapa en stabil kulturell
för de nya kommunmedborgarna.
identitet
identiDen kulturella
teten

härleds

i stället

tillbaks

till

de medeltida

socknarna.

Befolkning
visar klart en samvariation
med samhällets
Befolkningsutvecklingen
allmänna utveckling och näringslivets utveckling. Jordbrukets
effektivisering gav avfolkning av landsbygden, industrins
expansion gav
tillväxt
i tätorterna,
den offentliga och privata service-sektorns
tillväxt
i kommuncentra,
expansion gav
jordbrukets nedläggning gav
ytterligare avfolkning av landsbygden och industrins
nedgång gav
till landsNu är det inflyttning
avfolkning av de mindre tätorterna.
attraktiva
i
och
områdets
inte
bygdssocknar
lägen, boendemiljön
näringsstruktur
är utslagsgivande för valet av bostadsort.
har varit i det närmaste
Befolkningen i Falköpings kommun
konstant
under mycket lång tid. Studerar
befolkningsman däremot
sockennivå
utvecklingen
framgår tydliga inomregionala mönster.
Under perioden hela 1900-talet
har befolkningen ökat i
Falköpings stad och de två socknarna norr därom, Friggeråker och
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med de största tätorterna
Tornbjörntorp,
Floby,
samt i socknarna
Om man i stället delar tidsperioden
Stenstorp och Kinnarp/Slutarp.
till
i tre delar relaterade
från början
mun-tiden

kommunreformerna

visar sockenkom-

fram till 1950-talet
av 1900-talet
en
markerad
medan landsbygdsområdena
expansion av tätorterna,
tillbaks.
fortsätter
under småkommun"-perioden
Detta mönster
då Falköping, Floby, Odensberg, Kinnarp/Slutarp,
1950-1974

Vartofta,

Gudhem,

kommunen-tidens

går

och Stenstorp växer. Från "stortill nu har en betydande
stad fortsätter
sin expansion, medan de

Torbjörntorp
inträdande

1974 fram

förändring skett. Falköpings
flera landsI stället tillväxer
tidigare växande tätorterna
går tillbaks.
bygdssocknar i området norr och nordost om staden, området
mellan Falköping, Skövde, Skara och Tidaholm.
Trots dessa förändringar bor hälften av de närmare 32 000 inEfter några sammanvånarna
landsbygden och i mindre tätorter.
slagningar av de ursprungliga socknarna finns i dag 45 kvar. Falköping har mer än 15 000 invånare och Floby, Kinneved, Stenstorp
och Norra

har
Åsarp/Smula

mellan

19
1 000
2 000 invånare.
1 000 och 21 har mindre än 200 invånare.
från tiden 1952 till 1974 har dock
De gamla småkommunerna
fortfarande
en betydande folkmängd.
socknar

har mellan
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f.d. Vilske kommun
f.d. Frökinds kommun
f.d. Redvägs kommun 4 socknar
f.d. Vartofta kommun
f.d. Skörstorps kommun en socken
f.d. Stenstorps kommun
f.d Gudhems kommun
f.d. Falköpings stad
Befolkningsuppgifterna
Som jämförelse
Västerbottens

4.177
1.967
1.103
2.448
302
3.523
2.563
15.926

inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
inv.
inv.

avser 31 .12.97

kan nämnas att landets minsta kommun
Bjurholm
län har 2.813 invånare, ett komplett kommunfull-

mäktige bestående
och ett kommunkontor

politiska företrädare
av 31 stycken direktvalda
sköter
Bjurholms
angelägenheter.
som

Valet och partierna
finns från och med den senaste komI hela Falköpings kommun
Samma
51 ordinarie
fullmäktigeledamöter.
munsammanläggningen
område
hade
före
ordinarie
ledasammanslagning 219
geografiska
Antalet
ordinarie
fullmäktigeledamöter
möter i småkommunerna.
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reducerades

med 77 % i och med kommunreformen.
För att
en
det
geografiska utfallet före och efter senaste kommunreöver
formen har de ordinarie
fullmäktigeledamöternas bostadsorter
per
för kommunalvalen
församling undersökts
åren 1973 och 1976.
har motsvarande
Dessutom
visar
gjorts för valet 1998. Kartserien
den geografiska fördelningen Figur 9-11. Vid 1973 års val i småbild

kommunerna

finner man en god täckning. I nästan alla socknar
flera kommunfullmäktigeledamöter,
eller
endast fem
en
socknar saknade en bygdens röst i fullmäktige. Efter valet 1976
saknades ledamöter
i 34 socknar.
Det senaste valet 1998 uppvisade
bodde

en något större spridning då 29 socknar
Av särskilt intresse för diskussionen

saknar

bygdens röst.

bygdenivå
om demokrati
20 °/o av dem ligger i

är de 86 politiska föreningarna. Drygt
Falköpings tätort, medan 80 % finns runt om
landsbygden och i
Dominansen
övriga tätorter.
är mycket stor. De
av c-föreningar
utgör nästan 80 °/o av samtliga politiska föreningar utanför
centraloch
finns
socknar.
i
har
Annars
35
fem,
fp
orten
s sex,
m också
fem och kd
lokal
utanför
förening
Falköpings tätort. v och
en
de
enda
partierna som inte har sådana lokalavdelningar. Den
mp är
kan förklaras
stora dominansen
av center-föreningar
av att det var
just i Falbygden som centerpartiet
startade.
har länge
De
en gång
varit det största borgerliga partiet,
valet
1992 avlöste
men i
moderaterna.

Valdeltagandet

i senaste kommunalvalet
var i hela Falköpings
80.2 °/o, det vill säga något högre än för riket som helhet
där 78.6 °/o av antalet röstberättigade röstade i kommunalvalet.
kommun

och tätorterna

Landsbygden

utanför
Falköpings tätort är indelade i
visar att valdelBearbetning av statistiken
i
medan
tagandet Falköpings tätort var 78,9 %
tätorterna
Floby,
hade 80,5 °/o och landsbygden hade
Stenstorp och Kinnarp/Slutarp
har borgerlig majoritet
82,1 % valdeltagande. Kommunen
och av de
har socialdemokraterna
51 fullmäktigemandaten
17, vänsterpartiet
elva olika

moderaterna

miljöpartiet

valdistrikt.

10, centern

kristdemokraterna

2.

403

folkpartiet

2 och

BYGDENS ORGANISERING

.N
N

.m

404

ULLA HERLITZ

Det

nya

Falköpings

engagemanget
/andsbygdspo/it/k

Kommunens

strategi är att skapa en levande landsbygd med en aktiv
landsbygdsbefolkning. Falköpings kommun har deltagit i Byapolitik-projektet
bildade en särskild arbets1994-1997.
Kommunen
grupp för landsbygdsfrågor där också flera "gräsrötter
ingick. Inom
projektet genomfördes en tvådagars utbildning för tjänstemän och
politiker samt eldsjälsutbildningar".
1996 anställdes
en landsbygdsutvecklare

för ett år. Landsbygdsutvecklarens
arbete
nätverksbyggen, kompetensutveckling och nyföretagande. Under året genomfördes en rad aktiviteter
och rådgivning
riktade
till
sig
föreningar, företag, lanthandlare, kvinnor och
som
enskilda. Det landsbygdspolitiska arbetet fortsatte
i
1998/1999
har tagit fram "Sikte
Landsbygdsprogram 1999 och kommunen
mot
framtiden",
och studiematerial
för diskussioner
ett inspirationskring landsbygdsprogrammet. Man ville engagera alla de lokala
krafter och all den lokala kunskap
som finns runt om i kommunens
olika bygder.
Ett centralt
upptaktsmöte och flera lokala möten har
lokala
genomförts. Många
utvecklingsgrupper deltar i arbetet med
åtgärdsplaner för sin bygd. Dessa skall arbetas
att ta fram konkreta
in i landsbygdsprogrammet
och beslutas
i
av kommunfullmäktige
slutet av 1999. Det ekonomiska
stöd som kommunen
kan erbjuda
är detsamma som till alla föreningar, det vill säga ett
grupperna
aktivitetsbidrag
3 OOO kr per år.
40 %-tjéinst

skulle

inriktas

Lokala

utvecklingsgrupper

Gemensamt
mun

för de lokala

är deras engagemang

i Falköpings komutvecklingsgrupperna
för trivsel och utveckling i bygden.

Trivselskapande åtgärder för samhällets invånare förekommer
hos
alla och är
del
arbetet.
i
för
också bygdens talan
De
en viktig
myndigheter som kommunen, vägverket, S m.fl. när
gentemot
saker och ting måste bli gjort. Man har inga detaljerade
för
program
sin verksamhet
helt
enkelt
i
och
utan tar
utvecklingstag problem
frågor när de dyker upp. Det finns med andra ord en ständig beredskap. Ibland går man samman med andra föreningar i bygden när
skall genomföras eller för att t.ex. undert.ex. större aktiviteter
teckna skrivelser.
Personrelationerna
i bygder där alla känner alla
är som ett nät av trådar som löper kors och tvärs, vilket underlättar
samarbete.
Alla grupper har sin unika historia kopplad till omständigheter både i den egna bygden men också generellt i samhället.
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Några har börjat som väg- och väglyseföreningar eller bygdegårdsföreningar och sedan blivit samhällsföreningar. Andra har startats
kommunen.
Det kan
enkom för att föra bygdens talan gentemot
också vara ett akut problem i bygden som varit den utlösande
faktorn.
Oavsett
när de startade, har de alla i dag den dubbla rollen
trivsel och bygdens utveckling.
både vara till för invånarnas
av att
i
Det kan tyckas att de 13 lokala utvecklingsgrupperna
betänker
så
kommun
inte
betydelsefulla
är
att
Falköpings
om man
register.
det finns mer än 490 registrerade föreningar i kommunens
därefter
dominerar,
följer politiska föreningar,
Idrottsföreningarna

religiösa föreningar och hembygdsföreningar. Lite mindre än hälften
i Falköpings tätort, men det finns åtav alla föreningar ligger
Förutom
socken utanför
tätorten.
minstone
en förening i varje
brukar också hembygdsföreningar och
lokala utvecklingsgrupper
bygdegårdsföreningar spela en viktig roll i det lokala utvecklingsarbetet
landsbygden. Det förekommer
att båda dessa föreningstyper

har förändrat

sin verksamhet

att även omfatta

mer allmänna

finns 33 hembygdsfrågor om bygdens utveckling. I kommunen
föreningar och 17 bygdegårdsföreningar. Många socknar har alltså
hembygdsförening och bygdegårdsbåde en lokal utvecklingsgrupp,

förening.
det stora utbud av föreningar och många möjligheter att
behov av särskilda föreningar för att
funnits
engagera sig har det
jobba med bygdens utveckling.
och ur
För att belysa några lokala utvecklingsgrupper
mer i detalj
första
valts
"Broddetorps
Den
är
olika aspekter har fyra grupper
ut.
Trots

socken. Förutom
föreningens
i Broddetorps
bygdens organisation genom alla dess föreningar.
En intressant
frågeställning är varför det fanns behov av ytterligare
andra är Fivlereds
Hembygdsen förening i Broddetorp. Den
socken
i Fivlereds
och "Fivlereds
Bygdegårdsförening
förening
"Floby
unikt
Den
tredje
är
har
vägprojekt.
genomfört ett
som
i Floby socken som startats för bevakning
Samhällsförening
av
Slutfrågor av betydelse för Floby samhälle och dess utveckling.
ligen den fjärde som är "Åsarps politiska samrådsgrupp
som skiljer
för
enbart
den
intresseförening
är en
sig från de övriga genom att
samhället.
för
frågor för gagn
politiker. Gruppen driver
vill jag ändå redan
diskussionen
Utan att föregripa den avslutande

Intresseförening"
historia

skildras

och upprepa att dessa grupper är
lokalt
behov, och att var och en av
framväxta
spontant
ur ett
och en strategi
sitt sätt har utformat
en organisation
grupperna
lokala utvecklingsgrupperna
De
utifrån
3.700
förutsättningar.
egna
här för läsaren

understryka
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landet är inte exempel
lokala
lokalsamhällets
nya demokratiska

demokratiexperiment,
fundament.

Den

de utgör
före-

ideella

ningsformen som de flesta har erbjuder demokrati,
deltagande,
lokal nivå. Val till styrelse och revision
öppenhet och kontinuitet
och ekonomi
görs årligen.
av verksamhet

Broddetorp

Broddetorp ligger i norra utkanten av kommunen.
I samhället
och
bor
landsbygden
knappt 800 personer, en minskning med nästan
hälften sedan sekelskiftet.
Befolkningen minskade och servicen
försvann.
När den sista affären blev nedläggningshotad bildades
Broddetorps Intresseförening 1985. För att rädda affären tecknade
Broddetorpsborna andelar för 450 OOO kr och kompletterat med
samhällsbidrag och lån kunde föreningen sedan bygga en helt ny
affärslokal.
Föreningen hyr nu ut lokalen till handlaren.
Syftet med föreningen var just att bygga affären, men även att
arbeta med hela bygdens utveckling. Ett
annat synligt resultat av
arbete
skola,
fritids och bibliotek
lekis,
är
dagis,
finns i
gruppens
att
lokal
mitt
i
har
aktiv
varit
byn. Föreningen
länge och det har
ny
också hänt mycket i bygden. Vartannat
år anordnar
man Broddetorpsdagen och dessemellan arrangerar Sätuna Bygdegårdsförening
med kommunen
Sätunadagen. Tillsammans
har badplatsen gjorts i
samarbetar
Man
olika
i
ordning.
projekt med länsmuseet
i Skara. En
särskild Bygdegårdsförening har
för
till
stånd
startats
att
en ny
samlingssal. Det finns en turistgrupp som arbetar med långsiktiga
frågor. Broddetorp ligger inte långt från Hornborgasjön
som besöks
varje år; en stor potential. Ett hantverksav ett stort antal turister
kooperativ Hornborgasjöns
Hantverkare
har startats och säljer
hantverk
till turisterna.
och
studiecirklar
driver de
Arbetsgrupper
olika frågorna och projekten framåt. För
att informera
om vad som
händer ger intresseföreningen
också ut ett Bygdeblad till alla
hushåll.
Tack

arbete finns alltså i dag både affär,
vare Broddetorpsbornas
och inte minst ett aktivt samhällsliv.
daghem och bibliotek
I
stenkyrkan från 1821 har man fortfarande
gudstjänster. Församlingshemmet är fint och används bland annat för barn- och ungdomsverksamhet.
Det gamla Ordenshuset
som är ortens samlingslokal har kommunen
har ett
tagit över. Hembygdsföreningen

skola,

gammalt soldattorp
missionshuset.

och skall

Förutom

eventuellt

också överta det gamla
intresseföreningen och den nybildade
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Bygdegårdsföreningen finns dessutom Broddetorps Hembygdsförening, Broddetorps G o IF, Broddetorps Socialdemokrater,
LRF-avdelning,
Broddetorps Centeravdelning, Broddetorpsortens
och tre
Filatelistförening
Broddetorps Vägförening, Broddetorps
till
Allt detta gör Broddetorp
barn- och ungdomsföreningar.
ett
trakt med bra boendeär dessutom
en vacker
Skövde eller
till
arbete
i
Falköping,
miljö
att pendla
under
ökat
har mycket riktigt
något
Skara. Befolkningen
senare år.
skulle
Föreningarna i Broddetorp strävar
samma håll". Visst
gjort,
de andra föreningarna kunnat göra det som intresseföreningen
med
jobbar
det
blev
inte
så.
Vägföreningen
men av olika anledningar
värnar det gamla, LRF-avdelningen
vägar, Hembygdsföreningen
område.

attraktivt

Det

och möjlighet

jordbruket,

fokuserar

idrottsföreningen

idrott

och de politiska

Intresseförmed sig hela befolkningen.
partierna skulle inte
samlande
och fungerar som en
punkt
eningen har 400 medlemmar
där alla kan mötas för att arbete med bygdens utveckling. Före-

ningen är politiskt neutral, men man samarbetar även med de politiska föreningarna. Många Broddetorpsbor
är med i flera föreningar
har
Intresseföreningen
och
så sätt sker påverkan och samarbete.
kring lokal
också utvecklat
sin nisch bestående av verksamheter
och
frågor.
viktiga
service
sysselsättning är
utveckling där trivsel,
Det

hotet

stora

jordbrukspolitikens

däremot

utformning - har intressesig På gång just nu är diskus-

inte engagerat
föreningen
till
studiematerialet
sikte
sioner kring "På
mot framtiden",
med
1999.
arbete
Landsbygdsprogram
Falköpings kommuns
Broddetorps två lokala partiavdelningar har funnits i mer än 50
partiavdelningen har varit nedlagd under
år. Den socialdemokratiska
har ett 60-tal medaktiv.
Centeravdelningen
ett antal år men är åter
föreningen ett lO-tal. Båda upplemmar och den socialdemokratiska
människor
lever en stark tillbakagång och problem med att
engade
lokala
verksamhet.
De
politikerna
i
gerade politisk
menar att
jobbar för bygdens utveckling genom att påverka uppåt i kommunen
En politiker påpekar samtidigt att inget
genom sina partikontakter.
för
det. För att
får
jobba
är gratis
en bra lösning
man
-

och
skolfrågan engagerade sig både centern, socialdemokraterna
intresseföreningen.
Men det finns en annan problematik. Det är inte längre rumsrent
alltid visa upp sina partiatt vara politiker och folk vågar inte
särskilt synlig i
sympatier. Den partipolitiska verksamheten
var inte

Valdeltagandet i kommunalvalet var trots det mer än tre procentenheter högre än för riket. En
av en av
möjlig förklaring till det höga Valdeltagandet, som framförts
bygden, inte ens under

valåret

1998.
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jag intervjuat, är att de politiska lokalavdelningarna
de till
spelar en positiv roll. Genom att de finns lokalt stimulerar
för
Broddediskussioner
samhället.
skulle
bra
i
Det
politiska
vara
flera
med
aktiva
politiska
föreningar,
torp
menar politikern.
kunde vara ett substiVi pratar vidare om att Intresseföreningen
för
den
kommunen
eller
nedlagda
tut
att föreningen kanske inte
skulle ha funnits
varit kvar. Vi jämförde också
om kommunen
arbetssätt
och olika slags frågor. Intresseföreningens
praktiska
skola
och
vidare
den
affär,
så
frågor om
är
typen av frågor som det är
Nuförtiden
lätt att samlas omkrin
är det projekt-orienterade
arbetssättet
och
intressant
mer
genom att jobba i Intresseföreningen
blir mer uträttat
kort tid. Att arbeta långsiktigt i politisk föreningsverksamhet är inte alls lika populärt. Få vill jobba i politiken.
folk att
verkar vara ett
Att
möten, speciellt årsmöten,
generellt problem. Det är pinsamt, sa en annan av de intervjuade
broddetorpsborna,
mötet, nästan
men det var bara 15-20 personer
bara styrelsen. "De andra kommer
inte för de är rädda att bli
invalda.
När det är roligare aktiviteter,
som en buggkurs, är det betydligt fler som deltar. På Intresseföreningens heldagsseminarium
Och den gruppen
nyligen deltog ett 30-tal personer.
om framtiden
de politiker

kommer

att fortsätta

arbeta.

Fivlered
Fivlered

södra utkant och har omkring 100
ligger i kommunens
och skogsbygd. Före senaste
invånare, en glest befolkad
jordbrukstillhörde
området
i
kommunsammanslagningen
Redvägs kommun
Älvsborgs län. Så det blev byte både av kommun, centralort och län.
Fiflereds
bildades 1984 och samarbetar
intimt
Hembygdsförening
med Fiflereds
Byggnadsförening som bildades 1958. Byggnadsföreningen kom till för att förvalta den gamla skolan från 1907 som
har
också har renoverats
i föreningens regi. Hembygdsföreningen
har man
Tillsammans
med kommunen
gjort en torpinventering.
ordnas vårfest, fest vid badet,
badplatsen. Dessutom
iordningställt
i Fivlered
tipspromenad och luciafest. Nu senast har Kyrkeslänten
från
första
den allra
skolan i byn
rensats och en gammal stenmur
gjorts i ordning.
och Bygdegårdsföreningen
I praktiken är Hembygdsföreningen
hålls
det
årsmötena
ett,
samtidigt ena efter det andra. Det är
praktiskt i en liten bygd där många är med i båda föreningarna.
har blivit
har ett 70-tal medlemmar.
Fivlered
Hembygdsföreningen
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känd för sitt vägprojekt. Det var
årsmöte i
ett sådant dubbelt
bygden 1995 som det togs beslut om den dåliga vägen. Något borde
med Vägverket för att diskutera
de
göras. Föreningen tog kontakt
Tre år tidigare hade man gjort en namnsex aktuella kilometrarna.
insamling, utan resultat. Denna gång lyckades man genom att
och Vägorganisera ett samarbete mellan markägare, kommunerna
verket. För att göra upprustningen
den till stånd
billigare och
snabbt ställde markägarna upp med ideella arbetsinsatser.
De
skänkte även mark. Kommunerna
ställde maskiner
till förfogande. I
dokumentationen
den smidigt genomförda
av projektet poängteras
lokal kunskap
erfarenhetsförprojekteringen
som baserades
stannade
kunskap - och de låga ombyggnadskostnaderna
300 kr
kunde
tack
Projektet
genomföras
per meter.
vare att bygden ställde
upp. Nästan exakt två år efter årsmötet
var vägen klar. Intresse finns
från
andra
håll
efter
modellen
Fivlered.
i
Hembygdsatt ta
nu
föreningen hade själv inspirerats av grupper i Vetlanda och Eksjö
kommuner

projekt. Föreningens engagesom genomfört liknande
kom
tid.
Folkrörelserådet
i
Hela Sverige ska leva hade
rätt
mang
Landsnyligen inlett ett samarbete med Vägverket om Projekt

bygdsvägen. Vägen mellan Fivlered och Kölingared kom att bli ett
och finns nu dokumenterad
video för att
av pilotprojekten
arbetsmetoden
skall kunna spridas.
Också här pågår lokala möten om Landsbygdsprogram
1999. I
Fivlereds
har
10-tal
träffats
två gånger.
Bygdegård
ett
personer
nu
Diskussionerna
framtid
bygdens
ganska
rapporteras
om
vara
uppgivna. Avfolkning,
många pensionärer och ett jordbruk/skogsbruk
längre, men det finns en stark
som knappt försörjer lantbrukarna
vilja att värna bygden. Strategin som diskuteras
är att se till att det
går att bo bra i bygden, att till exempel post, skolskjuts och telekommunikationer
ska fungera. Själva jorden ser man som en
potentiell resurs. Det kan bli en renässans för att bruka jorden och
under tiden måste något göras för att landsbygden inte skall utarmas
mer.

Floby
efter Falköping
Floby är den tredje största tätorten i kommunen
och Stenstorp. Tidigare Var Floby kommuncentrum
i Vilske komDärefter
har befolkmun. Befolkningen var som störst runt 1975.
med
ningen minskat stadigt. Tätorten
är mest känd som industriort
bland annat Volvo-fabriken
med omkring 250 anställda.
Det var här
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i Vilske

kommun
och Floby som moståndet
mot kommunsammanslagningen var störst. Floby Samhällsförening bildades 1985 som en
neutral intresseförening
för att driva
religiös och partipolitisk
för
samhällets
och
frågor av betydelse
utveckling och förskönande
för invånarnas
trivsel och välbefinnande.
Den mest pådrivande i
bildandet
var en aktiv Floby-politiker.
Samhällsföreningcn startade under valåret 1985, mer än 10 år
Ändå fanns det
efter kommunsammanslagningen.
ett samband. Som
motiv för föreningen uppgavs att man skulle bevaka
ortens och
då
minst
kommunen
intressen,
inte
bygdens
mot
orten blivit styvmoderligt behandlad efter den tvångsvisa kommunsammanslagningen". Sedan slutet av 1960-talet hade demokratifrågorna
stötts
och blötts i "sammanläggningsdelegerade"
och därefter
i Falköpings
kommun
i Vilske kommun
En enig kommunstyrelse
utan resultat.
överklagade sammanläggningen i alla instanser men regeringen av1980-talets
slog begäran om egen kommun.
utredningsförslag
om
kommundelsnämnd
i Floby genomfördes inte heller.
En inte alltför
avlägsen tanke är att invånarna och politikerna i
och tog saken i egna händer genom att bilda Floby
Floby tröttnade
har tätorten
Samhällsförening. Efter kommunsammanläggningen
genomgått en kraftig förändring. Befolkningen har minskat,
byggandet har stannat av, lokaler står öde och lägenheter lediga.
Det
är dystert med alla tomma fönsterrutor
säger samhällslades
föreningens representant.
järnvägsstationen
ner och perrongen
Servus-butiken
revs upp. En järnhandel av två har gått i konkurs,
finns
kvar, frisören
gick också i konkurs, bara ett konditori
av tre
har upphört och en liten ICA-butik
lades ner när de två ägarna blev
gamla, men det finns en ICA kvar. Falköpings Tidnings lokalkontor
har dragits in, närmsta kontor
finns nu i Falköping, vilket medfört
alls
lokala nyheter lika bra som förr,
inte
tidningen
att
rapporterar
vilket i sin tur har medfört
färre prenumeranter.
Polisen har flyttat
till Falköping. Sparbanken slogs ihop med Föreningsbanken
och
f.d.
saknades, men
Bilisten,
flyttade tvärs över gatan. Bankomat
kan man nu ta ut eller sätta
Shell-macken,
max 8 OOO kr/dygn
sitt bankkonto.
Posten stängde och det blev post i butik. Ungdomsverksamheten
i det gamla Tingshuset fick flytta till de
som funnits
såldes och blev bostad. Tidigare
postlokalerna.
Tingshuset
tomma
fanns alltså både post, bank och polis i Kommunalhuset,
nu är det
bibliotek
och vävstuga, men före 1974 var det
ungdomsverksamhet,
Kommunalhus
på riktigt". Och före sammanslagningen 1974
passade Vilske kommun
att med egna medel bygga sig en sporthall.
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Samhällsföreningen har i dag mer än 500 medlemmar,
av vilka 50
är företag. Blandningen av vanligt folk, politiker och företagare är
intressant.
Hela tiden är man
skrivelser
och
gång med aktiviteter,
Under
många förslag till utveckling och förskönande.
1998 hade
man bland

installerat
annat tagit fram en broschyr till nyinflyttade,
i
fontänen,
och
blommor
kraftigare
och
köpt
planterat
en
pump
lökar, arrangerat
danskvällar,
familjefest, Sommarkväll
Alphems
Arboretum,
julmarknad, vinterparad, julfest, Sagostunder och barngymnastik samt röjt och skyltat Flobyrundan. Föreningen hade
och uppvaktningar lagt sig i pressbevakning, bankgenom skrivelser
service, cash-card, sophantering, skolkökets
bevarande och upprustning samt tågstopp.
i föreningen och företagen
Näringslivet är starkt representerat
menade att det var viktigt att tågen stannade i Floby igen. Några år
och uppvaktningar med goda argument
av skrivelser
gav resultat. Nu
skall stationen
i
och
ordning
göras
byggas upp
perrongen
nytt så
2000.
att tågen kan stanna i Floby med början sommaren
och Länsstyrelsen har ställt
Kommunen
upp med pengar. Med
bättre kommunikationer
kan företagen i Floby
arbetskraft
och
besökare utifrån
och invånarna
i Floby kan pendla till studier och
ökar avsevärt för att attrahera
jobb. Möjligheterna
folk till både
boende och jobb i Floby. Erfarenheterna
från
goda
Stenstorp där
var
stationen
också varit nedlagd
fick
liv
och
24 tågstopp om
nytt
men
blev ett lyft för samhället.
dagen. Bättre kommunikationer
Floby
saker
Samhällsförening har tagit sig uppgiften att trycka
om
som
kommunala
myndigheter och förvaltanser viktiga gentemot
ningar liksom mot regionstyrelse och regionförvaltning.
Den rollen
har man nu haft

i nästan

15 år.

Åsarp

bygderna finns i Åsarp en väv av nära kontakter
och föreningar. Det speciella med Åsarpspolitiska
personer
samrådsgrupp i jämförelse med de övriga lokala föreningarna är dess
sjålvpåtagna roll som bevakare och försvarare av samhället gentemot
kommunen.
Det uttrycks som att gruppen
driver
frågor till gagn
Liksom

i de andra

mellan

för samhället,
bildande

till gruppen var efter
storkommunens
att motivet
behövde
hävda
kommunen
eller att
att
oss mot
behövs för "det lilla blir åsidosatt
centralorten
skall
ha
när

gruppen
det mesta,

fann

måste

samman".
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Åsarps socken ligger i södra utkanten av Falköpings
och har precis
bytt både kommun och län.
som Fivlered
Kanske har denna erfarenhet
underlättat
samarbetet.
En annan
förklaring kan vara läget i den yttersta periferin av kommunen
eller
att man är så liten att man måste
samman för att hävda sig.
Socknen har haft nästan lika
stor befolkning under hela 1900-talet,
Norra

kommun

runt

850 invånare.

politiker

Initiativtagaren,

och tillika

som även var en aktiv kommunstora företag, såg till samhällets

ägare av ortens
bibliodistriktsköterska,
om skola, ålderdomshem,
tek; att all service skulle finnas i samhället.
Det var hans idé, att
skapa samrådsgruppen som nu består av två representanter
för vart
och ett av de fem partier
och v är
med
orten. mp
som finns
då de inte har några politiker i området.
En tjänsteman från
sarp
sedan 1955 samordnar
verksamheten.
som jobbat kommunalt
bästa. Värnade

De stora frågor man med framgång drivit är
tillstånd
att
en
utlovad
förbättring av en väg mot vägverket och Alvers Hus, ett
serviceboende
med 16 lägenheter. Huset byggdes i privat regi och
kommunen
hyrde det i flera år innan de köpte det. I huset finns
också bibliotek,
Både biblioteket

hårvård och fotvård.
fritidsgård, distriktsköterska,
och ungdomsgården kan
man besöka när man vill,

även när det inte
som är bemannat
hämta

finns

personal där. Man har också ett postkontor
varje dag. När det är stängt kan man
paket i järnaffären. Tidigare ordnade samrådsgruppen Ãsarpsen stund

dagen, men den har nu företagarföreningen tagit över. Gruppen
kommunen
fungerar som remissinstans
och lämnar synpunkter
sådant som berör dem. När det är nödvändigt kallar
man till offentliga möten eftersom man "kan inte köra över folk.
Aktuellt

just nu är att komma

bygdsprogrammet.

med försla

Samrådsgruppen kallade

till

det framtida

lands-

âssarpsborna
till möte

"man når alla via föreatt inbjuda föreningslivet eftersom
ningarna". I Åsarp finns många aktiva föreningar som väg- och
väglyseföreningen, företagarföreningen, religiösa föreningar och
genom

Ortens hembygdsförening har förverkligat
idrottsföreningar.
en idé
vilket
resulterat
i
besökare
forntidsby
första
40
000
år.
På
om en
per
kom ca 40
mötet om landsbygdsprogrammet
och
det
personer
andra mer än 20. Varje förening fick
ta ansvar för olika frågor som
skulle bearbetas.
Idrottshall,
IT-hemsida,
företagande, öppna landsäkerhet och övernattningsmöjligheter
skap, skolbarnens
vid Ekehagens forntidsby var några frågor som kom upp.
Frågor som samrådsgruppen tagit upp och drivit har man varit

eniga om. Genom sina respektive partiorganisationer
har var och en
och tala om vad
påverka, "de fick åka
ville i Åsarp".

försökt
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att samarbeta över
att metoden
partigränserna varit en styrka, att den lett till lyckade resultat. Det
finns andra orter där man inte klarat av detta. För bygden har detta
kan
arbetssätt
varit framgångsrikt. För de enskilda partierna däremot
och ta
sig
det vara ett problem. Ingen kan
ut och profilera sig
och
inte
det
partiet
åstadkommits.
Att
vad
platsen
är
äran över
som
man
förstår man av beskrivningen
går till mötet
som är det viktiga
Och

så blev det också.

som en

Tre

Åsarpsbo, inte

Man

menar

som en politisk

förening.

diskussionspunkter
kan man bara
små kommuner

efterhand
tusentals
förutsättning

för att något

Demokratiska

underskottet

att just

konstatera
och stödet
nytt

skulle

till lokal
kunna

nedläggningen
utveckling

av
var en

växa fram.

nedlagda.
perioden 1952-1974 blev mer än 2.200 kommuner
kommunen
hela
försvann
Inte bara de politiska beslutsfattarna
utan
förtroordinarie
och anställd personal. Antalet
med kommunalhus
efter
och
000
114
kommunerna
sammanlagt
i
1964
endeuppdrag
var
fanns
SOU
1996:162.
42 000
1974
kommunsammanslagningen
uppdrag vid den senaste
Alltså en reducering med 72 000 ordinarie
Studien av Falköping visar att det var periferin,
kommunreformen.
Under

det vill säga landsbygden och de mindre tätorterna,
fullmäktigeplatser
Av Falköpings stads 36 ordinarie

som
före

förlorade.
1974 års

sammanslagning behöll
man 26 platser, 72 °/o. Den nya periferin
hade 183 platser och behöll
25 platser, 14 %. Sju kommunalhus
innebar att även om
stängdes och ett utökades. Den nya situationen
det
periferins alla röstberättigade skulle rösta
samma parti var
genomslag i det nya fullmäktige. Inte
inte säkert att de kunde
från periferin
heller skulle det vara givet om alla fullmäktigepolitiker
Eventuellt
kan
gick samman oberoende av politiskt parti.
man tycka
invånarantalet
i respektill
relation
i
det
rättvis
fördelning
är en
att
kvarstår att både nedlagda kommuncentra
men faktum
hade existensberättigande och därmed
och landsbygd var befolkade,
legitima behov som behövde tillfredsställas.
lade ner sig självt. På landsbygden och i
Det politiska systemet
underskott,
mindre tätorter
skapades ett demokratiskt
ett tomrum,
Kommundelsreformen
med
det
något
fylldes
var
annat.
utan att
tive kategori,

avsedd

att mildra

de negativa effekterna
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ningen. Den kom aldrig att spela någon betydelsefull
utnyttjade möjligheten.
en fåtal kommuner

roll

då endast

Tomrums-teorin
Tomrum

är till för att fyllas. När tomrum
uppstår i naturen etableras
den tomma ytan. I det nyrensade trädgenast en ny kultur
gårdslandet kommer ogräset och
en ny bryggstolpe i havet sätter
sig alger, musslor och havstulpaner. Också det demokratiska
tomkommer
rummet
att fyllas. Genom en successiv förändring av
kommunens
administrativa
område till allt större enheter har
ett
demokratiskt
underskott
uppstått. Nu är frågan vad som återetablerats i detta demokratiska
Vilka territoriella
kontomrum.
sekvenser det
kan
överlämnas
läsaren att spekulera över.
nya

Fram växten
Den

legala lokala representativa demokratin
lämnade fältet 1974.
fanns partipolitiska
lokalavdelningar och ett stort antal avsatta
Hur skulle man anpassa sig till den
partipolitiker.
I
nya situationen
Falköpings nya kommunfullmäktige fortsatte diskussionen
Kvar

kommunens

organisation.

Man

motionerade

hoppades att snart skulle kommundelsnämnder
aldrig överens och efter 10 år hade folk tröttnat.
Kommundelsnämnder
hållandet

i boken

-

reform

som kom

om
och

och utredde
införas.

av sig

Under

Man

kom

rubriken

beskrivs

för-

Falköpings kommunala historia.
Inga legala ansträngningar hade lyckats. Anpassningen kom i
form
i redan befintliga eller
av lokalt engagemang
Det
nya grupper.
om

fanns ett behov
av att någon instans bevakade och utvecklade
och
bygden
orten; såg till att allt var bra. Tänkte
stängsel efter
järnvägsspåret, blomsterlökar
i kommunala
rabatten, byns julgran,
att vägkorsningen blev trafiksäker,
iordningställdes för
att tomtmark
bostadsbyggande, att serviceboendet
blev byggt, att affärslokalen
blev moderniserad,
förbättrades; listan kan
att kommunikationerna
göras lång.
Samhället

hade inte bistått

engagemang.

Däremot

med någon
för detta
ny struktur
hade samhället
stimulerat
lokala utveck-

lingsprocesser, utifrån

sysselsättningsmotiv, genom en allmänt höjd
för frågorna
stöd.
samt ett visst ekonomiskt
landsbygdsutveckling började spridas. Till en
det om lokala
utvecklingsprojekt"
men vid mitten

och intresse

acceptans
Goda exempel

början handlade
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etableras som
började "lokala utvecklingsgrupper
av 1980-talet
för
bildade
begrepp. De spontant
grupper som uppstod var öppna
tillämpades. När bealla som ville engagera sig. Direktdemokrati
hovet att organisera sig i en stabilare form uppstod hämtade man
i övrigt. En del
och föreningslivet
från folkrörelserna
förebilder
Folket Husbefintliga föreningar som Hembygdsföreningar,
föreningar och Bygdegårdsföreningar kom också att utgöra en del av
och man utvidgade bara
rörelsen. Där fanns redan en färdig struktur
sitt intresseområde.
Redan vid kommunreformen
1974 kunde man se hur antalet
då mest i form av byalag, ökade. Mer än
lokala utvecklingsgrupper,
sedan 1970-talet.
Trots att det
har tillkommit
80 °/o av grupperna
och en mängd andra förebåde lokala partiorganisationer
funnits

ningar i bygderna bildade man oftast nya organisationer för bygdens
över i en upputveckling. Denna anpassningsfas håller nu
att

byggnadsfas. Hittills

har rörelsen

bestått

nationellt
av ett

kontor

i

och ett nätverk av lokala utvecklingsgrupper
runt om i
Hela Sverige ska leva finns
I nätverket
kring Folkrörelserådet
och 70 000 aktiva
i dag mer än 3.700 lokala utvecklingsgrupper
uppgift är att stimulera och stödja
medborgare. Folkrörelserådets

Stockholm
landet.

Nu konsoliderar
utveckling och lokal demokrati.
man sig och
rörelsen
för
vuxit men
dels
traditionell
organisation,
bygger en
att
och
länsockså för att kunna möta samhällets
organisation
kommunnivå.
Länsbygderåd finns nu i alla län och kommunvisa
lokal

bygderåd finns i ett 100-tal

kommuner.

De
i bygden.
har ingen identitet
De som nu har makt över bygden
är
Bygderörelsen
där.
makt
har
ingen
identitet
i
bygden
har
som
och makt samtidigt
identitet
sambandet
en rörelse som återskapar
som värdebasen
platsideologi.

förändras

från partipolitisk

ideologi

till

Makt och identitet
alltmer fjärmats
har genom kommunreformerna
från varandra.
i en bygd har ingen makt över bygden. Den
Invånarna
kommunala
makten
utövas vart fjärde år i val till kommunlegala

Makt

och identitet

över den politiska maktens geografiska
fullmäktige. Kartbilderna
spridning i Falköping visar att många områden inte har någon röst
Det betyder omvänt att de som har den
i fullmäktigeförsamlingen.
har
makten
inte
förankring i bygden. Den lägsta legala
politiska
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nivån
tion.

är kommunen
Det

är

och där är förvisso

makt

bygdenivå det inte stämmer,

rörelsen

växt fram. För att komma
diskussion
om vilka politikområden

vidare

måste

och vilken

bygdenivån kan ansvara för. Alla kommunala
lyftas till bygdenivå.
Historiskt
har makt och identitet
följts
medeltida

socknarna

och identitet
i de områden

och kommunerna

i korreladär bygde-

man ta upp en

förvaltning som
frågor kan inte rakt av
i den gamla byn, de

fram

till

1952. Det har alltså
kommunreformen
Före
1952 hade
system som fungerat.
de hade
ännu direktdemokrati,
t.ex. en fjärdedel av kommunerna
alltså inte valt
representerande
Först
fullmäktigeförsamling.
en
funnits

1920-talet

blev det obligatoriskt
för kommuner
med mer än 1.500
framtiden
och
hur
demokrati
gäller
bygdenivå skall

invånare.

Vad

utformas

är det inspirerande

En av landsbygdsriksdagarna
besluts- och planeringsnivå,
hävdar

tillbakablickar.
att göra dessa historiska
fattade beslut om att kräva
en fjärde
subkommunal
Folkrörelserådet
nivå.
en

nu också

att medborgarna lokalt skall ha förslagsrätt. Med
det menas att
föreslår och vill ta
om den lokala utvecklingsgruppen
demokratiskt
skall
kommunen
så
ställa
ett
ansvar
upp. Man säger
inte hur, utan överlåter
till parterna
att finna en lämplig form. På
flera håll i landet pågår sådana demokratiexperiment
som bygger
förskjutningen från partipolitisk
ideologi till platsideologi som
värdebas i det
nya lokala arbetet.

Från partipolitisk

ideologi

Dessa resonemang
forskares
tolkning

till platsideologi

om makt och identitet
samt parti och plats är en
skeende.
enskilda
lokala utvecklingsDe
av ett

har i de flesta fall inte tänkt i dessa banor. Man gör det
grupperna
som behöver göras och tänker inte
att det samtidigt är en pusselbit i utvecklandet
form
demokrati.
I Broddetorp startaav en ny
av
des intresseföreningen för att rädda butiken,
men jobbar nu också
med många andra frågor för bygdens utveckling. Det
var inget medmål
utveckla
den
lokala
det
demokratin,
bara
blev så. I
vetet
att

Floby däremot var det ett motiv för initiativtagarna. Under tio års
tid hade Falköpings kommun
inte lyckats besluta om att inrätta
kommundelsnämnd

i f.d. Vilske

kommun.

ett sätt att bevaka bygdens intressen
jobba med bygdens utveckling. Det

En Samhällsförening

var
och att kunna
är tydligt i båda fallen att det är
Däremot
är det intressant
att
i storkommunen

plats och inte parti som fokuseras.
notera det faktum
att Valdeltagandet i kommunalvalet
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landsbygden än
är tre procentenheter högre
Falköpings kommun
områden
dessa
i
i staden. Medborgarna
år mer röstbenägna än i
andra områden.
Kan det vara så att ett aktivt lokalt utvecklingsarbete
också

stimulerar

det politiska

engagemanget

politiskt aktiva också i intresseföreningen,
Givetvis
boende i Broddetorp.
utnyttjar de sina
men i egenskap av
uppåt när det behövs. Likaså i
politiska kanaler för att trycka
för
tillsammans
arbetar
bygdens bästa. Åsarps politiska
Man
Floby.
också
mycket tydligt att det är plats och inte
samrådsgrupp visar
för
samarbetar
parti som gäller. De fem politiska lokalavdelningarna
I Broddetorp

deltar

De är i första hand Åsarpsbor när de möts i gruppen.
och talar om hur
Sedan går de var och en till sitt parti i kommunen
olika
det ska vara i Åsarp. Det finns många
sätt att bedriva lokal
är att tankegångar och handlingar
utveckling på, men gemensamt
vad som är bra för bygden. Partivärderas utifrån
en platsideologi,
politik har valts bort när man
nytt organiserat sig lokalt. Partianvänder man sig av när det gäller att påverka
politiska kontakter

Åsarps bästa.

i rätt riktning för bygden. Många lokala utveckeller bygdeplaner och även där
framtidsÖversikts-,
lingsgrupper gör
finns platsideologin i botten.
För vidare forskning skulle detta vara
område. Hur ser platsideologin ut Finns det
ett intressant
drag i dessa planer som kan sägas utgöra en övergemensamma
de sig till olika partiOch hur förhåller
gripande platsideologi
kommunala

politiska

beslut

ideologier

till platsideologi är något som ligger i
förändras
där partibaserad
andra områden
det
inom
kan
tiden. Vi
även
se
bedemokrati
tonas ner till fördel för beslut i partnerskap. Detta
där partneranvänds inom EU:s strukturfondsarbete
slutsmönster
beslut
och
för
hantera
bildas
utvecklingsprogram
skap
om
att
Att

värdebasen

Partnerskapsmodellen tillämpas numer också för
medelstilldelning.
regionala utvecklingsplaner i samtliga län och regioner i arbetet med
Man värnar om det speciella geografiska
de så kallade tillväxtavtalen.
målområdets
eller regionens utveckling. Partnerskapen bygger mer
partipolitisk ideologi. En lokal utvecklingsplatsideologi än
vid ett lokalt partnerskap för bygdens
grupp skulle kunna liknas
bästa. Man har funnit
att återskapa
ett sätt att återta initiativet,
relationen

makt

och identitet

lokal
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Bygderörelsens
existerande

roll och betydelse
alternativ,

inte med

måste

i samhället

ouppnåeliga

jämföras

med

idealmodeller

I diskussioner

kan
om bygderörelsens roll och betydelse i samhället
ibland
höra
Utifrån
mina kunskaper och erifrågasättande.
man
farenheter
skall jag göra ett inlägg i demokratidebatten
i dessa

frågor, delvis i polemik med den mycket läsvärda och intressanta
skrift nr 9 Lokala
demokrati
Demokratiutredningens
experiment
och
exempel
analyser. Först några allmänna synpunkter och sist ett
för relationen
mellan medtillägg till Montins
tre utvecklingslinjer
bor

arorganisationer

ånyå
vill

och kommuner.

jag poängtera att Bygderörelsen inte skall ses som ett av
flera demokratiexperiment.
Experiment är just experiment, alltså
försök.
Under en tidsbegränsad period bedriver
man verksamhet
under vissa givna betingelser. I bästa fall utvärderas
sedan försöken
och resultaten
läggs till grund för beslut om eventuella åtgärder.

Bygderörelsen

är en idébunden
spontan rörelse som har sitt urkonkreta
i
behov.
På
sprung
samma sätt som Konsum
en gång var en
idéburen
rörelse. Behovet då
var en anständig handel, nu gäller det
instans har gett de lokala
bygdens bästa. Ingen överordnad

utvecklingsgrupperna

tillstånd

till

deras existens

och inte heller

satt
Bygderörelsen är en demokratiform,
upp ramar
de lokala utvecklingsgrupperna
inte experiment.
gör demokrati
Lokala demokratiexperiment
har uppmärksammats
mycket under
den senaste tidens demokratidebatt.
Vanligt är att man med rätta
kritiskt
dessa
granskar
nya lokala demokratiexperiment
ur olika synvinklar.
Vad som däremot
sällan framkommer
är alternativen.
Jag
för verksamheten.

efterlyser en jämförelse

framför

allt med alternativet,

som står till buds om medborgarna inte gjort
man med säkerhet uttala sig om det nya. Om
alternativet.
Montin
sämre än det existerande

"Makt,

ansvar och representativitet
Samtidigt bör betonas att flertalet

det alternativ

något. Först

då kan

det är bättre eller
skriver till exempel att
aspekter att ta fasta på.

är viktiga
medborgare inte är aktiva

i dessa

Här relaterar han indirekt
till en idealbild
demokratiexperiment."
där
Är det inte
alla medborgare är aktiva. Är det rimligt
intressant
mer
att relatera till hur många som är aktiva i den legala form som finns.
Också Bygderörelsens roll och betydelse måste mätas i förhållande
till det den ersätter och inte till
en avlägsen idealbild
Varför
det
kontroversiellt
med demokrati
i ideell föreningsär
form i stället för partibaserad demokrati
lokal nivå
Detta är
också en i sammanhanget intressant
frågeställning. Om man utgår
från den enskilde
medborgaren kan man punkt för punkt
igenom
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delaktighet, insyn,
som makt, ansvar, representativitet,
och väga fördelar
demokratiformerna
utifrån
de
olika
öppenhet osv.
och nackdelar.
måste man kunna ställa sig vid sidan
Som forskare
områden

om och fråga; Har

partipolitiken

spelat ut sin roll

det lokala

planet
utvecklingsgrupperna
är många och att de uträttar
roll i den lokala politiken är probleen hel del är obestridligt. Deras
och
de
både
kan
matisk såtillvida
uppfattas som "kravmaskiner"
att
Att

de lokala

De ställer krav som kostar kommunen
pengar,
som medarbetare.
blir de en
skulle
ha
Då
inte
kommunen
lagt
ut.
annars
pengar som
akut belastning. Det andra sättet att uppfatta rollen är som medställde upp i
Fivleredsborna
arbetare och medfinansiär.
som ideellt

bidrog till att vägen iordningställdes både snabbare,
enklare och billigare än annars. De var en tillgång. Hur man upproll och betydelse skiljer sig åt. Det beror
fattar gruppernas
vem
har till icke partipolitiska
man
är och vilken inställning man
i
rörelser och deras existensberättigande när det gäller engagemang
samhällsfrågor. Många ser Bygderörelsen som positivt komplement

vägprojektet

om makt.
ser konkurrens
känns delvis igen i Montins
De olika synsätten
mellan medborgarorganisationer
linjer i relationen
medan

andra

tre utvecklingsoch kommunen,

nämligen vitalisering där båda parter har nytta av varandra, autonomisering där byn bara bryr sig om sig själv och kolonisering där
Jag vill lägga till en
medborgarinitiativet
tas över av kommunen.
vad gäller bygdens organisering,
fjärde naturlig utvecklingslinje
kommunen.
lo/ealperspe/etivet, där gruppen i stället koloniserar
Synsättet utgår från principen att delarna utgör helheten, inte att
helheten
bryts ner i delar. Vi kan utgå från Floby Samhällsförening
och
ett stort engagemang
genom åren Visar
vars verksamheter
kunnande
Samhällsföreningen
kring lokala utvecklingsfrågor.
i ett brett lokalt partnerskap bestående av invånare, politiker
och
och företagare. De skulle själva kunna överta beslutandede
ha
skulle
andra
rad
förslagsrätt,
i
I
frågor.
genomföranderätt
en
medan de kommunövergripande
frågorna kunde ligga kvar hos

arbetar

I ett sådant
som remissinstans.
och
Politiker
roll.
tjänstemän
perspektiv
en annan
ställer inte längre förslagen utan får rollen av specialister i de lokala
1999 som
tjänst. Det arbete med Landsbygdsprogram
gruppernas
lokala
resultera
förväntas
i
kommun
många
genomför
Falköpings
nu
konkreta
Nästa
helt
enkelt
åtgärdsplaner.
väldigt
handlingsplaner,
kommunen

med det lokala

organet

får kommunen

steg skulle

kunna

vara lo/ealperspe/etivet.

420

ULLA HERLITZ

Noter
Begreppet lokal nivå används här för att beskriva nivån under den kommunala
nivån.
2 Vad man gör och hur, är frågor som besvarats av närmare 1.700 lokala utvecklingsgrupper. Resultatet finns presenterat i rapporten "Bygderörelsen i Sverige",
Ulla Herlitz, Working Paper 11, Institutet för Regionalforskning
SIR,
Östersund 1998.
3 Kommunstudien

har utförts

cerats tidigare.
4 Mer information
wWW.bygde.net.

om Bygderörelsen

speciellt för denna antologi och har inte publifinns

Internet

under adressen

5 Avsnittet bygger
analys av befolknings- och valstatistik, administrativa
indelningar samt 16 telefonintervjuer
med företrädare för lokala utvecklingsföreningar
och
politiska
partier
i Falköpings kommun.
grupper,
6 Nio grupper finns i nätverket kring Folkrörelserådet
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sociala

Nya
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politikens
utanför

Demokrati
Håkan
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parlamentet

Thörn

Prolog
1950-tal:

Den

fredsrörelsen

brittiska

initierar
1952 Operation
underskrifter
för en freds136 OOO
utanför
det brittiska
"sittaktioner"

där man samlar
Gandhi,
deklaration
och genomför
förvarsministeriet.

i början av 1960I England når anti-atomvapenrörelsen
då
civila
serie
genomförs
olydnadsaktioner
höjdpunkt,
en
en
Till
de
i dessa
London.
utanför
i
deltog
regeringsbyggnader
som
filosofen
Bertrand
Russell.
Debatten
hörde den då 89-årige
aktioner
kring rättegången mot Russell, som kablades ut i medier i hela
världen, kom inte bara att handla om kärnvapen, utan också om
och dess gränser i de parlamentariska demokratiyttrandefriheten
mellan
1967 en tennismatch
erna. I Sverige stoppar demonstranter
Sverige och Rhodesia i en protest mot apartheid. I slutet av decen1960-tal:

talet

niet kulminerar

student-

de demonstrerande
de arbetare,
våldsamma
utanför

och Vietnamrörelsen

studenterna

dels i Chicago

1968, dels i Paris,

då

av 10 miljoner strejkansker
där det inför TV-kamerorna

understöds

i USA,

sammandrabbningar mellan
partikonvent.

polis och demonstranter

demokraternas

Vid Mardöla,
genomförs
norra Europas högsta vattenfall,
civil
Demonstranolydnadsaktion mot ett planerat dammbygge.
en
till
fiskare, bönder och urbana intellektuella
studenter,
är
terna
hörde
dem som fördes bort av den ca 600 man starka polisstyrkan
1970-tal:

den kände

filosofen

Arne

upp i Kungsträdgårdens

demonstranter
I Sverige klättrar
för att hindra att de röjs undan i sam-

Naess.
almar
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band med ett planerat tunnelbanebygge.
I städer runt om i Europa
genomförs husockupationer i utrymda och rivningshotade gamla
arbetarstadsdelar,
som blir centra för en ny alternativkultur.
1980-tal:
militärbasen

I protest
mot beslutet att utplacera kryssningsrobotar
i Greenham,
England, kedjar några kvinnor fast sig vid

grinden till basen. Snart har 30 000 kvinnor
nen förvandlas

till

ett permanent

feministiskt

infunnit

sig och aktiofredsläger

Common.
Greenpeace gör en serie mediainriktade
civila olydnadsaktioner
mot bl.a. säljakt och miljöfarliga industriutsläpp och rekryterar miljontals medlemmar
över hela världen. I
under efterSverige genomförs den största civila olydnadsaktionen
då
de
s.k.
"trädkramarna
aktioner
försöker
i
serie
krigstiden,
en

Greenham

Ett hundratal
poliser möter
stoppa ett motorvägsbygge i Bohuslän.
demonstranterna
och ca 400 personer
åtalas. I Bohuslän
blockerar
också lokalbefolkningen
försök att undersöka
möjligheterna för

förvaring av kärnavfall.
Europas

storstäder

drar igenom
En ny våg av husockupationer
de
arbetarrivningarna
gamla
mot
av

i protest

stadsdelarna.
1990-tal:

Under

ter av miljö-

ett och samma år, 1995, genomförs globala protesoch fredsorganisationer,
regeringar, demonstranter
vid

inkluderande
ett tillfälle
en svensk minister och konsumenter
Shells dumpning av en oljeplattform
och Frankrikes
i Atlanten
kärnvapenprov i Stilla Havet. I Sverige gör pensionärer direkta
aktioner

mot

nedskärningar. Djurrättsaktivister
genomför blockader
inom EU. Militanta
mot djurtransporter
veganer gör nattliga
korvkiosker
och köttransporter,
sabotageaktioner mot minkfarmar,
feminister
attackerar
porrbutiker och våldsamma sammanstötningar
och ny-nazister.
äger rum mellan anti-rasister
mot

l-L-LL
us
På ett ofta spektakulärt och utomparlamentariskt
sätt har en rad nya
rörelser manifesterat
det
sig i offentligheten under efterkrigstiden:
solidaritetsrörelsen
gäller bl.a. den nya freds- och kvinnorörelsen,
och miljörörelsen,

men också
i städer och

rörelser
t.ex.
en rad "lokalautonoma"
landsbygd. Dessa rörelser har dels

aktionsgrupper
den politiska dagordbidragit till att föra upp nya politiska teman
olika sätt utmanat
etablerade former för politisk handningen, dels
ling och organisation. De har ibland också givits beteckningen "nya
demokratiska
eftersom
deras aktiviteter
har inbegripit
rörelser",
strategier för att vidga den samhälleliga demokratin
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Framväxten
därmed

ställer

av nya sociala rörelser
frågor om innebörden

och nya politiska

former

och
av begrepp som politik
demokrati
de gränsdragningar, institutioner
och
i vår samtid
- om
organisationer och andra typer av sociala praktiker som dessa bekan i någon
grepp är knutna till. Många nya politiska aktiviteter

mening definieras
som utom-parlamentariska.
anti-parlamentariska

Men

är de också

har inom sociologin
av dessa nya politiska fenomen
till mer genomgripande samhällsförändringar
i relation
det gäller framväxten
som ägt rum under de senaste decennierna
av
eller
"informationssamhälle"
post-industriellt",
post-modernt
ett
Framväxten

diskuterats

ekonomiska,
begrepp som inte bara betecknar
politiska och
förändringar, utan också förändringar i relationerna
mellan ekonomiska,
institutioner.
Den mest
politiska och kulturella
dessa
kan
genomgripande dimensionen
förändringsprocesser
av
också sammanfattas
med ett begrepp som under de senaste åren har
börjat användas allt oftare i såväl medierna som inom samhällsvetenskapen: globalisering.
I denna artikel kommer
jag att diskutera
möjliga innebörder
av
och demokrati
i vår samtid med utgångspunkt i frampolitik"
under
växten av nya sociala rörelser och politiska handlingsformer
de senaste decennierna
Vilken
och
demokrati
inpolitik
syn
de
i
och
begrips
organisationsformerna
nya politiska handlingsoch hur förhåller
de sig till den etablerade
politikens och demokrakulturella

tins former
de politiska
processer

Dessa teman kommer
att relateras till en diskussion
konsekvenserna
samtida
samhälleliga förändringsav
sätt kan knytas till
ett direkt eller indirekt
som

globaliseringsprocessen.
Som en utgångspunkt
första

del diskutera

börder

och relatera

ställning i moderna
det

resonemang

skall jag i artikelns

några aspekter av globaliseringprocessens
detta

till

debatter

inne-

ett begrepp som har haft en central
och politikens former:
om demokratins

framI de följande tre delarna undersöks
antal
under efterkrigsväxten av ett
nya politiska handlingsformer
tiden och i ett avslutande
dessa i korthet
avsnitt diskuteras
i relation
till

civila

för detta

om

samhället".

några aspekter av millennieskiftets

politiska
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det

Finns

ett

samhälle

civilt

i

tidsålder

globaliseringens

i den nya svenska Nationalman slår upp ordet samhälle
kan man läsa att detta är en benämning
en grupp
kultur
och tradition.
vilka har en gemensam
individer,
Ett samOm

encyklopedin

hälle är också

enligt uppslagsboken

"territoriellt

avgränsat".

Ett

sätt att förstå vad ett samhälle är har länge haft ett betydande
vårt sätt att uppfatta världen. Samhällsbegreppet har
inflytande
också en stark koppling till nationalstaten.
Inte minst inom sam-

sådant

hällsvetenskap

och politik

ofta

som en relativt
ofta
nationalstaten

har varit

samhälle, stat, kultur och nation
och oupplöslig enhet. Precis som
för politisk tanke
en given förutsättning

tänks

homogen

och handling, har den utgjort en naturlig
och dess historia.
ningen om "samhället
Ulrich

Beck

fattningar

avgränsning för forskDen tyske sociologen
globaliseringen: Missiipp-

menar i boken Vad innebar
och möjliga politiska svar, att detta

synsätt utgör en
samhället"
måste
överges Vi har
om
som snarast
och för att kunna
med globaliseringen trätt in i en andra modernitet
och
den
ställer
de
problem som
utmaningar
möta
oss inför måste
ett grundläggande sätt tänka om våra föreställningar
om samhälle
och politik.
"containerteori

I de perspektiv som dominerar
dagens debatter likställs globaliseofta
med en tilltagande transnationalisering
När
ring
av ekonomin.
i anslutning till detta perspektiv talas det utepolitik diskuteras
och dess
om en försvagad ställning för nationalstaten
ekonomins
institutioner
globalisering.
politiska
som en följd av
Olika debattörer
har till och med hävdat att
står inför politikens
slutande

inför en fundamental
kris för politiskt
död"
eller åtminstone
från skilda ideologiska uthandlande.
I linje med detta föreslås
gångspunkter - strategier för att återupprätta eller stärka nationalstaten som ett politiskt rum. Inte sällan förbises då att många av det
mest angelägna problem och sociala konflikter
sena 1900-talets
befinner
oåterkalleligt
sig bortom den nationalstatliga politikens
de kan inte förstås
något annat sätt än som globala.
förbises
globalisering likställs med försvagning
av politiken
också att globaliseringsprocessen
inte enbart har inneburit
en förden
också
insvagning av den nationalstatliga politiken, utan att
former
för
politisk
handling,
begriper framväxten
som
av nya
sträcker sig över de nationalstatliga
Framväxten
gränserna.
av transnationella
politiska nätverk av icke-statliga organisationer NGO:s
räckvidd

När

världen

över under

de senaste

decennierna
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i termer

av en

HÅKAN THÖRN

politisk globalisering. Begreppet civilt samhälle har också aktualide hävdas då lägga
till dessa politiska fenomen:
serats i relation
sambdllef
globalt civilt
grunden för ett framväxande
Detta perspektiv skiljer sig i en viktig aspekt från de sinsemellan
Alltsedan
olika moderna
politiska teorierna om det civila samhället
franska
fram
till
och
90-talets
revolutionen,
den
1980"återuppandra
delar
det
civila
samhället
täckter"
i
i
Sverige
och
av
av
nationalstaten
världen, har detta begrepp
som politiskt rum.
När det civila samhället
kopplas till politikens globalisering
handlar det alltså om begreppsliggörandet
av ett globaltpolitis/et rum.
Ulrich
Beck har med sin bok lämnat ett viktigt bidrag till en sådan
begreppsbildning och jag skall därför redogöra för några av dess
huvudargument.

Exkurs:
Liksom

Ulrich

Beck

och

många andra författare

globaliseringen
konsekvenserna

andra

globaliseringens
i den växande

modernitet"

floran

tar Beck avstamp i en diskussion
kapitalets
av det transnationella

om
av litteratur
de
politiska
om
rörelser.
Han pekar

skattebetalarna.
elit, de virtuella
De nyttjar
ut en ny ekonomisk
har att erinstitutioner
gärna vad de europeiska välfärdsstaternas
de njuter av teater och vårdad natur och skickar sina barn till
bjuda
elituniversitet.
Samtidigt utövar de en föreoffentligt finansierade
undandra
välfärdsstaterna
skattemedel,
tagspolicy som, genom att

undergräver välfärdens
Beck
kraftfull

är emellertid

politisk
läggande sätt.

och demokratins
kritisk

handling

till
därmed

livsformer.

för
tesen om att möjligheterna
har underminerats
grundett

Beck är också djupt oense med alla dem som betraktar
globaliseeller rent av avfärdar den som en myt.
ringen ensidigt som "fälla
Många myter omger förvisso globaliseringsbegreppet,
men den mest
problematiska av dem är föreställningen om att själva globaliseringen skulle vara en myt. Detta är ett tankefel som har sin grund i
liksom dess högröstade profeter
att globaliseringens kritiker
betraktar

globaliseringen

trast till detta hävdar
sionell karaktär.
Han

uteslutande

Beck

i ekonomiska

termer.

—
I kon-

att globaliseringen har en mångdimeninformakulturens,
ger en rad exempel
dessa
tionens och ekologins globalisering och menar att den
områden
rent av är mer långtgående än vad som är fallet med
ekonomin.
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Beck menar att globaliteten
och med detta avser han det faktum
—
lever
världssamhälle
i
i
"en ofrånkomlig betingelse
dag
att
ett
- är
för mänskligt handlande mot detta årbundrzzdes s1ut." Han under-

stryker också gång

i dag i
gång att även om detta världssamhälle
hand styrs av det transnationella
kapitalets rörelser, som
ständigt lämnar nya sociala misärer i sina spår, behöver detta ändå
inte leda till pessimism för dem som fortfarande
vill verka för social
första

rättvisa

och förjupad

demokrati.

I globaliseringens

mångdimensio-

nella och mångtydiga karaktär
det vill
ligger också det löftesrika,
radikalt
samtidens
säga Öppningarna för att
nya sätt agera
Det är nu möjligt att
problem och konflikter.
nytt "uppfinna det

politiska.7
mest centrala figuren i Becks försök att tänka den
mellan ett exklusivt
och ett inklusivt
nya Världen är distinktionen
och dess
gränsbegrepp. Det förra hör till den första moderniteten
Den

kanske

nationalstatliga värld med sina fasta och entydiga gränser - här styrs
tanke och handling av ett antingen/eller.
Den första modernitetens
samhällsteorier
inbegrep en rad gränsdragningar som i någon
Det gällde
mening återspeglade samhälleliga organisationsprinciper.
bara
det
inte
andra
nationalstatliga rummets yttre gräns gentemot
stater,

utan också inre gränserna mellan stat/samhälle/ekonomi.
av sådana sfärer kunde i sin tur inbegripa gränsdrag-

Urskiljandet

ningar mellan det offentliga och det privata, mellan institutioner,
organisationer och familj. De senaste decenniernas
sociologi har
inneburit
pekat
samhällsförändringar
upplösning
som
en
av
sådana gränser.
till
I kontrast

den första

modernitetens

exklusiva

gränsbegrepp

Beck alltså ett inklusivt
gränsbegrep, som inbegrips i globalitill
Detta innebär -i kontrast
seringen och den andra moderniteten.

sätter

här är gränser rörliga mönster
antingen/eller - ett både/och:
som
och mellanrummet
överlappar varandra, här är gränsöverskridandet
regel snarare än undantag. När Beck försöker tänka politiken
ett
gränsbegreppet, myntar han benytt sätt, i linje med det inklusiva
Om nationalstaten
är döende behöver
greppet "transnationalstat".
detta inte med nödvändighet betyda slutet för staten. Han tänker sig
dock inte en övergripande världsstat
FN. Det handlar snarare
á
transformerade
likt
de
multinationella
företagen inte
stater, som
om
känner

gränser för sina handlingar, utan snarare
i
mellan det globala och lokala. I denna
skärningspunkten
opererar
"glokala politik är emellertid
stater bara en av många aktörer - Beck
tänker sig tillfälliga allianser mellan stater, icke-statliga

några nationella

organisationer

och rörelser.

Han

ger också

430

exempel

två sådana

HÅKAN THÖRN

aktionen
"oheliga allianser:
mot Shells försök att dumpa en oljekärnplattform i Atlanten
1995 och protesterna
mot Frankrikes
Stilla
i
havet
vapensprängningar
samma år.
Världssamhällets
former får alltså hos Beck gestaltas
politiska
nya
aktioner
knutna
till
två
politiska
av
teman som under efterkrigstiden
burits fram av nya sociala rörelser.
Miljö- och fredsrörelser
utgjorde
också

drivande

Ett globalt

Begreppet

krafter

civilt
"civilt

i dessa aktioner.

samhälle
samhälle

har alltså

sedan 200 år tillbaka

varit

historiskt
förknippat med nationalstatens
specifika förhållanden. Är det då verkligen fruktbart
för
använda
analyser av en
att
Med tanke
global politisk situation
själva
samhällsbegreppet
att
refererar
till en relativt
sammanhållen
och homogen social storhet,
är det verkligen möjligt att tala om ett Världssamhälle
som Beck
gör eller om ett globalt civilt samhälle
Måste inte ett globalt rum
begreppsliggöras
ett sätt som bättre förmår fånga dess sociala
komplexitet, kulturella
heterogenitet och mångtydighet
Mot denna bakgrund kanske de senaste decenniernas
försök att
återuppväcka olika teorier om det civila samhället i själva verket
måste ses som svar
långtgående sociala förändringar, vilka
för det moderna
spränger de begreppsramar som konstruerades
samhällen.
De genomgripande strukgenombrottets västerländska
turella förändringar som under de senaste decennierna
ägt rum i
samhällen
världen över och som är förknippade med begrepp
som
informationssamhälle
och "globalisering,
innebär en Ökande
och en mångtydiggrad av rörlighet, ständiga gränsöverskridanden
intimt

het hos sociala

relationer

och fenomen.

Dessa tendenser

kan också

sammanfattas

i termer av en tilltagande samhallelig komplexitet.
framväxt
De senaste decenniernas
av nya sociala rörelser är
detta.
verkar
delvis
De
inom
exempel
ramarna för nationalstaten,
olika sätt överskrider
dess gränser och bär fram
samtidigt som de
politiska teman som ifrågasätter nationalstatens
status som politikens grundenhet. Nya rörelser kan delvis bestå
av icke-statliga
nätverk, vilka verkar för
organisationer
som ingår i transnationella
solidaritet
mellan människor
långa avstånd.
sig
som befinner
de ofta samarbetsformer
och uppbär ekonoSamtidigt utvecklar
miskt stöd
från statliga organisationer
och även en överstatlig
utformas
Deras politiska handlande
ofta
organisation som FN.
också
överskrider
det
sätt
nationalstatliga
politiska
ett
som
rummets
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inre

gränser"

-

mellan

det privata och det politiska, mellan det
De nya sociala

och det utomparlamentariska.

parlamentariska
rörelsernas
politik

alltså av ständiga gränsöverskridanetablerade politiska
och utanför
den, de befinner
sig både innanför
har påbörjat
dessa
rörelser
den
och
institutioner.
mån
I
system
saknas
civilt
samhälle,
så
konstituerandet
en global
av ett globalt
Snarare är dessa rörelser,
stat som motpart.
som i Becks exempel,
till stater och med stater som medbåde i opposition
verksamma
kännetecknas

parter.

givetvis förstås som en analymed skapandet av sådana kategoritisk konstruktion,
men om syftet
kanske detta
samhällsförhållanden,
och
analysera
er är att synliggöra
villkor
i globalibegrepp mer skymmer än synliggör politikens nya
seringens och komplexitetens sociala sammanhang. När jag fortsättnågra aspekter av politikens globalisering,
ningsvis skall undersöka
kommer
och nya former av politiskt handlande,
sociala
rörelser
nya
kultur,
jag därför att använda mig av begreppet politisk
snarare än
Begreppet

civilt

civilt

samhälle

måste

samhälle

i bestämd form, utan
alltså ingen global politisk kultur
delar
kulturer
av ett framväxansom
snarare intemgenmde politiska
de globalt politiskt mm. Grunden för detta rum utgörs av en serie
institutioner,
i vilka olika typer av kommunikationsteknologier
utDet

finns

gör viktiga byggstenar. Samtidigt präglas det globala politiska rumskillnader
och gränsdragningar som av
met lika mycket av kulturella

gränsöverskridanden.
"rörelsekultur
som ett mer specifikt
sociala
och
diskutera
för
begrepp, särskilt relevant
att analysera
och
mellan gamla
det gäller inte minst förhållandet
rörelser
form
rörelsekultur
kan
rörelser.
politisk
En
av
nya
ses som en
flera sociala
framväxten
knuten till den historiska
kultur,
av en eller
rörelser.
En social rörelse är per definition
en politisk utmaning mot

Jag vill också introducera

den etablerade

samhällsordningen.

det av en ny rörelsekultur
ning för denna kultur.

alltid

Detta
mynnar

inte att etableranställdominerande
i
ut en
innebär

rörelsekulturer
i Europa som har haft ett
Historiska
exempel
politiska kultur,
betydande inflytande är den franska revolutionens
kultur
arbetarrörelsens
liksom framväxten
kring förra sekelav
Även
skiftet.
i anslutning till 1920- och 30-talens nationalsocialisbestående av bl.a. klubbar
tiska rörelse etablerades
en rörelsekultur,
s.k. alternativetablerades
och publikationer.
Från 1960-talet
fredstill
student-,
med anknytning
kulturer
miljö- och kvinno-
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vilka

rörelsen,
Det

Från
De

samlats

sociala

"nya

Sett från

beteckningen

"nya sociala

rörelser".

nu skall vända oss.

rörelser"

till

"ny

politik"

rörelserna

sociala

nya

under

sammanhang

är till detta

1990-talets

horisont

och det tidiga
kan det sena 1960-talet
i efterbetraktas
som en brytningstid

i många avseenden
samhällen.
Vi kan då skönja början till en
krigstidens västerländska
har
i
rad förändringstendenser
slagit igenom med full kraft:
dag
som
1970-talet

kommunikationsrevolution,
IT-samhällets
genomser början
och därmed för det nya och visualiserade
slaget för TV-mediet
Under
mediasamhället.
1960- och det tidiga 70-talet inleds också
Vid
den fas av ekonomins
globalisering som
oss
nu befinner
denna tidpunkt etableras också ekologin som ett betydelsefullt
hör genomförändringarna
politiskt tema. Till de viktiga kulturella
och dess nya livsstilar,
för ungdomskulturen
med utgångspunkt i den nya konsumtionskulturens

brottet

som formas

symbolvärld.
urbaniseringsvåg,
kraftig
som resulen
dominerar
i
för
första
livet
det
urbana
Europa.
gången
terar i att
vilket
Samtidigt sker en kraftig omstrukturering
av innerstäderna,
bl.a. innebär att många av de gamla arbetarstadsdelar
som utgjort
Under

1960-talet

sker också

basen för industrisamhällets

arbetarkultur

försvinner.

Dessa

kulturella
förändringar bidrar till att bryta upp och fragmentera de
dominerat
relativt
homogena klasskulturer
som uppstått - och
och till en fördjupad individualisering
under industrikapitalismen,
av
till de senaste decennierdet sociala livet. Dessutom
ser
en början
och av kärnkönsrollsmönster
nas genomgripande förändringar av
familjens form.
eller genomockså framväxten
och
framför
allt
i
sociala
USA
rörelser,
-för
brottet
en rad nya
Europa. Dessa hade en stark koppling till den nya ungdomskulturen:
har ofta med viss giltighet
1960-talets
politiska manifestationer
Mot

denna

bakgrund skönjer

eller
begrepp som "ungdomsrevolten
delvis gav uttryck för mot"studentrevolten.
Om studentrörelsen
gällande kunskapens sociala användning i
sättningar och konflikter

sammanfattats

under

den
så inkluderade
ett nytt kunskaps- eller informationssamhälle,
berörde
själva grunderna för
också en rad andra politiska teman som
kan ur en synvinkel ses
samhällets
organisering. Studentrörelsen
de samtida sociala förändringssom ett av många politiska "svar"
räckvidd.
hade
vilka
En rad försök
många
en global
processerna
— av
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och artikulera
att skapa nya politiska handlingsformer
nya politiska
manifesterades
denna
inom
komplexa och motsättningsfyllda
teman
sociala

rörelse.

Efter

dess kulmen

med de stora

manifestationerna

1967-1968

fragmenterades studentrörelsen.
Samtidigt formades i dess efter—
dyningar heterogena europeiska rörelse/ealtarer
som ofta kallats
Dessa hade 1960-talets
alternativkulturer".
nya ungdomskultur
sina
och
utformades
delvis i opposition
förutsättningar
som en av
de
demokratiernas
dominerande
parlamentariska
politiska
mot
kulturer.
Det gällde i första hand de former
i
dag
är starkt
som
knutna

till den rörelse

kulturen,
-

arbetarrörelsen,

som historiskt
sett föregick den nya rörelseeller i Sverige till ett bredare sammanhang

folkrörelserna.

I ett europeiskt sammanhang är det i början av 1970-talet
möjligt
Å
tendenser
tva
inom
de
rörelsekulturerna.
urskilja
att
nya
ena sidan
återvändande"
till
arbetarrörelsens
och teoorganisationsformer
ett
retiska källor. Här skulle
kunna
det
in i
fogades
säga
nya
att
man

gamla" ramar, det vill säga ett nytt globalt konfliktkomplex
tvingades in i politiska kläder
det
moderna
genombrottets
garderob. De
ur
olika gränslinjerna inom den
socialistiska
subnya rörelsekulturens
kultur
historia
avspeglade också i hög grad 1900-talets socialistiska
med dess teoretiska
och fraktionsstrider.
konfliktlinjer
andra

sidan

utvecklades

också

en rad nya organisations-

och

handlingsformer

samt nya politiska
och miljö.
Här fanns

teman som "global solidaritet",
feminism
inte bara kopplingar till 1960talets studentrörelse,
i USA
utan också till medborgarråttsrörelsen
och till 1950-talets
Den senare utgör inte
anti-atomvapenrörelse.
bara en början
efterkrigstidens nya fredsrörelse, utan bidrog
också till att föra
den politiska
upp frågor om global miljö
dagordningen.
den klassiska

arbetarrörelsens
politiska teman och organisahade en stark ställning inom de
i
nya rörelsekulturerna
så kom dessa med 80-talets inbrott
Europa under 1970-talet,
att
träda tillbaka
till förmån
för det stora genombrottet
för freds- och
Om

tionsformer

miljörörelsen

i det

offentliga politiska

detta
i början
rummet
också
vid
denna
det
inom
den
tidpunkt som
var
internationella
etablerades
sociologin
en ny forskningsinriktning,
där "nya sociala rörelser
utgjorde det centrala forskningsobjektet.
decennium.

Det

denna forskning kontrasterades
de nya rörelserna
mot "de
aktörer.
gamla", dvs. industrisamhällets
tongivande politiska
Inom

Den

gamla

Sociologiska forskningens polarisering
rörelser

innebar

emellertid

en alltför
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former är de nya rörelserna
sin opposition
mot politikens etablerade
de anknyter också till etablerade
politiska teman
inte enbart nya
—
fall är parlamentarismen
och handlingsstrategier.
I miljörörelsens
ett
mellan nytt och
uppenbart exempel. En renodlad kontrastering

gammalt blir också problematisk mot bakgrund av att dominerande
politiska aktörer relativt snabbt införlivade
och förvisso också omfört in i
de
och
handlingsformer
formade teman
nya rörelserna
som
den politiska offentligheten.
Det gäller exempelvis miljöfrågan och
feminismen
som politiska teman.
Detta gäller i särskilt hög grad för Sverige, där den nya rörelsehaft en
kulturen
-i jämförelse med en rad andra europeiska länder
större

närhet

till

Saltsjöbadsandans

De svenska

statsmakten.

folkrörelsernas

och

har som bekant varit starkt
Detta har medfört
att nya
snabbt
relativt
upptagits och integre-

politiska kultur

samförstånd.

präglad av en strävan mot
politiska frågor och konflikter

för det etablerade
partisystemet,
ras inom ramarna
makten har visat en viss öppenhet för att lyssna
för nya rörelseorganisationer.
Miljöorganisationer

eller att statsrepresentanter
har fungerat som

och nyckelpersoner
inom nya rörelseorganisationer
eller rent av i
i statliga organisationer
in som experter
haft
fall
också
dessa
har
vissa
regeringssammanhang i
personer
remissinstanser

har tagit steget

och i ett etablerat
medlemskap både i en ny rörelseorganisation
hos staten gäller emellertid
politiskt parti.12 Denna lyhördhet

i

hand just de fall då nya rörelser har agerat inom ramarna för
folkrörelsekulturens
organisations- och handlingsformer och i beförsta

grad när man har agerat med mer radikala former olydnad.
politiska kultur och dess
Möjligen är de svenska folkrörelsernas
välfärdsstaten
till den svenska
starka anknytning
ett av skälen till att
de nya rörelserna
i ett jämförande europeiskt perspektiv också förefaller ha haft en svagare förankring än i andra länder. I den svenska
konstaterades
det att endast ca en procent
Maktutredningen
av den
svenska befolkningen
var aktiva i de nya rörelseorganisationerna.13
den politiska dagordningen, påGenom att föra upp nya frågor
tydligt

mindre

som civil

opinionen och de politiska besluten har de nya rörelserna haft
aktiva, menade utredarna.
mycket
stort inflytande, men däremot
i MaktutredSamtidigt är det betecknande
att de nya rörelserna
rörelse/eultarema
de
folkrörelserna
i
"de
kallas
nar
ningen
nya
nya
de
verket
armar/es
på en radpankter skiljer sig från
just av att
själva
folkrörelsernas politiska kultur. Det gäller inte minst en minskad
strategi det vill säga att
betydelse för "organisationsbyggandets
formella
och
institutionalisera
organisationer med
långsiktigt bygga
verka
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från ett fåtal tillfällen,
en så stor medlemsbas
som möjligt. Bortsett
under
slutet
eller
1960-talet,
hundratusentals
människor
när
som
av
deltog i fredsdemonstrationer
runt om i Västeuropa i början av
framträder
de nya sociala rörelserna,
1980-talet,
till skillnad
från
industrisamhällets
sociala
rörelser,
inte
mest inflytelserika
som
massrörelsef.
denna

bakgrund är det relevant att ställa frågan om huruvida
delvis är
ställning som de nya rörelserna tillskrivits,
de
framträder
former
andra
i
än de gamla rörelav att
och att de därmed blir osynliga
då man försöker
betrakta,
serna ——
eller "mäta",
dem med analysverktyg
utformats
med
utgångssom
framträdelseformer.
punkt i de gamla rörelsernas
Maktutredningens
i nya rörelser var baserad just
medlemvärdering av aktiviteten
mellan nya
skap i organisationer. De specifikt svenska relationerna
och gamla rörelser måste också sättas in i ett globalt perspektiv
det
inte
minst
i
tid
då
folkhemmets
gäller
politiska kultur förefaller
en
att vara i upplösning - delvis under globaliseringsprocessens tryck.
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att gränserna mellan
och icke-etablerade
polinya och gamla rörelser, mellan etablerade
tiska teman och handlingsformer,
i många avseenden i dag inte är så
tydliga som de var då de nya rörelserna först trädde fram. Den nya
politiska situation
sig under 1990-talet, i eftersom infunnit
Berlinmurens
fall
och den vittomfattande
nedskärdyningarna av
har förstärkt
denna tendens. Detta skall emellertid
ningspolitiken,
inte förstås som att det nya har uppslukats
och smälts
av det
därmed
skulle
ha
lämnats
i
intakt.
gamla, som
Tvärtom
är
stora drag
Mot

den marginella
en konsekvens

det relevant

att tala om framväxten

och etablerandet

av en "ny

och utanför
de etablerade
politik", som kan skönjas både innanför
och organisationernas
politiska institutionernas
gränser.
De rörelser som växte fram under sent 1960- och tidigt 70-tal,
och som under 1980-talet
konceptualiserades som "de nya rörelserna", är alltså inte längre så nya. Men de har spelat
en viktig roll för
introduktionen
och
handlingsformer - och
av nya politiska teman
fortsätter
att göra det. Det gäller inte minst för etablerandet
av
globala perspektiv och handlingsstrategier. Det senare gäller särskilt
miljö- och kvinnorörelsen,
som i dag har etablerat sig som demokratiska krafter i en rad politiska kulturer
världen över. En växande
och regionala
betydelse har också olika typer av lokalautonoma
rörelser världen över. Dessa rörelser
agerar och organiseras ofta i
den nya politikens former, samtidigt
som de kan inbegripa en rad
olika politiska teman, knutna till lokala förhållanden.
Hur inflytelsrika

eller betydelsefulla

de nya politiska
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med de äldre och mer etablerade,
ställning till här. Syftet är snarare

är inget som jag kommer
att ta
faktiskt
att peka
att nya former

har etablerats,

vilken innebörd
de har, inte minst
samt att undersöka
diskutera
förhåller
hur
de
formerna.
till
de
gamla
sig
genom att
kommer
det
i
diskutera
vad
och
följande att
Jag
"ny politik
framväxten
kan innebära och kommer
då i
av en ny politisk kultur
och den nya kvinnoförsta band att göra detta med miljörörelsen
rörelsen som exempel. I Ulla Herlitz
bidrag i denna bok analyseras
rörelse i Sverige. Diskussionen
en lokalautonom
i en åtskillnad
mellan
tureras med utgångspunkt
politisk kultur:

kommer

att strukdimensioner
tre
av

dimension.
1 Den politiska oflentligbetens diskursiva
I fokus för
analysen står här det politiska handlandets
begrepp och identiteter
och de grundläggande sätt att se
världen som dessa inbegriper.
Genom att använda diskurs
snarare än det mer gängse begreppet
vill jag betona att politikens kollektiva
identiteter
ideologi"
skapas
konfliktfyllda,
språkliga
interaktionsprocesser,
genom
genom en
och definiera
centrala och omstridda
kamp om att göra anspråk
begrepp. En politisk diskurs rymmer en ideologisk aspekt, dvs. artiintresse i formen
kuleringen av ett kollektivt
av ett "allmänintresse",
men den kan inte

reduceras

till

detta.

mobiliserings- och organisationsformer. Här inkludebåde
de
etablerade
demokratiska
medierna
institutionerna,
rar jag
och olika typer av politiska organisationer,
och
samt de institutioner
organisationer som kan upprättas utanför dessa.
2

Institutioner,

3

Livsformernas och

livsstilarnas

tionellt

sett har ansetts
de senaste decennierna

Vi skall

börja med en diskussion

diskurser

Nya

politiska dimension, vilken tradiligga bortom "det politiska,
men som under
i tilltagande grad har politiserats.
om framväxten

av nya politiska

och identiteter.

politiska

diskurser

och

kollektiva

identieter
Vänster-högerskalans
Med

upplösning

det moderna

genombrottet etablerades ett fält av politiska
diskurser
i den franska revolutionen
ordnasom med utgångspunkt
des enligt en vdnster-bögerskala. Denna skala
bara
inte
ett pragvar
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matiskt
tism,

konservadiskurserna,
sätt att ordna de mest inflytelserika
och fascism. Den utvecklakommunism
socialism,
liberalism,

des i själva verket

till ett slags de politiska ideologiernas paradigm,
de politiska diskursernas
det vill säga ett specifikt sätt att betrakta
alla
innebär
universum,
ståndpunkter i princip kan
politiska
att
som
har det
Under
de
inordnas
denna skala.
senaste decennierna

vänster-högerom huruvida
en diskussion
förlora
sin
princip
meningsfull
betydelse
att
som en
för att analysera skillnader
mellan betydelsefulla politiska aktörer.
för detta har framförts:
Två delvis sammanhängande argument
emellertid

skalan

börjat

föras

håller

mellan de mest inflytelserika föreDe ideologiska skillnaderna
och de
och b6ger,
dvs. socialdemokraterna
trädarna för vänster

1

minskat
/øar under de senaste decennnierna
ett
det
i
inte
sätt som gör att
samma mening som tidigare går att tala om
Det viktigaste stödet för detta
grundläggande ideologiska skillnader.

borgerliga partierna,

är att frågan om statlig reglering av marknadsekonomin
argument
inte längre utgör någon fundamental
skiljelinje i den etablerade

politiken,

utan

snarare

handlar

om en gradfråga.

Uppkomsten av nya politiska diskarser som svårligen låter sig
skär miljöinordnas på en vanster-bögerskala. Enligt detta argument
och könsfrågor tvärs igenom både de etablerade
ideologiska gränslinjerna och de sociala klassgränserna. Där framväxten
av "nya
framväxten
har
till
rörelser
teorier om
kopplats
av ett "postmodernt"
samhälle har det hävdats att en ny grundläggande politisk
skiljelinje gäller framstegsbegreppet, eller snarare det framstegsmed tillväxt
expansion.
begrepp som är synonymt
som ekonomisk
från vänster till höger -föreDe etablerade
politiska diskurserna
träder ur detta perspektiv ett slags produktivitetsparadigm
som är
knutet till industrisamhället
både det kapitalistiska och det socialisbetiska - och som innebär att tillväxt oc/ø framsteg är överordnade
grepp för det politiska handlandet.

2

framstegsbegreppets föreställning om oändbemänsklig expansion, ställer den ekologiska tillväxtkritiken
både naturen,
överlevnad
och
Om
reproduktion.
global
grepp som
de sociala relationerna
och hela människans
fysiologiska existens i
industrisamhället
har underordnats
logik, så
industriproduktionens
förhållandet
innemåste det omvända
Inom
miljörörelsen
gälla.
nu
bär detta i första hand att den mänskliga produktionen
måste underordnas de begränsningar som planetens ekologiska systern sätter.

Mot

det modernistiska

438

HÅKAN THÖRN

Inom

delar av kvinnorörelsen

har denna

kritik

knutits

till

ett

könsperspektiv, så att det moderna förtrycket av kvinnor är en del
Det moderna
av samma logik som exploateringen av naturen.
samhället har organiserats med utgångspunkt
mellan proi en åtskillnad
duktion
och reproduktion,
där den förra har överordnats
den senare.
sfär hör främst de sociala aktiviteter
Till reproduktionens
som
företrädesvis

och de har ofta också definierats
varit kvinnornas
-—
essentiellt
kvinnliga":
omhändertagande
som
av barn, vård av sjuka
och äldre. Oavsett
dessa
aktiviteter
utförts
eller
i hemarbetets
om
lönearbetets

form

har de utifrån

definierats

kunnat
produktivitetsparadigmet"
Detta synliggjordes
ett mycket

som improduktiva".
sätt i den svenska 90-talsdebatt,
"tärande"
sektor lanserades. Feminismen

tydligt

kritik av kvinnornas
förvisning
också av själva gränsdragningen

till

där termerna
närande
och
har inte bara inbegripit en
sfär, utan
reproduktionens

mellan produktion
och
samhällelig
organisationsprincip.
som en
Om det bland annat var miljörörelsens
genombrott kring 1970
aktualiserade
eventuella
frågan
vänster-högerskalans
som
om
uppetablerande
under de följande decenlösning, så har miljöpolitikens
nierna visat att ett miljöperspektiv
kan knytas både till vänster- och
I samband med bildandet
högerståndpunkter.
av De Gröna som ett
politiskt parti har det även visat sig nödvändigt för den politiska
och
ekologins företrädare
att positionera sig i fördelningsfrågor
—
därmed
både
vänster-högerskalan. I
pionjärlandet Tyskland och i
med
i koalitioner
Sverige har detta i slutet av 1990-talet utmynnat
traditionella
inte
betyder
vänsterpartier
naturligtvis
vilket
att
eller miljöpartierna
kan förstås i
miljörörelsen
nu per definition

reproduktion

traditionella

vänstertermer.

kan i viss mån sägas ha rört sig i motsatt
De nya kvinnorörelsen
den nya femiriktning. Vid genombrottet kring 1970 artikulerades
Därefter
skedde
nismen som en tydlig vänsterideologi.
en differenkunde inbegripa en rad olika och
tering, så att begreppet feminism
ibland överlappande
olika typer av socialisståndpunkter: förutom
tisk

feminism

särartsfemiradikalfeminism,
ekologisk feminism,
anarkfeminism
och postmodernistisk
nism, liberalfeminism,
feminism.
Parallellt
med ett misslyckat försök att bilda ett kvinno-

parti har
kvinnliga
kvinnors

under

nätverk,

1990-talet

i Sverige sett framväxten
av en mängd
olika sätt stärka
som bildats med syftet att
i samhället.
I många fall har det varit en med-

positioner
strategi
politiska
veten
att inte knyta dessa nätverk till etablerade
diskurser
också
ibland
feminism
inbegriper att begreppet
vilket
undviks.
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följer att medan vissa varianter av ekologi och feminism
innebär varken
radikalt
sätt bryter med höger-vänsterskalan,
ett
feministisk
eller
en
en ekologisk ståndpunkt per definition ett sådant
det vara möjligt att hävda att feminism
eller
brott. Lika lite förefaller
Av detta

kan knytas till någon specifik ståndpunkt
ekologi per definition
höger-vänsterskalan
och att alla andra kopplingar därmed skulle
innebära förvanskningar
Ett frukav ideologins
sanna innebörd.
diskurserbart sätt att karakterisera
de ekologiska och feministiska
na, är att se dem som nya, självständiga politiska kategorier med sina
med specifika politiska teman
tillblivelseprocesser,
egna historiska
och med sina höger- och vänsterflyglar.
Detta synsätt skulle också innebära att vänster-högerskalan
och den nya
varken upplöses eller lämnas intakt. Miljörörelsens
diskurser
har delvis inordnats
kvinnorörelsens
vänster-hÖgereller åtskalan, men detta har också framtvingat en förskjutning
—
denna
de
traditionella
minstone
positionerna
en modifiering
- av
skala. Det politiska fältet bar med feminism ocb ekologi tillförts nya
och politikens diskarsiva fält framstår i dag som både mer
koordinater,
mångdimensionellt ocb instabilt an tidigare.
Det finns ytterligare en dimension
politiska
av de nya rörelsernas
för
det
vad
diskurser,
analysen
betydelsfull
utgör
är
av
som
som
hos
dessa
rörelser.
Det
politikens
globala
betoningen
gäller
nya
av
ocb politiska frågor inom
dimension
skapandet av globala identiteter
nya rörelser.

Globala

-

gemenskaper

eller som en
Ett globalt politiskt rum uppstår inte av sig självt
Benedict
reflex av globala ekonomiska
och teknologiska processer.
har i den uppmärksammade boken Den förestallda gemenAnderson
skapen visat att uppkomsten av den moderna nationalstaten
som ett
skapandet av olika typer av
politiskt rum inte bara förutsatte
nationella

institutioner

utan också

av föreställda

nationella

gemenskaper. På motsvarande
sätt måste ett globalt politiskt rum
flera
eller
-förestallda globala gemenskaper.
inbegripa en —
snarare
Ett av de sammanhang där en föreställning om en global gemenmobiliseringar mot provskap tidigt utformades
var 1950-talets
sprängningarna av kärnvapen. Dessa protester
var inte bara en startför miljörörelsen.
för
också
fredsrörelse,
efterkrigstidens
punkt
utan
i termer av
Ett av det första provstoppsavtalets
syften formulerades
för
de
radioaktiva
substansernas
nedsmutsning
ett stopp
av
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miljö. Här vävs alltså en föreställning om ett gränslöst,
globalt ekologiskt rum in, vilket utgör en grundläggande dimension
miljörörelinom den efterkrigstida
skapandet av globala identiteter
för
artikuleringen
av sådana
sen. Till de viktiga förutsättningarna
hör dels själva exploateringen av miljön, knuten till
identiteter
och kapitalismens globala expansion, dels utindustrialismens
Det handlar alltså
vecklandet
av nya kommunikationsteknologier.
beståndsdelar
i framväxten
av ett mångdimenom grundläggande
kulturella,
sionellt globalt mm med ekonomiska,
politiska, teknounder
och
efterkrigstiden.
ekologiska dimensioner
logiska
för
Detta globala rum utgör dock inte enbart en förutsättning
bidrar
rörelserna
under efterkrigstiden
framväxten
av nya rörelser
detta
Det
också till att skapa politiska dimensioner
senare
rum.
av
kollektiva
sker
två sätt: 1 genom konstruktionen
av globala
med hjälp av en global,
identiteter,
gränsöverskridande politisk
symbolik, 2 genom skapandet av globala nätverk, organisationer
och institutioner.
Dessa båda dimensioner
är exempelvis närvarande
i transnationellt
organiserade rörelseorganisationer
som Jordens
människans

med
aktioner
vänner och Greenpeace, som genom mediainriktade
riktar sig till en global publik.
starkt
visualiserat
symbolspråk
ett
Vad är då egentligen nytt med de globala identiteter
som skapats

Inbegrep inte både socialismen,
nya rörelser
redan under 1800och även den tidiga kvinnorörelsen
och därmed
universella
och det tidiga 1900-talet
skapandet av
central
dimension
Var inte en
globala - identiteter
av arbetarrörelSkillnaden
kan
internationella
perspektiv och organisering
sen dess
mziversali$m
internationell
formuleras
från
förskjutning
en
som en
arbetarRedan då den internationella
till en global universalism.
och
hade den nationalstaten
rörelsen formerades
som organisatorisk
heta debatter
Andra internationalens
ideologisk bas. Alltsedan
om
inom

efterkrigstidens

liberalismen

arbetarrörelsen
prägfrågan har den internationella
och
nationella
internalats av en spänning mellan artikuleringen
av
arbetaridentiteter.
tionella
regeringsställning i en
Arbetarpartiernas
emfas
innebar också en förstärkt
rad länder under efterkrigstiden
Arbetararbetarrörelsens
nationella
identitetsskapande.
aspekter av
Europas
rörelsens perspektiv präglades också tidigt av eurocentrism:
dominans
internationella
avspeglade sig i spridningen av de diskurser och kampformer genom vilka kapitalismen skulle bekämpas.
till periferi, där arbetarDet handlade om en rörelse från centrum
"den

nationella

klassen

i den norra

internationellt

hemisfärens

länder

avantgarde.
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Inom nya rörelser ser
som en ny tendens att skapandet och
förmedlandet
och handlingsformer
inte
av identitetskategorier
enbart sker i riktning från Nord till Syd, utan också vice
versa.
"Operation Gandhi,
inledning, hade en
som nämndes i artikelns

viktig utgångspunkt
utformats
ella inom

i den universalistiska

i den indiska

icke-våldsdiskurs

självständighetsrörelsen.

Ledande

som
intellektu-

den amerikanska

Women
Movement,
s Liberation
som
för
den
betraktade
den
startpunkten
nya kvinnorörelsen,
och dess globala perspektiv
anti-imperialistiska
svarta rörelsen
som
den viktigaste influensen.
Detta uttrycktes
också i rörelsens
identi-

utjorde

tetskategorier och i de metaforer
som användes för att karakterisera
kvinnan
karakteriserades
kvinnoförtrycket:
som en "nigger", ledare
kallades för den
Malcolm
och
den
X
kvinnliga Martin Luther
nya
King. För att hämta ytterligare ett exempel från artikelns inledning:
den svenska trädkramarrörelsen
hämtade sitt
namn och sin symboliska handlingsform från den indiska chipkorörelsen
ledare för den
indiska rörelsen inbjöds och deltog också under aktioner.
Hur skiljer sig då de nya rörelsernas
från den
globala universalism
internationalistiska
För det första utvidgas betydelsen av "det
universella.
Det moderna
genombrottets
grundläggande universalistiska identitetskategori
Miljörörelsens
var "Mänskligheten".
identitetsskapande problematiserar den moderna humanismens
i centrum.
föreställning om människan
Genom att lyfta fram
"Planeten"
eller
identitetskategorier
jorden
som
som i "Jordens
mellan
människa
och natur.
problematiseras gränserna
vänner
det
andra innebär skapandet
F ör
inom nya
av globala identiteter
rörelser ett nytt sätt att definiera förhållandet mellan universalism
och
De moderna
partikularism.
universalism
innepolitiska diskursernas
bär inte en frånvaro
Snarare är förhållandet
mellan
av partikularism.
det universella
och det partikulära
det natioindividen/samhället,
nella samhället/det
internationella
samhället ett centralt tema i varje
modern politisk diskurs. Gentemot
den universalistiska
interdär det partikulära
nationalism,
nationen idealt ses som en del i en
samhälle av jämlika nationer
större helhet ett internationellt
hävdas en gränslös global universalism,
ett översom förutsätter
skridande

Det partikuav nationalstaten
som organisationsprincip.
lära i miljörörelsens
diskurser
är i stället det lokala, som anses vara
med det globala. Det globala verkar
oupplösligt sammanbundet
alltid

lokalt

och det lokala

har alltid

global betydelse. Miljörörelsens
lokalt och handla globalt"
identitet
den är
som glokal":
tänka

i det ekologiska perspektivet
en
kanske mest kända slagord "att
definierar
kollektiva
miljörörelsens
samma
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karakabstrakta
liberala universalismens
av den
en kritik
och det
Både det globala rummet
tär, som upplöser alla skillnader:
med
kollektivet
inom
analogt
handlande
miljörörelsen
politiskt
ses
heldet globala ekologiska systemet
differentierad
- snarare som en
solidarisk
mångfald.
het, det vill säga, som sammansatt
av en
till skillinkludera
ratten
Detta gäller inte bara miljörörelsen:
att
finns

också

är en viktig strategi i
politiska universalismen
flera av de nya rörelsernas
politiska identitetsskapande. Det gäller
etniska"
för olika typer av lokala rörelser och minoritetspolitik
Den
liksom för den nya kvinnorörelsen.
likväl som sexuella,
med
artikulerades
1960-talet
globala kvinnoidentitet
utsom
gångspunkt i det faktum att manlig dominans är en världsomspännande företeelse, inbegrep redan från början en problematiseminst med hänvisning
-inte
i denna identitet
ring av "det enhetliga

nad

i den moderna

den norra och södra
hemisfären.
I det pågående identitetsskapande som äger rum i
nätverk utgör spänningen mellan
feministiska
transnationella
dagens
till de radikala

skillnaderna

mellan

kvinnor

och partikulärt
tar uttema, som emellertid
ett centralt
nationella.
än
gångspunkt ilo/eala skillnader
snarare
politik befinner sig i dag i högre grad än
Den nya fredsrörelsens
tidigare is/earningspankten mellan globalt och lokalt. Fredsrörelsen

universellt

de nya rörelserna
var mer än någon annan av
politiska villkor som gavs av det kalla kriget.

knuten

till

Berlinmurens

de

specifika
fall och

upplösning
Sovjetunionens
att det kalla krigets bipolära
politiska världsordning har ersatts av nya konfliktmönster,
som
och
allt präglas av ett ökande antal inomstatliga konflikter
framför
innebar

Mot bakgrund av denna nya globala
regionala konfliktkomplex.
fredsrörelsen
det
har
inom
påbörjats en omorientering
ordning
mot
å
kunna karakteriseras
också
skulle
glo/eal:
inriktning
som
som
en
verksamheter
ena sidan
kulturella
där
lösning",

inriktade
identiteter

mot olika typer av lokal konfliktoch strategier för Överskridandet

fokus, å andra sidan globala mobiliseringsprojekt
av dessa står i
kärnvapenden typ som ägde rum i samband med Frankrikes

av

sprängningar.
I detta

avsnitt

har

alltså fokuserat

begrepp och kollektiva

iden-

dimensionerna
titeter som skapas i de diskursiva
av den nya politinågra institutioner,
ken. I det följande skall
närmare betrakta
handlingsoch
organisationsformer samt kollektiva
mobiliseringshandförståelse
strategier som är betydelsefulla för en
av politiskt
Detta kommer
lande inom nya rörelser.
att diskuteras
ur tre aspekdet
civila
den
parlamentarismen,
utmaning
olydnadens
av
ter:
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visualiserade

mediarummets

nya offentlighet
och organisationsform.

mobiliserings-

institutionerna

politisk
Den

civila

och

handling
olydnaden

de
och

som

nya

och nätverket

formerna

som

för

organisation

utomparlamentarism

Vi har sett att nya rörelser befinner
och utanför
sig både innanför
den nationalstatliga, parlamentariska
demokratins
gränslinjer. Deras

handlingsformer

befinner

den ena innebär att inordna
demokratiska
institutionerna,
överskrida

dessa ramar.

sig i ett spänningsfält mellan två poler, där
sig inom ramarna för de etablerade
och den andra

att utmana

och/eller

Miljörörelsens

parlamentarism är det tydtill
den
ligaste exemplet
anslutning
representativa demokratins
en
spelregler inom de nya rörelserna. Vid den motsatta polen utmanas
parlamentarismen
genom den civila olydnaden, som är en av de nya
rörelsernas
viktigaste handlingsformer. Hur skall man då förstå den
civila olydnadens betydelse i relation
till en diskussion
om demokratins former och spelregler
Oavsett

de synsätt som utgår från det civila
om man betraktar
aktörer, dess motståndare
eller den politiska filosofins
debatter, finner man en rad olika sätt att definiera innebörden
av
civil olydnad. Kritiker
av den civila olydnadens handlingsform åtminstone
när den sker inom ramen för parlamentariska demokratier
hävdar att civil olydnad år anti-demokratisk
därför att den
—
åsidosätter
de spelregler
definierar
Utifrån
själva demokratin.
som
handlandets

detta

perspektiv

kan civil

olydnad betraktas som legitim endast när
eller högst bristfälliga demokratier.
Inom de rörelser som använder den civila olydnaden är det möjligt att urskilja två synsätt. En ståndpunkt definierar
den som antiden sker i diktaturer

parlamentarisk i den meningen att den inbegriper en kritik av den
representativa demokratins
styrelseskick. Den civila olydnaden ses
då som ett sätt att praktisera och verka för
ett direktdemokratiskt
samhälle. En annan ståndpunkt, vilken i dag förfaller
vara den
i offentliga debatter,
den
vanligast förekommande
civila olydär att
naden i själva verket tar den parlamentariska demokratiska
konstitutionen som sin utgångspunkt. Ett
för
denna
ståndargumenten
av
punkt är att våra nuvarande demokratiska
rättigheter möjliggjordes
genom de civila olydnadsaktioner
som genomfördes av bl.a. arbetarrörelsen och suffragettrörelsen
i början av detta sekel, och att
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dagens civila olydnad kan ses som en fortsättning av denna tradition
i syfte att ytterligare vitalisera
och vidga den samhälleliga demokratin. Motargumentet,
svenska
som i 1990-talets
ofta
har
formulerats
företrädare
olydnad
av

civil

mediadebatter

om
för de etablerade

partierna, är att detta skedde vid en tidpunkt då
"ännu
hade fullständig demokrati.
Detta argument
implicerar att
demokratin
historiska
i den nuvarande
situationen
är fullbordad.

politiska
inte"

detta

De har formulerats
synsätt står en rad olika teorier.
den politiskt-filosofiska
debatt som förts inom samhällsvetenskapen med anledning av att den civila olydnaden, alltsedan fredsMot

inom

och medborgarrättsrörelsens
aktioner
har kommit
1950-talet,
bli en relativt vanligt förekommande
företeelse
i de västerländska
demokratierna.

att

uppfattning hos de olika synsätt som
av inflytelserika politiska filosofer
som John Rawls,
Ronald Dworkin
och Jürgen Habermas
är att den civila olydnadens
innebörd
i detta historiska
sammanhang måste ses i relation till den
parlamentariska demokratins
institationalisering.
Enligt Habermas
betraktar
formulering
varje rättmätig demokrati
/.../ den civila
beståndsdel
i sin
olydnaden som något normalt,
nödvändig
som en
Civil
politiska kultur
olydnad definieras i detta sammanhang
och symbolisk
olaglig, principstyrd
som en utominstitutionell,
institutionaliserade
handling, som åberopar och därmed förutsätter
demokratiska
rättigheter. Den förstås också som en öppen handling,
baserad
icke-våldets
princip.
förts

En gemensam

fram

också skillramen för detta synsätt finns det emellertid
nader i sätt att förstå den civila olydnadens demokratiska
innebörd.
Det handlar då om olika sätt att definera var gränserna går för en
civil olydnad. För att
de dagsaktuella
"rättmätig"
perspektiv
Inom

mediadebatterna
riska

innebörder

som utvecklats
Enligt Rawls

och histoom den civila olydnadens demokratiska
kan det vara värt att titta närmare
de analyser
inom den politiska filosofin
och sociologin.

är civil olydnad rättmätig som ett sätt att pröva
tillämpningen av de konstitutionella
rättigheterna hos en liberal
demokratisk
denna
Inom
stat.
ram utgör civil olydnad ett legitimt
åstadkomma
förändringar i lagstiftning eller myndighetssätt att

åtgärder. I detta perspektiv blir den civila olydnaden alltså ett möjkonstitutionell
demokratisk
ligt sätt korrigera en nästan rättvis
Rawls
ifrån
den
liberala
utgår liksom Dworkin
politiska teori
stat.
ställer
det
civila
samhället
i motsatsställning till staten. Civil
som
olydnad ses då som en form för attförsvara individuella
rättigheter
otillbörlig
politisk
dvs.
statlig
maktutövning.
mot
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till Rawls en vidare förhar emellertid
Dworkin
i förhållande
ståelse av den civila olydnadens demokratiska
betydelse. Detta är
betonar att de demokratiska
relaterat till att Dworkin
rättigheter
bara
finns
inte
i
oupphörligen
författning
nedlagda
som
som
en
måste försvaras, utan också tolkas. Dworkin
uppmärksammar alltså

rättigheternas institutionalisering
att de demokratiska
inte innebar att de får en fastlagd betydelse. Deras betydelse måste
ständigt prövas - och därmed tolkas - i relation till de komplexa och
för moderna
föränderliga sociala processer som är kännetecknande
de
Dworkin
också
demokratiska
samhällen.
pekar
att
processer
det faktum

sina faktiska
rättigheterna tillskrivs
genom vilka de demokratiska
och myndigDomstolar
betydelser i sig måste vara demokratiska.
heter kan inte tillskrivas
ett tolkningsmonopol,
snarare bör de utgöra parter i en demokratisk
process där medborgarna spelar huvudrollen. Ur ett sådant perspektiv får den civila olydnaden sin demokratiska betydelse som en olaglig handling vilken syftar till att
där den demokratiska
initiera en offentlig tolkningsprocess,
giltigheten hos instiftade
Här framstår
lagar kan prövas eller omprövas.
samhällets
den civila olydnaden som en viktig del i det demokratiska
beslut
och
institutionella
innebär
reflexivitet,
att lagar, politiska
som
regelverk kan prövas och omprövas i ljuset av sociala förändringsprocesser.

IJean

L Cohens

och Andrew

Aratos

Det civila

samhallet

och den

innepolitiska teorin utvidgas den civila olydnadens demokratiska
till Rawls och Dworkin.
börd ytterligare i förhållande
Detta sker
med utgångspunkt i en analys av de demokratiska
implikationerna
västerländska
i efterkrigstidens
Utifrån
detta synsätt är varken Rawls eller Dworkins
analys av den civila olydnaden tillräcklig för att förstå det
Den
demokratibegrepp
som impliceras i många av dessa aktioner.
nya rörelsers
demokratier.

civila

olydnadsaktioner

innebörd
kan varken begränsas till
olydnadens demokratiska
för
ett försvar för redan uppnådda rättigheter, eller till testfall
deras faktiska
tolkning och tillämpning. Civil olydnad måste framför
allt ses som en form för att utvidga den samhälleliga demokratin.
civila olydnadsaktioner
För det första kan den nya rörelsekulturens
enligt Cohen och Arato ses som en politisering av det civila samhället. Det handlar då om olika typer av försök att bredda existerande
demokratiska
kanaler 0c/9 skapa nya. För det andra har civila olydnadsaktioner
initierat
offentliga diskussioner om övergripande sameller
hälleliga mål, som exempelvis USAzs krigföring i Vietnam,
dominerande
och
samhälleliga
miljökönsmässiga aspekter av
civila

strukturer.
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I grunden

för denna

analys ligger den "radikaldemokratiska

demokratisynen,

i anslutning till
som bland annat har utvecklats
teorier om framväxten
sociala
rörelser."
Här ses varje utav nya
vidgande av de demokratiska
rättigheterna som ett resultat av
historiska
strider mellan sociala
grupper,
som utspelats inom det
civila samhället.
Det hävdas också att
samma sätt som utgången
av dessa strider alltid har varit oviss, kan dess resultat
- vunna
rättigheter
aldrig förstås som något irreversibelt.
Detta synsätt
inbegriper ett utvidgat demokratibegrepp i förhållande
till det
klassiskt liberala. Här
demokrati
inte
någon slutgiltig definition
ges

betraktas

den som
en
kan och bör
detta
ur

fortlöpande och oavslutad process.
perspektiv aldrig helt och hållet
institutionaliseras.
Med denna utgångspunkt
kan civil olydnad
förstås
kollektiv
och
handling
som en
som en viktig del i ett samhälles kollektiva
och politiska identitetsskapande. Det innebär
att
civil olydnad kan utgöra ett betydelsefullt element i sociala
pro- snarare
Demokrati

cesser där både demokratins

oc/ø det demokratiska

former

samhällets

övergripande målsättningar definieras.
Sammanfattningsvis kan Vi, både med utgångspunkt i de nya
rörelsernas
praktiker under efterkrigstiden och i debatterna

om

förhållandet

mellan

civil

olydnad och demokrati,

olydnad kan tillskrivas
en
följden av efterkrigstidens
demokratierna,
som ägde
rörelsen, har civil olydnad
försvara

märksamma

peka

stitution

rad demokratiska

innebörder.

tidigaste aktioner
inom

rum
använts

freds-

konstatera

att civil
I efter-

i de västerländska
och medborgarrätts-

för att

demokratiska

rättigheter och procedurer t.ex. uppde
försummats
eller negligerats
att
av myndigheter,
förhållandet
i
mellan en demokratisk
motsägelser
kon-

och faktisk

vilket har inkluderat

diskriminering

av vissa

befolkningsgrupper

lagar i relation till konstitutionen,
beslutsprocesser, att blockera och väcka

att testa

påverka politiska
kring redan fattade beslut ofta genom att ställa frågor kring
hur de förhåller
sig till övergripande samhälleliga politiska mål,
dolda maktförhållanden
synliggöra
eller gestalta tänkta
samhälleliga alternativ
medvetandegörande
aktioner
debatt

-

initiera

skapandet av nya former

t.ex. försök att upprätta
ekonomisk
demokrati.

institutioner

för demokratiskt

,

för lokaldemokrati

inflytande
eller för

Ur detta

perspektiv är den civila olydnaden en utomparlamenden förutsätter
handlingsform
men inte anti-parlamentarisk
demokratiska
institutioner
och vänder sig delvis till dessa, ibland för
tarisk,

att uppmärksamma

att de inte fungerar, ibland
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demokrati.
Att civil olyddefinitioner
och utvidga dominerande
av
nad förstås som en form för att skapa debatt eller synliggöra maktinnebär också att den i första band skall förstås som en
förhållanden

symbolisk politisk handling.
Den civila olydnadshandlingens

symboliska karaktär

innebär

flera
kan tillskrivas
samma gång
att en och samma aktion
demokratiska
fler
olika
också
därmed
och
olika betydelser
typer av
anspråk. I en svensk kontext har exempelvis aktioner mot dumpning
kärnavfall
varit förenat både med krav
ett direkt, lokaldemoav
livsmiljön och
kratiskt
inflytande över den mest omedelbara
en
Ett
nationella
den
energipolitiken.
demokratisk
omprövning av
där kritiken
detta är den s.k. trädkramaraktionen,
annat exempel
inte bara skedde med hänmot beslutet att bygga en ny motorväg
fortsatt
utbyggd
konsekvenserna
de
miljömässiga
visning till
av en
hade
beslutet.
för
Det
enligt
bilism, utan också mot själva formerna
aktivisterna
inte tagits i enlighet med regelrätta demokratiska
prouppgörelse mellan stat och
cedurer, utan i form av en informell
också

näringsliv.
civila olydsätt har många av efterkrigstidens
nadsaktioner,
samtidigt som de har adresserat nationalstatliga
också syftat till ett överskridande
beslut
eller institutioner,
politiska
På motsvarande

Många av freds- och miljöav de nationalstatliga politiska ramarna.
har just varit avsedda att peka
rörelsens aktioner
att vissa polii själva
nationella
definierats
angelägenheter
beslut
tiska
som
som
demonamerikanska
De
verket måste förstås som globala problem.
eller de
Greenpeace miljöaktioner
strationerna
mot Vietnamkriget,
är bara några exempel
olika protesterna
mot kärnvapensprängningar
har
civila
där
olydnadsaktioner
politiska mobiliseringsprocesser,

regeringar och samtidigt adresserat en global
mot nationella
publik. Till de politiska teman som ställts i centrum i samband med
hör också mänskliga
rättigheter,
aktioner
som med
nya rörelsers
riktats

implicerar en föreställning
om ett
medborgarskapsbegrepp. 22
globalt snarare än ett nationellt
förutsättdet faktum
Detta pekar
att en av de grundläggande
etableranhandlande
rörelsernas
är
symboliska
ningarna för de nya
och globalt mediarum.
det av ett nytt visuellt

hänvisning

till FN:s

deklaration
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Offentlighetens

det

omstrukturering:

nya

mediarummet

stod vid sin höjdpunkt,
skanderade
1968, året då Vietnamrörelsen
utanför
demonstrationerna
demokradeltagarna i de tumultartade
konvent
The
i
whole
world
Att i talChicago:
watching
ternas
kör ropa dessa ord i samband med civila olydnadsaktioner
har alltsedan dess varit

traditioner
i USA.
en av den nya rörelsekulturens
framväxt
De nya rörelsernas
i USA och Europa har skett
revolution
parallellt med efterkrigstidens informationsteknologiska
och etablerandet

situationen,

av nya, expanderande mediarum.
innebar en kraftigt
inledningsvis
som

Den nya mediaökande betydelse

inte bara för TV-mediet

innebar en krafutan också för tabloiderna,
tig omstrukturering
av det offentliga rummet,
som gav nya villkor för
offentligt politiskt handlande och opinionsbildning.
TV-mediets

genomslag kan sägas ha inneburit
en visualisering av
och
har
politiken
bidragit till en ökad betydelse för symboliskt handlande. TV-mediets
spridning är också en av de viktiga förutsättningarna för framväxten
av ett globalt politiskt rum. Det kanske
framträdande
detta är de visuellt-dramatiska
exemplet
mest
aktioner
och som
som genomfördes av Greenpeace under 1980-talet
starkt

bidrog till att organisationen

kunde

rekrytera miljontals

med-

lemmar

över hela världen.
kan också
Visualiseringen av den politiska kommunikationen
förstås i termer av politikens estetisering. I
rad
har det
analyser
en
hävdats att detta har inneburit
minskat
för
den
ratioett
utrymme
nella argumentationens
samtal.
Den politiska
offentliga politiska
kommunikationen
stöps i en förenklad
dramaturgi, som premierar
förenklade,
komprimerade och starkt retoriska budskap.
Å andra sidan är det också möjligt
att hävda att den nya mediahar bidragit till en samhällelig demokratisering
situationen
av det

fanns tidigt insikter
I den nya rörelsekulturen
rummet.
det
mediarummet
också
innebar
om att
nya
nya möjligheter för
mindre resursstarka
kunna
göra sig sedda och hörda
att
grupper
sig mediernas
genom spektakulära symbolhandlingar
som tilldrar

offentliga

uppmärksamhet. Detta medförde
att utformandet
av mediastrategier
tidigt kom att bli ett viktigt element i utvecklandet
av rörelsernas
handlingsrepertoarer.
Medierna
kan sägas ha en tvetydig funktion
i offentliga politiska
dels utgör det nya mediarummet
kommunikationsprocesser:
ett fa"lt
för politisk kamp, en scen där politiska aktörer
söker utrymme
för
sig och där konflikter
gestaltas, dels måste medierna
att presentera
själva förstås som aktörer, vilka med utgångspunkt i specifika
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deltar

intressen
konflikter.

dagordningar och
utvecklades
tidigt
som
komplementärt
tar också

i kampen om att gestalta politiska

De två mediala

huvudstrategier

och som ofta används
nya rörelser
utgångspunkt i mediernas tvetydiga roll:
inom

till
mediastrategi i förhållande
av en medveten
dominerande
etablerade
medier, till exempel genomförandet av
informationsinrättandet
dramatiska
mediaaktioner,
av speciella
arbetar mot
aktivt
rörelserna,
eller
-sekreterare
inom
som
grupper
dessa medier, vilket kan innebära att producera mediainriktat

1 Formandet

material

och etablera

journalistkontakter.

rörelsevänliga

rörelsemedier".
Detta sker
2 Upprättandet av egna, alternativa
förmenta
de
etablerade
mediernas
med utgångspunkt i en kritik
av
och
inte
minst
i det
dess
hårt
regisserade dramaturgi
objektivitet,
faktum
är betydligt mer resursstarka,
opponenter
att rörelsernas
vilket kan innebära att de antingen har ägar- eller ideologiskt inflytande över etablerade medier - eller har möjlighet till att köpa
eller reklam. Under det
mediautrymme genom betald information
senaste decenniet har också genomslaget för internet förstärkt möjligmediarum.
heterna för upprättandet av rörelsekontrollerade
Forskning
visar att rörelseaktiviteten
nätet är
forum för både
och grupper upprättar
betydande. Organisationer
komintern som kräver kod för inträde
offentlig och exklusivt
detta

som gjorts

område

med protesterna
kärnvapenmot Frankrikes
försiggick också en betydande och världsomspännande
och mobilisering
nätet, vilket pekar
att detta

I samband

munikation.

sprängningar
kommunikation
medium

skapat ytterligare

politiskt

rum.

förstärkta

förutsättningar

för ett globalt

kan
som tagits upp i detta avsnitt
bredare
del
i
kommunikationsteknologisk
en
ses som en
till att lösgöra politisk kommunikation,
har
revolution,
bidragit
som
identitetsskapande, mobilisering och organisation från specifika
Den

förändrade

mediasituation

också

partiets manifest
geografiska platser. Redan i Det kommunistiska
arbetarklassens
och
Friedrich
skrev Karl Marx
politiska
Engels att
i
enande skulle ske snabbare än någon tidigare rörelsemobilisering
motsvarande
via
historien
På
järnvägen
järnvägen.
sätt
som
p.g.a.
kort tid skapa identifikarelativt
resande agitatorer bidrog till att
olika platser i Europa en process
tion och band mellan arbetare
förstärktes
med telegrafen och den
under
1800-talet
som senare
kommunikationsmedel
har
expanderande dagspressen,
som
nya
och datorer möjliggjort
telefon, telefax, flygplan, massmedier
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över stora avstånd på allt
har också bidragit till
De nya kommunikationsmedierna
nätverket
att förstärka ocb ge nya betydelser åt
som politisk organisa-

identitetsskapande och sammanslutning

kortare

tid.

tionsform.

Från

organisationens

De ca 400 individer
aktion mobiliserades

till nätverkets

demokrati

första
som deltog i den s.k. trädkramarrörelsens
Aktivisterna
ett dygn genom telefonkedjor.

flera medlemskap i
deltog som individer,
men många hade ett eller
fackförolika
organisationer: kyrkor, miljöorganisationer,
en rad
Ett hundratal
organisationer
eningar och politiska ungdomsförbund.
krav inkluderande samtliga
ställde sig också bakom aktionens
politiska ungdomsförbund utom moderaterna.
Detta ar bara ett exempel på den ökade betydelsen för nätverket som
kontaktnät
form för politisk mobilisering och organisering. Informella
och
aktiveoch
mellan individer,
byggs
organisationer
upp
grupper
ofta
former
Det gäller
tillfälliga
av mobiliseringar.
ras vid olika
eller
för specifika politiska mål mellan organisationer
koalitioner
grupperingar med en betydande politisk spännvidd. Denna form av
handlande
skulle kunna karakteriseras
kollektivt
som "regnbågsdet handlar om koalitioner
koalitionens
politiska minimalism:
samfällt
mellan aktörer
men samtidigt bevarar existesom agerar
rande ideologiska skillnader.
Några av de mer framträdande
exemplen
sådana koalitioner
i 1990-talets
Sverige har varit kampanjen
rörelsen.
mot svenskt medlemskap i EU och den anti-rasistiska
för en
uttryck
Ur en synvinkel kan dessa fenomen
ses som
minskad betydelse för den formella medlemsorganisationen som en
dominerande
politisk Organisationsform. I vissa fall är användandet
av
nätverkets
strategi inom nya rörelser förenat med en kritik av den
och dess representativa demokratiformella
medlemsorganisationen
har enligt denna
begrepp. Den formella organisationens demokrati
och professionalikritik
en inbyggd tendens till institutionalisering
hierarkier.
I motsats till dessa
sering, vilket skapar och permanentar
och genom sin
dvs. icke-hierarkiskt
vara platt,
anses nätverket
underlätta
aktivt deltagande och spontana initiainformella
struktur
flexibla
karaktär
tiv. Nätverkets
står också enligt sina förespråkare i
formella
till
den
organisationens tröghet, vilken gör den
motsats
dåligt anpassad till ett alltmer rörligt och föränderligt samhälle. Å
i varierande
andra sidan har det visat sig att också nätverket
grad kan
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från den formella
inbegripa ojämn maktfördelning,
som till skillnad
hierarki
strukturerad
formen
i
organisationens
centrum/periferi.2"
är
nätverk inte uteSamtidigt har
politiska
sett att formandet
av
sluter formella
organisationer, snarare tvärtom:
organisationer
utgör
ofta en bas för nätverkens
mobilisering. Ur denna synvinkel förefaller det som nätverket,
försnarare än att ersätta organisationen,
ändrar dess funktion
i den politiska kulturen.
Kritiken
mot enfrågerörelsernas "avideologisering
av politiken bortser också från
förutsätter
medpolitiska minimalism
att nätverksmobiliseringens
lemsorganisationernas
mer långsiktiga och kontinuerliga politiska
Sett ar denna synvinkel synliggör samspelet
perspektiv och aktiviteter.
mellan formell organisation och nätverk också förhållandet mellan
nationalstatlig och globaliserad politik: nya former har inte bara de
gamla som en historisk, utan som en högst aktuell förutsättning. Gamla
former fortsätter alltså att existera, men modifieras eller förändras.
I ett vidare perspektiv står det klart att den ökade betydelsen för
nätverket
måste förstås mot bakgrund av
som Organisationsform
genomgripande strukturella
förändringar, inte minst den sammandragning av sociala aktiviteter
långa avstånd som är känneför globaliseringen. I Manuel Castells The Information
tecknande

Age

ledande
— som av

genomgripande

informationssamhälle
tionen

forskare

har karakteriserats

som den mest
och analysen av globaliseringens
den nya, framväxande
samhällsforma-

undersökningen

kallas
för nätverkssamhallet."

från formell
Förskjutningen
organisation till nätverk, från
till
institutionalisering
tillfällighet, från ideologisk homogenitet till
heterogenitet, måste också relateras till detförandradeförhållandet
mellan
andra

identiteter
och organisationer och a
a ena sidan kollektiva
sidan individuella
livsvillkor
och individuellt
identitets-

har beskrivit
och
skapande. En omfattande
sociologisk litteratur
analyserat de senaste decenniernas
tilltagande individualiseringsdvs.
det
faktum
människor
i dag i de västerländska
att
process,
samhällena
andra
delar
i högre grad än tidigare
och även
av världen
under 1900-talet
befinner
sig i rörelse mellan en rad olika sociala
och geografiska sammanhang - både i vardagslivet och under sin
har haft en belivsscykel. Ett exempel
att individualiseringen
för
den
minskade
för
klassröstandet
i
tydelse
politiken är
betydelsen
har
Men individualiseringen
Sverige under de senaste decennierna.
också medfört
genomgripande förändringar för de mer aktiva politiska handlingsformerna.
Till den gamla rörelseorganisationens
historiska
epok hörde långvariga, ibland livslånga individuella
politiska engagemang, där med-
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lemskapet i en organisation, eller tillhörigheten i en rörelse, till
väsentliga delar definierade den individuella
identiteten.
Idealtypen
för detta

är den arbetaridentitet

långa engagemang

som erhölls genom
i arbetarrörelsens
organisationer.

arbetarens

livs-

I kontrast

till

detta

står en ny typ av rörelseengagemang, med
en tilltagande betydelse för nätverket, där individer
i högre grad rör sig mellan
en rad
skilda organisationer
eller grupper.
Här är engagemanget
ofta mer
kortvarigt och ingen enskild organisation utgör den huvudsakliga
källan

för individens

identitet.
Vi kan alltså sammanfattningsvis tala
det
bandlandet.
individualisering
politiska
Detta är en
om en
av
vad
viktig dimension av framväxten
kan
karakteriseras
av
som
som
livspolitik.

Identiteternas
"Det

privata

politisering:

Iivspolitik

är politiskt"

"Politik

är hur man lever sitt liv, inte vem man röstar på", hävdade
de
ledande figurerna i den amerikanska
Vietnamrörelsen
en av
1970.29 Vid ungefär
samma tidpunkt myntades den nya feminismens
välkända
slogan "det privata är politiskt". Detta innebar en
numera
utvecklandet
början
av en serie politiska strategier som kan samlas under beteckningen "livspolitik.

Enligt ett synsätt
brottet

älskar,
utanför

är individens
bildar familj,
de

som etablerades
privatsfär skild

med det moderna
genomfrån politiken.
bor,
Hur
hur
äter och klär oss är något som ligger
angelägenheter som utgör politikens domän.

offentliga
Enligt ett annat synsätt bör staten med utgångspunkt i vissa övergripande politiska mål styra människors
privata liv genom familje-,
social- och hälsopolitik. Dessa två ståndpunkter står alltså i motsättning till varandra, och är kopplade till två olika sätt att se
förhållandet

mellan

delar anstat och civilt samhälle, vilka emellertid
i första band ar lokaliserat till statens domain.
Nya sociala rörelsers politisering
utgår från ett
av det privata
politik. Enligt detta synsätt definierar och formar
annat sätt att se
ekonomiska,
institutioner
olika sätt våra
statliga och kulturella

tagandet att politik

liv, och därmed

våra individuella
och kollektiva
identiteter.
Saker
för
i
givet vårt privata
vardagsliv, som framstår som
tar
som
naturliga
inslag i det mänskliga livet, att bo, äta, älska och föda
barn, är därmed genomsyrat
av de samhälleliga maktrelationer
som
definierar
samhälles
struktur.
Enligt detta synsätt osynliggörs
ett

vardagslivets politiska

karaktär

genom
453
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förblir
objekt för samatt
och därhällets
Att synliggöra dessa förhållanden
mellan politiskt och privat
olika sätt ifrågasätta distinktionen
med
har därför varit en grundläggande komponent i utvecklandet
av
—
strategier inom nya rörelser.
"livspolitiska
De nya rörelsernas
livspolitik inbegriper strategier för en politioch
och
demokratisering
sering
av vardagslivet, som artikuleras
vilket

innebär

privat

och "politiskt,
styrande krafter.

formas

det vill säga av medborgarna själva, med utgångsoch kollektiva
i deras individuella
vardagserfarenheter. Ett

underifrån,

punkt
exempel

inom
är en av de viktigaste politiska formerna
den
kvinnorörelse,
medvetandehöjande
gruppen,
nya
sina mest privata erfarenheter
i små grupper diskuterade
detta

1970-talets
där kvinnor

betraktades
mellan könen. Denna diskussionsform
av relationerna
för
rörelsens
synliggöra
vardagsperspektiv som en strategi
att
ur
könsmaktförhållanden
och
därmed
också
livets osynliggjorda
lägga
av
en grund för en genomgripande samhällelig demokratisering
könsförhållandena.
Många av de teman som kom upp i dessa
den politiska
sammanhang hör också till dem som förts upp
vård av barn,
hemarbete,
av den nya kvinnorörelsen:
våld mot kvinnor
relationer,
preventivmedelsanvändning,
hemmets väggar, abort.

dagordningen
sexuella
inom
Att
karaktär

"det personligas
politiska
ett långtgående sätt tematisera
det nya i den nya kvinnorörelsen.
är vad som definierade

för denna rörelse var att erhållandet
En av utgångspunkterna
av de
1900-talets
kvinnoformella
det
tidiga
politiska rättigheter som
rörelse i första hand kämpat för, inte
något genomgripande sätt
hade stärkt

kvinnors

ställning i samhället.
hur kvinnors

analyser som pekade
måste förstås med utgångspunkt

Utifrån

underordnade

i könsidentiteternas

detta

utformades

position
sociala

ytterst
leon-

mellan könen grundDetta innebär att maktförhållandena
och kvinnligt
manligt
läggs genom de samhälleliga definitioner
av
tillskriva
dem
sociala
könens
betydelser genom att
som skapar
specifika egenskaper, platser och uppgifter. Sådana klassifikationer
principer för alla de samhälleliga institutioner
utgör strukturerande
och mäns personliga
och praktiker som lägger grunden för kvinnors
identiteter
och vardagsliv. Det är i denna mening som identiteter,
har en politisk karaktär.
I nära anslutning
personliga och kollektiva,
till den nya kvinnorörelsen
började också homosexuella
grupper

stra/etion.

den egna
politiska frågor, som inte bara handlade om krav
samhälleliga erkännande, utan ofta
ett mer generellt sätt
gruppens
tematiserade
kön och sexuell identitet
i livspolitiska termer.
driva
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Identitetspolitik

och

individualisering

identitetsskapande
Nya rörelsers fokusering
identitetspolitik,
begrepp
ett
som ofta används
till

denna

form

har ibland

kallats

av författare
som är
då att identitets-

av politik. Det hävdas
skulle
politiken, genom att reducera politik till en fråga om identitet,
del
och
fragmentering
postmodern
samhällelig
vara en
av en
aveller
politisering
det vill säga minskat intresse för övergripande
från att
allmänna
politiska frågor. Då bortser man emellertid
kritiska

element i allt politiskt
skapandet av identiteter
är ett betydelsefullt
och
"folket,
"nationen
Identitetskategorier
som
har
moderna
klassen
varit centrala i
nationalstatliga politiska projekt. Dessa präglades av universalistiska
anspråk. Ändå inbegrep de
och
olika typer av avgränsningar, osynliggöranden,
undertryckanden
bara
också
rad
inte
andra
kvinnor,
gällde
uteslutningar som
utan
en
definierades
eller
i
minoriteter
befolkningsgrupper,
termer
som
av
refererar
ofta i själva verket till exkludeavvikare. Identitetspolitik
rade gruppers
krav
erkännande
och samhälleligt likaberättigande.
identitetsskapande som en politisk fråga,
Nya rörelsers syn
handlande.

innebär

alltså att identitet

termer av "självbild",
identiteternas
politik

inte i första

skall förstås

utan som ett sätt att leva. Därmed
och gruppers
ytterst
om individers

och resurser att definiera
Etablerandet
av "livspolitik"

makt

hand

enbart

i

handlar

anspråk

och skapa sitt eget liv.
är inte bara relaterat till

de nya sätt
och
maktförhållanden
politik
samhälleliga
att se
som vuxit fram i
nya sociala rörelsers praktiker, utan kan också ses som framsprungna
ur den omstrukturering
av vardagslivet som ägt rum i
Den brittiske
komplexa samhällen under de senaste decennierna.
första
Giddens
hand
i
sociologen Anthony
kopplar
uppkomsten av
till den fördjupade individualiseringsprocessen
i dessa
livspolitik
samhällen
kallar
han
accelererande
Den
senmoderna.
som
avmedför
traditionalisering
att
som ägt rum de senaste decennierna,
det i betydligt mindre
grad än tidigare existerar någon given utgångspunkt - eller absolut grund - för den enskilda individens
identitetsskapande. Hon ställs i dag inför en mångfald av normer,
har
värderingar och symboliska koder. I informationssamhällena
introducerat
media- och kommunikationsteknologierna
en ny värld
för
kan
den
tala
enskilde,
i
så
dag
möjligheter
att
om en globaliav
den
individuella
delar
i
möjlig/aetsborisonten
sering av
av världen.
sambandet
mellan
och
Giddens understryker
just
individualisering
globalisering - de utgör två dynamiska aspekter av en och samma
Å
globala system i allt högre
process:
ena sidan griper abstrakta,
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exempelvis i form av reklam- och invardagslivet med budskap om
som översvämmar
Å
hur
bör leva.
andra sidan är den tilltagande betydelsen för
individualistiska
livsstrategier en av många pådrivande krafter i
grad

i den enskildes

liv

formationsflöden

globaliseringsprocessen.
mellan det individuella
och det
Det är också i skärningspunkten
globala som livspolitiken har några av sina utgångspunkter: För det
de
första kan livspolitiska strategier utformas
som ett svar
det
abstrakta
För
tilltagande styrning av vardagslivet.
systemens
andra är en vidgad individuell
inte liktydig med
möjlighetshorisont
faktiska möjligheter för den enskilda individen att skapa sin livsstil
kännetecknas
det sena 1900-talets
en serie fria val. Tvärtom
samhällen
det
inom stora befolkningsgrupper
globaliserade
av att
existerar en tilltagande klyfta mellan informationsflödenas
nya sköna
genom

utbredsom
av löften och möjligheter,
genom mediernas
fullt
för
blivit
delen
och å
synlig
ning
större
av jordens befolkning,
andra sidan de p.g.a. bristande
resurser alltmer begränsade möjlig-

värld

heterna

för individer

är en potentiell

sina liv. Denna klyfta
att självständigt utforma
källa både för individuell
frustration
och politisk

mobilisering av skilda slag.
och
inte enbart om individers
Livspolitik handlar emellertid
utökade
erkännande
och
anspråk
samhälleligt
att
gruppers
i de alltsina egna livsvillkor
möjligheter att definiera och utforma
välfärdssamhällena.
Inom
mer heterogena och individualiserade
miljö- och solidaritetsrörelsen
äter, hur
är vårt sätt att leva, vad
bor, arbetar och organiserar våra transporter,
i första hand en fråga
och rättvisa. Med hänvisning till naturom global överlevnad
och det faktum
begränsning
att jordens befolkning har
resursernas
fördubblats
under efterkrigstiden
lyfter dessa rörelser fram livsstil
politisk fråga, som framför allt berör de välsom en fundamental
beställda delarna av jordens befolkning. Här handlar livspolitiken
alltså inte i första hand om krav
utvidgade möjligheter att skapa
utifrån
den globala solidaritetens
och
livsstil,
utan om att
en egen
för
leva.
överlevnadens
vårt sätt att
perspektiv definiera gränser

Livspolitiska

handlingsformer

Livspolitiken inbegriper nya politiska løanøllingsformer. I det följande
urskiljer jag tre typer livspolitiska
strategier
som har etablerats
under efterkrigstiden
och som synliggör några av de genom—
gripande samhällsförändringar som ägt rum under denna tidsperiod:
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1 Den ökade betydelsen för konsumentboj/eotten som politisk
från den produktionshandling återspeglar en förskjutning
och
en konsumtionsinriktad
På motsvarande
sätt som strejken var en av
globaliserad ekonomi.
orienteoftast
och
centrala
arbetarrörelsens
nationalstatligt
mest
etablerats
konsumentaktionen
har
rade
handlingsformer,
som en
oftast anrörelsernas
de
handlingsstrategier,
viktigaste
som
nya
av
vänds som en form av transnationell
mobilisering. Liksom Strejken
kunde användas både som ett medel för att uppnå tillfälliga politiska
ekonomin

nationella

orienterade

till

mer genomgripande
används konsugeneralstrejken,
samhällsförändringar
för tillfälliga aktioner
kärnvapentyp Frankrikes
mentbojkotter
mål,
för
sprängningarsåväl som
som att
mer långsiktiga politiska
fall.
bringa företag och regeringar som den sydafrikanska
som för att åstadkomma

mål lönestrejken

nationella

också en konsumtionsorienterad
betecknar
poliÄven
här handlar det i första hand om konsumtisk handlingsform.
tion som politisk handling, men det gäller en mer systematisk
konsumtion,
av en politiserad
som utgör ett led i utformandet
och/
eller
eller
det gäller t.ex. den gröne
livsstil
globalt solidariske

2 Livsstilspoliti/e

konsumenten.
det om rörelsekulturernas
byggande
samhälleliga institutioner
-—t.ex.
decentraliserade
kooperativa ekonomiska
Den
former och solidaritetsrörelsens
globala handelsförbindelser.
s.k. "sociala ekonomin,
senare tid har fått mycket uppmärksom
Livsformssamhet, kan ses som en delvis ny typ av livsformspolitik.
för
alternativa
institutioner
också
byggandet av
politiken inbegriper
kritik
forskning och kunskapsutveckling,
som tar utgångspunkt i en
dominerande
de
målsättningar och
forskningsinstitutioneras
av
utformats
former.
Inom nya rörelser har livsformspolitiken
som en
dominerande
industrisamhällets
från
utopis/e strategi, som skiljer sig
byggas "underutopiska projekt: här förutsätts
nya samhällsformer
makten.
den
ifrån
via
politiska
statliga
Övertagande
ett
av
snarare än

3 Livsformspolitik.

handlar

Här

till etablerade
av alternativ
boendeformer,
alternativa

ett förändrat förhållande
uttrycker i högre grad än
det
i det avden tredje en individualisering
politiska handlandet
av
nödmed
och
enskilde
inte
individen,
seendet att de utförs av den
medlemskap eller direkt kommuvändighet inbegriper ett formellt
Ovanstånde

mellan

nikation

individ

handlingsstrategier
och kollektiv.

med andra.

rade politiken

initiativ

innebär

De två första

Samtidigt förutsätter
från

formellt

den konsumtionsoriente-

eller informellt
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kollektiv,
aktionerna
via medierna.
som mobiliserar
dimension
de
konsumtionsännu viktigare kollektiv
av
orienterade
de
kan
skänka
individen
handlingsformerna
är att
känsla av att tillhöra
gemenskap. Den enskilde
en föreställd

politiska

En

kanske

dens konsumtion

kan ur detta

en
indivi-

förstås som
en rituell och
både
kan
handling, som
ge upphov till och bekräfta en känsla
av att ingå i ett större - och politiskt meningsfullt kollektivt
sammanhang. På motsvarande
sätt som etablerandet
av
nationella
nyhetsmedier och spridningen av tidningsläsandet i breda
sociala grupper utgjorde
för uppkomsten
en viktig förutsättning
av
det moderna
identiteter
kan således det
genombrottets nationella

perspektiv

identitetsskapande

konsumtionsorienterade

bidra till skapandet
politiska handlandet
av
identiteter.
globala kollektiva
Den tredje av de ovanstående
livspolitiska handlingsformerna,
har en större tyngdpunkt
livsformspolitiken,
kollektivitet,
eftersom den är inriktad
institutioner
och i förbyggandet av
alternativ
kultur.
Så länge individerna
längningen - av en
inte föroch därmed fullständigt regleras
utsätts leva hela sitt liv inom
av denna kultur
är det emellertid
även här en fråga om en individualiserad kollektivitet.
också resultera i
Samtidigt kan livsformspolitik
individerna
och
skapandet av slutna sammanhang, som kapslar
sluter gruppen
det
samhället.
kan
hända
Detta
omgivande
även
mot
initialt
haft
inte
sådan
målsättningen
grupper som
att skapa en
exklusiv
kollektivitet.
Tendenser
till en sådan politisk
sekterism
har fått en ökad betydelse under 1990-talet,
vilket
strax skall
återkomma

till.

De nya politiska former
i denna artikel
som har uppmärksammats
den civila olydnaden
som symbolisk handlingsform, de mediainriktade
handlingsstrategierna, den tilltagande betydelsen för

-

nätverkens
identiteternas
Organisationsform,
politisering och de
innebär att det politiska handlivspolitiska handlingsstrategierna
landets tyngdpunkt
förläggs utanför de etablerade politiska institu-

tionerna,

definieras
Denna

till sådana områden

brukar
som i en vid bemärkelse
kulturella.
som
kulturella
orientering hos de nya sociala rörelserna

pekar

en betydelsefull förändring som brukar lyftas fram i teorierna
om
framväxten
av en ny samhällstyp oavsett om den karakteriseras
som
post-industriell,
post-modern,
komplex, globaliserad eller dominerad av informations-

och kunskapsproduktion:
hälleliga betydelsen för kultur. Denna innebär
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och kontrollen
kunskap, information och symboler i dag på ett
över
helt annat satt an tidigare utgör en kalla för samballelig makt, vilket
skall förstås mot bakgrund av att forskning, informationsteknik,
och
och inte minst kopplingen mellan informationsteknologier

reklam,
kunskapsutveckling, management,
den
i
centrala
massmedier
komponenter
utgör
nya
Inte bara politiska, utan också ekonomiska,
samhällstypens struktur.
beroende
av av produktionen
system och aktörer har därmed blivit
och
information
symboler: själva
och kontrollen
kunskap,
över
har blivit alltmer knuten till kommuniproduktionens koordinering
koordinerar.
och de informationsflöden
kationsteknologin
som den

biomedicinsk

vetenskap

och masskultur

I The

Information Age

skriver

en grundläggande utmaning
och teorier om det moderna

Manuel

Castells

att detta

innebär

av våra grundläggande föreställningar
och symbolsamhället.
När kultur-

sätt än tidigare blir
produktion
ett betydligt mer fundamentalt
det
blir
svårt
samhälleliga produktionskrafter
att upprätthålla
I
och reproduktion
mellan produktion
distinktioner
eller kultur.
förlängningen innebär detta att de samhällsvetenskapliga distinktioför relativt
och kultur,
som beteckningar
nerna mellan ekonomi
Beck
Ulrich
Liksom
blir problematiska.
åtskilda samhällssfärer,
måste
innebörderna
av begreppet politik
menar också Castells att
med utgångspunkt i dessa nya förhållanden.
omdefinieras
dvs. de som dominerar
ett samhälle under
och
materialiserade
i grundläggande institutioner
en epok, som är
etableras inte som ett
styr tankar och handlingar i en viss riktning eller vetenskapsmäns verksamhet.
Det moderna
resultat av filosofers
definerades
och
deras
betydelser
genombrottets politiska begrepp
Sådana definitioner

med utgångspunkt
till

i de erfarenheter

det industrikapitalistiska

och konflikter

samhällets

i dag nya politiska praktiker
globaliseringens erfarenhetshorisonter

sätt ser

som var knutna

genombrott. På motsvarande
och begrepp växa fram ur
och sociala

strider.

Epilog
rekordlåga deltagandet i 1998 års riksdagsval har utlöst en
tillstånd
i Sverige, där det har
debatt kring demokratins
intensiv
uttryckts farhågor om en växande medborgerlig likgiltighet för polianvändningen
tiska frågor. Detta avspeglas inte minst i den utbredda
till
associationer
metaforen
just
soflliggare, som ger
en likgiltig
av
saknar
intresse för
medborgare, eller snarare icke-medborgare, som
skeden
och konfliktfyllda
att utöva inflytande över de komplexa
Det
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vid millennieskiftet.
På sin höjd betraktar
som styr våra livsvillkor
han/ hon dem
TV-rutan
i vilande och lojt tillstånd.
Jag har i denna artikel uppmärksammat några tendenser som
pekar i en annan riktning. Det gäller etablerandet
av aktiviteter
som
kan samlas under beteckningen "ny politik". Jag har också diskuterat

vilket,

eller vilka,

Ulrich

Beck kallar

demokratibegrepp som uttrycks i dessa aktiviteter.
den nya politiken för "subpolitik",
vilket i sin
vidaste bemärkelse
innebär en politik som bedrivs "underifrån",
dvs.
handlande
till
delar
utanför
politiskt
de
väsentliga
äger rum
ett
som
etablerade politiska institutionerna.
I Sverige konstaterade
redan för tio år sedan att den politiska aktiviteten
Maktutredningen
hos medborgarna ökade, samtidigt
politiska partisom de etablerade
medlemmar
och
i
tappade
deltagandet
riksdagsvalen minskade.
erna
1990-talets
intresse för det civila samhället
och de livliga diskussioföranletts
Putnams
bok Den fungeranuppmärksammade
ner som
av
de demokratin
avspeglar också ett utbrett intresse för att diskutera
och analysera medbogerliga aktiviteter
etablesom äger rum utanför
rade politiska institutioner,
desto
inte
mindre
kan
definiemen som
ras som politiska, eller åtminstone
som bidragande till att lägga
samhälle. Ett pågående forskningsgrunden för ett demokratiskt
den verklighet som döljs bakom metaforen
projekt som undersöker
soffliggare visar att det i sociala sammanhang där valdeltagandet är
i förorterna,
kan
som lägst, det vill säga bland invandrarungdomar
förekomma
relativt
och
hög grad av politisk medvetenhet
en
aktivitet.
har
Jag har också försökt att Visa
att "nya sociala rörelser
roll
för
etablera
spelat en viktig
att
nya politiska teman, handlingsoch organisationsformer
dock utan att påstå att de utgör den
nya
politikens enda källa. Liksom en rad internationella
forskare drar jag
området
slutsatsen
av min egen forskning
att det inom de nya
rörelsekulturerna
har utprövats
former för att utvidga den samhälledet vill säga för medborgerligt inflytande
liga demokratin,
som går
och det etablerade politiska partisystemets
demoutöver röstsedelns
kratiska
former.
under 1990-talet
Samtidigt har
sett framväxten
av nya, militaninom
den
aktivismen.
strömningar
Det
politiska
gäller inte
ta
unga
bara den renodlat
anti-demokratiska
rörelsen,
ny-nazistiska
utan
också grupper med anknytning till miljö-, och kvinnooch den antirasistiska rörelsen, vilka bekänner
mål men
sig till demokratiska
delvis
tiska

använder

medel som kan karakteriseras
som icke-demokravåld
och/
eller
dvs.
hemliga
sabotageaktioner.
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Regnbågspolitik

versus

1970- och 80-talens

ändringar som skulle
genombrott kretsade

Sekterism

diskussioner

och analyser av vilka politiska förmed
samhällets
det
följa
nya post-industriella
kring polariteten gamla/nya rörelser. 1990-

talets försök att analysera det nya samhället
i termer av globalisering,
social komplexitet
och tilltagagande ekonomisk
och kulturell
fram
stället
segregation, lyfter i
en politisk polarisering mellan å ena
sidan öppenhet och tolerans
och å
som t.ex. i regnbågspolitiken
andra sidan slutenhet
och fundamentalism
nationalismen
och
i
som
Den nya politikens polariteter under 1990-talet
ny-nazismen.
är i
rörelsen:
å ena
Sverige kanske som allra tydligast i den anti-rasistiska
sidan extremt
med en avsevärd
heterogena regnbågskoalitioner,
ideologisk och kulturell
spännvidd, å andra sidan en militant
ytterkant

som med dolda ansikten
rasistiska rörelsen inbegriper

besvarar

våld med våld.

Den

anti-

överhuvudtaget många av de möjligoch utmaningar som förefaller
heter, motsättningar
vara känneför millennieskiftets
tecknande
situation.
nya politiska
Beck att just den
I boken Att uppfinna detpolitis/ea menar Ulrich
samhälleliga komplexitet och reflexivitet
möjligheten
öppnar
som
för att överskrida
och skapa nya och utvidgade samhälleliga demoformer
kratiska
också ger upphov till en renässans för en politik som
kännetecknas
av en längtan efter fasthet och ordning, efter
identiteter
med skarpa och tydliga gränser.
Den främlingsfientlighet och nationalism
manifesterat
sig i Europa under 1990-talet
som
kan delvis förstås mot denna bakgrund. Det gäller också för den nya
under detta
politiska sekterism
som fått stor uppmärksamhet
decennuim,
inte minst i Sverige.

Den

nya

politiska

sekterismen

till politisk
Den nya tendensen
trädande inom den framväxande

sekterism

är kanske

som mest

fram-

ny-nazistiska rörelsen. Helen
aktuella
studie
dessa
Lööws
tyder
att det är relevant
av
grupper
rörelsekultur
med förgreningar
att tala om en ny högerextremistisk
länder.
rad
denna
rörelse
till gamla
Om
europeiska
anknyter
en
har
dess
och
ideologiska teman, så
handlingsorganisationsformer
drag av ny politik - det gäller t.ex. nätverket
som organisationsform
och användandet

av internet

som kommunikations-

och mobilise-

ringsform.
Också

med anknytning
till efterkrigstidens
grupper
nya rörelser
organiserar sig i i dag i den politiska sektens form. Under 1990-talet
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fått en militant
kvinnorörelsen
yttersom
central
handlingsstrategi: vägmaskiner,
kant, där sabotaget utgör en
har utsatts för nattliga
och porrbutiker
minkfarmar
köttransporter,

har såväl miljörörelsen

mellan demonågot som väckt en debatt om förhållandet
och i den
rörelserna
både
inom
och
krati
utomparlamentarism
i
offentliga debatten.
sekterism
Till de samhälleliga förutsättningar
som gynnar politisk
förtroendet
för etablerade politiska
i dag hör det minskade

aktioner,

vilket bl.a.
unga människor,
alltsedan början av 1980-talet
sett ett kraftigt
medlemsantal
i de politiska ungdomsförbunden och ett
minskande
Under 1980-talet
sjunkande valdeltagande bland ungdomar.
var
civil olydnad
den svenska miljörörelsens
mest radikala aktionsform

organisationer
avspeglas i att

och strukturer

bland

demokratisk
dialog.
som syftade till
en öppen icke-våldshandling
och
med
sällan
emellertid
öppenhet
bemöttes
Den
samma sorts
in
i
aktivisterna
har de mest radikala gröna
flyttat
1990-talet
en

hemlig, anonym tillvaro.
den politiska
Ytterligare en förutsättning
som understödjer
manifestation
utåtriktad
för
form
sektens typiska
är den estetisering
och visualisering av politiken som är en del av det nya mediasamhället: det mediala skådespelets sökljus riktas mot det entydiga och
alltmer vittomfattande
spektakulära uttrycket. Marknadsprincipens
med
tilltagande ekonomiska
expansion, den ökade segregeringen

klyftor,

arbetslöshet

och kulturell

internationell
men. Inom
växten och utbredningen

osäkerhet

gynnar

också

sekteris-

sociologi talas det i dag mycket om fram-

både
som ett svar
av de nya stammarna
marknadssamhällets
och
osäkerheten
kulturella

den tilltagande
kyla. Det handlar om små, täta grupper, präglade av varm
identiteten.
Här
gemenskap och skarpa gränser för den kollektiva
visshet
ställs slutenhet
mot
mot öppenhet, fasthet mot rörlighet,
kulturell
osäkerhet,
likgiltighet, emotionell
hängivenhet gentemot
samtida politiska
intensitet
mot samhällelig kyla och otrygghet. Den
kan ses som ett element av detta nya stamsamhälle.
Många drar paralleller mellan 90-talets sociala situation
rörelser hastigt växte fram
mellankrigstidens, då totalitära
sekten

och

som svar
kris, hög arbetslöshet
samt politisk och kulturell
en ekonomisk
i dag lever i ett mer heterogent och
instabilitet.
På grund av att
synsätt
komplext samhälle är det mindre sannolikt
att de totalitära

manifesteras
som nu återigen
uppslutning i Europa.

i offentligheten

ökar

möjligheterna

att

mass-

sårbara,
också extremt
är emellertid
för mycket små grupper att sprida en vitt-

Dagens komplexa samhällen
vilket

kommer
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omfattande

rädsla i samhället.

ett mindre

öppet

Polismyndigheterna
militansen

borgarna
heterna

samhälle,

kan i sin tur leda till att
får
inskränkningar i demokratin.

Detta

med alltfler

har

senare år hänvisat till den nya politiska
för att
ökade befogenheter för övervakning
av medoch anslag till specialutbildade
kommandon.
Men erfaren-

från

1960- och 70-talen,

då terroristiska
sekter växte fram
ur
visar att bemötandet
gryende
politisk militans
av en
med hårdhet och ökade maktbefogenheter för polisen
snarare
understött
till terrorism.
än förhindrat
Vad som i
att den utvecklats
första hand måste till stånd är
diskussion
och
analys
en
av de samhällsförhållanden
bara
inte
sekterism
och
skapar
politisk
som
anti-demokratiska
terrorism,
tendenser
överhuvudtaget.
utan

studentrörelsen,

Noter
l Se t.ex. Mouffe 1988, Laclau/Mouffe
1985 eller Cohen 8CArato 1993.
Z Denna artikel är baserad
min tidigare forskning om sociala rörelser och
modernitet och skall ses som ett försök att vidareutveckla några
av de tankegångar som jag redovisat där. Se Thörn 1991, 1996, 1997a, 1997b,
Peterson 8CThörn 1994 och Ewald 8CThörn 1994.
3 Beck 1998.
4 Se t.ex. Walzer ed

1994, Held 1995 eller Ekins 1992.
5 Det finns en stor mängd litteratur
om det civila samhället. För en omfattande
begreppshistorisk genomgång
svenska se t.ex. Cohen 8CArato 1993. För
en
mer kortfattad översiktlig historisk genomgång av olika definitioner av begreppet, se t.ex. Lidskog 1995.
6 Beck 1998,
7 Att

s. 33.
uppfinna det politiska

är titeln

en annan av Becks böcker se Beck

1996.
8 Begreppet "politisk kultur har
en historia inom efterkrigstidens samhällsvetenskap, där det fr.a. har en utgångspunkt hos Talcott Parsons. Det betecknade då en tredje och förmedlande sfär mellan stat och ekonomi. Problemet
med denna teori var emellertid att den politiska kulturen i första hand betraktades som en funktion av ekonomiska förhållanden,
en kritik som också kan
riktas mot mer marxistiskt orienterade teorier
politisk
kultur t.ex. Jürgen
om
Habermas 1984 uppmärksammade bok
om den borgerliga offentligheten.
Jag anknyter här snarare till de teorier om politisk kultur
som utvecklats inom
de senaste decenniernas kulturteori och kultursociologi och inom de forskningstraditioner
som går under beteckningarna "the new cultural history och
"cultural studies. Detta innebär att jag vill betona
att den politiska kulturens
dynamik i första hand måste förstås i termer
av antagonism och konflikt,
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översiktlig genomgång av olika sätt att använda
snarare än konsensus. För en
begreppet politisk kultur, se Somers 1995.
9 Se Hobsbawm 1994, s. 362.
s. 184ff.
l Uttrycket nya sociala rörelser" lanserades av Alberto Melucci, som också är
området. Se Melucci 1991.
en av de centrala forskarna
° Therborn

1995,

Z Se Brand hrsg

1985

‘3 Petterson, Westholm
l Anderson

och Thörn

1996.

8CBlomberg

1989,

s. 133ff. och 384.

1993.

15Se Thörn 1997b, kap.
6 Åren efter 1989 ökade antalet väpnade konflikter i Världen kraftigt och av de
90 väpnade konflikter som pågick mellan 1989 och 1993 var bara fyra mellanstatliga. Se Wallensteen 8CAxell 1994.
7 För utvecklandet av lokalt inriktad
sen, se t.ex. Thörn 1996.

inom fredsrörel-

konfliktlösningspolitik

18Citerat ur Cohen 8CArato 1993, s. 475.
19Civil olydnad skiljs i detta sammanhang från samvetsöm vägran", som är en
individuella rättigheter. Samvetsöm vägran
reaktion
en specifik kränkning av
är därmed en individuell handling som innebär en moralisk invändning mot
vissa lagar och som söker individuella undantag. Samvetsöm vägran har därkollektiv, offentlig och
med inte
samma sätt som den civila olydnaden en
symbolisk politisk innebörd. Se t ex Cohen 8CArato 1993, s. 487 och 496.
Cohen 8CArato 1993,
w Följande framställning är baserad
Habermas 1985, Rawls 1971 och Dworkin 1978.

kap. 11. Se också

2 Detta synsätt företräds, förutom av Cohen 8CArato, också från en något
annorlunda teoretisk utgångspunkt av t ex Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.
Se t.ex. Laclau 8CMouffe 1985 och Mouffe 1988.
22Om förhållandet mellan mänskliga rättigheter och nationell suveränitet,
relaterat till globaliseringsprocessen, se Sassen 1996.
23Se Gitlin 1980, som är en analys av mediernas betydelse för den amerikanska
student- och Vietnamrörelsen.
24Se Peterson 1999. För fler exempel
Castells band 2 och Appadurai 1997,

mobilisering
kap.

nätet, se också

25Marx 8CEngels 1848/1982.
u Se Thörn

1996.

27Castells 1996-7.
28Om det minskade klassröstandet,

se t.ex. Oskarson

2 Rubin 1971,

1994.

s. 249.
från Anthony Giddens 1991, kap.
3°Jag har hämtat begreppet livsp0litik
samtidigt som han så gott som uteslutande låter begreppet representera en
individualiserad form av politik, medan jag här använder det som en beteckning
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bl.a. för politiska handlingsformer
individ och kollektiv.
3 Se Thörn

som markerar ett nyttför/øållande

mellan

1997b.

32Analyser av konsumtion som en identitetsskapande kollektiv ritual har
och inom rörelseforskningen.
genomförts både inom kultursociologin
För en
analys av konsumtion som miljöpolitisk
handling, se t.ex. Gundelach 1995.
33Jag syftar här mer specifikt
Ove Sernhedes forskning i en invandrartät
förort i Göteborg. Han presenterar en analys i en nyligen publicerad artikel
Sernhede 1998.
3" För en analys av den svenska anti-rasistiska
polaritet, se Peterson 1997.
35Beck 1996.

rörelsen som lyfter fram denna

3° Vid sociologiska institutionen i Göteborg pågår för närvarande ett forskningsprojekt om den nya politiska sekterismen i Sverige, vilket genomförs av
Lillemor Thyberg och Abby Peterson.
3’ Lööw 1998.
38Se t.ex. Carle 8CSjöstrand 1991.
39Se t.ex. Maffesoli

1996

och Bauman 1991.
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Den parlamentariskt sammansatta Demokratiutredningen analyserar den svenska folkstyrelsens förutsättningar inför ZOOO-talet.
Det sker i ljuset av bl.a. globaliseringen, EU-medlemskapet, förändringarna i medielandskapet, den nya IT-tekniken, förnyelsearbetet inom offentlig förvaltning, folkrörelsernas förändringar
och det sjunkande Valdeltagandet. Vid sekelskiftet ska utredningen presentera en sammanvägd analys i ett slutbetänkande.
Utredningen vill redan under arbetets gång bidra till att fördjupa demokratidebatten genom
- offentliga seminarier runt om i landet
0 webbplatsen www.demokratitorget.gov.se med fria debatter
och möjligheter att informera sig om och föra dialog kring
Demokratiutredningen
0 en skriftserie med essäer, debattartiklar, seminarieinlägg
och forskarantologier.

djemokra
er stannaçrftdefmálgratinfâiál/
Var någonstansutvecklasñdemokrah. dygder Var tränarsig
riiedbdrgarpgi tolerans ‘empathy hi-ansvar Hur hållssamhället
L
..
..
V g
,
.
äpnvolymenvanalyseras n§grautvecklings|injer i detj
ooh i nutid. Här undersöks
sk cisiiI:saml}afl‘et3iist}a1siskt
idrottsledareochfvträdkramare,studiecirklaroch Til-såpor, ‘
rukárrâd ocliEHerâ-v h skolaföreningar, xfriluftare och§yH‘
firenilfgskvinhflrg.
v
x
kontrastrik.
Den sammantagnabilden
till den

samman

Relationen

j7representativa demokratin ärinté bara hotfull. Men den kanske
,krävéøiêrtexpansfonvayycivilsamhfillvet, ett uppbrott frånnationalfistátenvipchfrån den offentliga sektornV

talen;
.j

:i-nfoijåiirekrij

Te14d8¥§8v7
671 90- Fax

671 7r.
Box 643of I I 3 82 Stockholm.
0tder@fa.ktaihfo.§ewww.faktainfo.se

i

i

