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Förord

DemokratiutredningensEtt uppdrag och värderaärav att summera
de demokratiutredningarårens och demokratiforskning,senaste ett

stimulera det offentliga samtalet demokratin. deAvannat att om
skälen har redan åtskilliga demokratiforskare medverkat våra
temaseminarier landeti liksom flerai debattorien-våraruntom av
terade småskrifter. de skälen harAv också den här boken kommit
till.

här bokenDen i serie böcker där drygtär trettonen en av ett
hundra forskare inom samhällsvetenskap och humaniora kommer

belysa olika aspekter den svenska folkstyrelsens utveckling.att av
Författarna verksamma inom drygt vetenskapligatioär ämnesom-
råden. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet har vanligtvis säkerställts

författarnas kollegor granskat dem inom förattgenom ramen
institutionernas forskarseminarier.

Forskarvolymerna har tillkommit efter dengenomgången av
demokratirelevanta forskning pågår universitet och hög-som
skolor. del forskare harEn ombetts redovisa forskningslägetatt
jämte sina pågående eller nyligen avslutade studier. Andra haregna,
fått uppdraget genomföra studier inom områden forsk-att som

eftersattningen Demokratiutredningen behöver kunskapmen som
Tack alla blivit ombedda också lämnatnästanattom. vare som ett

bidrag har denna breda, långt ifrån fullständiga exponeringånom av
nationella kunskapvår demokratin blivit möjlig. forskarnaAttom
det del sin yrkesroll leverera underlag för detser som en attav

offentliga samtalet med tillfredsställelse. förär värt Inteatt notera
forskarna skulle sitta inne med alla för derasMenatt attsvaren.

olika teoretiska infallsvinklar och Verklighetsbilder kanske kan göra
det politiska samtalet insiktsfullt.mer

Förhoppningen dessa ska kunna läsas med behåll-är att texternu
ning utanför forskarsamhället. betyderDet inte författarnaäven att
förenklat orsakssammanhang.svåra bad demjag skrivaMen så att

blir läsbar för barainte forskare inom andra ämnesområdentexten
för allmänbildad medborgare. kan krävaäven Detta vissutan en

återhållsamhet med inomvetenskapliga jargonger. Särskilt ochsvåra
komplicerade tankegångar kan behöva pedagogisknågot störreen
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FÖRORD

medbiträttDahlströmskäl harVanligt. EvaAvän sammaomsorg
den här volymen.alla igranskningspråklig nära texternogaven

Civilsamhället

nittiotaletskapitalet blevdet sociala tvåCivilsamhället och mestav
refererar till hurBådasamhällsforskningen.använda begrepp inom

förhåll-grundläggande värden,demokratinsoch någonstansvar
byggeremellan.medborgareutvecklas Detfärdigheterochningssätt

med-demokratin.demokrater Motinsikt stannarutanatten om
kräverfolkstyrelsendeteller villvarken kanborgare ta ansvarsom

allrademokratinsvidinstitutionsbyggen.förslår Begreppeninga rör
civilsamhället im-synnerhet begreppetrottrådar. iNärgrannaste

exploateratideologisktemellertidblev det såtillporterades Sverige
förföreföll otjänligtdetoklart,med tidenoch så nära veten-att nog

inledandepåpekarockså i sittTrägårdhvilketskapligt bruk, Lars
civil-samhället ilokalisera debattenmedbörjarkapitel. Han att om

tillblandför honomsamtiden.internationelladen Det öst-annat
till denocksådissidentmiljöerlatinamerikanskaocheuropeiska men

historiskthanDärifrån försökervänster/höger-debatten.svenska
brettochbåde starksvenskaförklara hur det ettstatarvet enav

smält iangelägenhetersockenstugansdeltagande i ett stats-samman
han,därigenom,civilsamhället harsvenskabärande parti. Det anser

starkgkoppling nationalstatligtnationellt ochtillmycket etten
däför detcivilsamhället hartyskadetjämförelse medprojekt. I t.ex.

civiltransnationell,utvecklasbetydligtsvenska svårare motatt en
matchasglobalisering kanekonominsSomliga ettavattmenararena.

svenskaTrägårdh, dencivilsamhälle.globaliserat Men, menar
utvidgningsådanhämmarnationalstatscentrerade traditionen aven

motsägelsefulla slutsatsenfolkstyrelsens territorium. någotDen
motverkarcivilsamhällesvensktstarktskulle alltså att ettvara,

utbredning.folkstyrelsens
statsskick be-demokratiskastudierjämförandeUtifrån sina av

demokraterdemokratiernaberoendeHadenius hurAxel är avtonar
behöverDemokratinoch kvaliteter.särskilda färdighetermed

ochkunskaperattityder,med särskildaindividerhumankapital, dvs.
räckerdet inte.ekonomi. Dettid ochocksåkontakter Men ärmen

mellantillitsfullt samarbetekapital,socialtberoendeockså ettettav
oviktiga.ingalunda institutionernabetydermedborgare. Det äratt

uthålligademokratinvälganskaVi att gynnas avvet t.ex. numera
ochregelstyrdmedverkan,pluralism ochformer statsapparatenav



FÖRORD

decentralisering. Hadenius dock de gamla betingelserna förattser
medborgerlig medverkan i Sverige längreinte gäller i ut-samma
sträckning. slutsatser handlarHans dels öka de politiska ochattom
administrativa kontrollinstitutionerna, dels skapa former för ökat
deltagande bl.a. till folkinitiativ för folkomröstningar,rättgenom
direkt medborgarmedverkan och mindre kommuner.

Deltagandet centralt demokrativärde för Emilär ävenett
Uddhammar. ifrågasätter hurHan finansieringen ochansvaret,
produktionen deti svenska välfärdssamhället fördelats mellan

företagen, den ideella sektorn familjen.och Hans utgångs-staten,
punkt civilsamhället värdefull injektionskälla förär denäratt en
politiska demokratin och den enskildes möjligheter påverkaatt att

vardagsin har egenvärde. Uddhammar hävdar det mycket välett att
skulle alla medborgare lika välfärdsserviceatt ge genom arrange-

utanför den statliga och kommunala produktionen. riverHanmang
därmed loss civilsamhället från dess tämligen fasta förankring ochi
relation till den offentliga sektorn. skattefinansieradeGenom
Checker eller socialförsäkringar han kan lämna öppetattmenar man
för olika producenter verka olikai samarbetsmönster för olikaatt
tjänsteområden. det skullePå bl.a. lokalt deltagande ochsättet ett

självförvaltning kunna förstärkas. låtaGenom brukarna med-en att
verka och dem valfrihet, skulle legitimitetshöjandestörrege en en
pluralism kunna skapas deni svenska folkstyrelsen, han.anser

Vad medborgarna redan för varandra och utanför för-igörnu
eningslivet har Eva Jeppsson ochGmssman SvedbergLars undersökt
i befolkningsstudier,två och Tidpunkterna innebär1992 1998.stora

jämförelser kan inte minst bakgrund de betydandegörasatt mot av
förändringar skedde inom den offentliga sektorn mellan desom

Glädjandeåren. forskarna inga tecken det svenskanog ser att
sociala kapitalet håller förfalla. resultatDeras visar nämligenatt

det frivilliga arbetet fortfarande omfattande ochäratt t.o.m. svagt
ökande, särskilt inom de socialt inriktade organisationerna. Det är
framför allt kvinnorna ökar sina insatser. mycket märk-Det ärsom
bart inom Svenska kyrkan inom idrotten. Mönstretäven ärt.ex.men
också de har tillgång till olika slags informella nätverkatt ärsom

engagerade frivilligti arbete andra. redanDenän görmer som
mycket tenderar göranu mer.

frivilliga föreningsengagemangetDet dock inte förär sättett
medborgarna kompensera för bristande andraiatt resurser samman-
hang. finnsDet slags kumulativitet i medborgarskapet. hög-Deett
utbildade arbetar andra frivilligarbete.med med-Varannanänmer
borgare har tillgång till minst varaktigt nätverk där de träffas ochett
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tilläldresockså deharförsta 75gångensaker tillsammans. Förgör
medborgareandranågraaktiviteter Mer84-åringarnas änmätts.

verksamheterinriktade inomsocialtfrivilligarbetederasgäller pen-
och kristnahumanistiska organisationersionärsorganisationer, tros-

samfund.
svenskfjärdeinnebär dockFöreningslivets klassmönster att var

och intesociala aktiviteterhärengagerad deniallsinte är typen av
mestadelsåterfinnsmedborgarenätverk.tillhörheller Dessanågot

familje-låginkomsttagare någonlågutbildadestorstadensbland utan
förbeläggförfattarnafinner ingaföreningsliv. Däremottradition av

olikaskillnader mellanutmärkasskulleföreningslivet storaavatt
etniska grupper.

kanal förfått konkurrenstidCivilsamhället har somsenare
brukar-vadanalyserarStubbergaardYlvainflytande.medborgerligt

medborgarskapförinnebärpolitiskaliknandeochråden arenornya
granskarmedborgaridealolikahjälpMedföreningsliv.och treav

skolorl.betydelse Förför inom någrabrukarråden harvadhon egen
förvaltningsjälvklara inslag itämligenhon dembetraktardel ensom

medborgarnafrågorfler dehand allthar an-somavomnumerasom
representativt-demo-avgjordestidigareviktiga avsommenser vara

till-föranleder vissresultatnämnder.ochstyrelserkratiska Hennes
Även förvaltningschefernas maktintetill de omtro arenorna.nya

med-viktigautvecklaändådeltagandetkanminskar,nödvändigtvis
civilsamhälletsbekymraddockborgarskapsvärden. Hon överär att

myndigheternaurholkasrisklöperorganisationer närattegna
skallrepresentativitetendeltagandet. inteFörombesörjer även att

kund inteföreningsliv.vitaltbehövs Attbli ärett varasvag
medborgare.detsamma att varasom

och civil-organisationermellanskärningspunktI statenssamma
riskernationell nivåLindgrensamhällets iakttar Lena somsamma

folk-frivilliga""fria ochlokala.Stubbergaard den Dengör
korporativism,denkontrasteraspluralistiska idéerbildningens mot

utmärkerför kolonisationformoch brittiskakooptering som
anslås tillårligenmiljarder kronordestyrning 2,4 somstatens av

självförvaltningsorgan.folkbildningensFolkbildningsrådet, eget
demokratiskafolkbildningensvadföljdernaförHon avservarnar

legitimitet.
folkbildningenssamtidigtdockparadoxalaDet är att som

studiecirklarnasverkaralltmerinlemmas iorganisationer staten,

l föräldra-erfarenheterfleranalyserasfolkstyretforskarvolym VI DetI avunga
skolan.elevinflytande inomoch
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verksamheter bli alltmer fjärmade från folkrörelser.sina lämnarDe
därmed inte direkta bidrag till samhällsutvecklingen förrsamma som
och det kan frestande skruva ned de demokratiska förvänt-attvara

dem.ningarna Staffan deras funk-Men Larsson attmenar en av
tioner alltjämt "mänskligt humanistiskt vattenhål förär att ettvara

civilt samhälle för deinte politiskt marginaliserade med-änett om-
borgarna. skulle alltsåDet tackinte ihärdigautan trotsvara vare
försök från såväl folkrörelserna förmå demstaten attsom att vara
nyttiga instrument i samordnat nationellt projekt de spelarett som

civilisatorisk roll. Folkbildningen skulle alltså ha seglivaden en
resistensförmåga och vårda fritt frivilligtochvärnaatt ett
bildningsideal.

Med vad det bestämt för värden folkbildningenär mer som
befordrar Kanske den svenska folkbildningens främsta demo-
kratibidrag kan liknas vid fri lek, ehuru allvarsam, änmer en en

Ävendisciplinerad medborgarträning Szmdgrens studierGunnar av
cirkelverksamheter folkbildningensvisar, breda, humanistiskaatt
bildningsideal övervintrat. Uppenbarligen har cirklarna för sigannat

implementera kollektivistiska samhällsprogram. utvecklarDeän att
demokrativärde tydligt präglas deltagarna vetgiriga,ärett som attav

nyfikna gemenskapssubjekt frihetligti orienterad verksamhet.en
jämförelseminst medi andra utbildningsformerInte framstå denna

särskilt demokratiskt värdefull.särart som
kanske mellan folkbildningensSå inte och populärkultu-steget

demokratibidrag så antyder bear-Deär stortrens termernasom
betar olika makten känslan. platser förDesätt över utgör en
kollektiv normbildning. skapar kitt identifikationDe och utle-av
velse. onekligen finns det ocksåMen klara kontraster. När Li
Bennicb-Björ/eman avtäcker populärkulturens medborgardygder
träffar hon visserligen centrala demokrativärden mångfald,av
öppenhet och tolerans. pratshowernasMen i och dokumen-arenan

världtärsåpornas privat. Och de gestaltar demokratiidealär ettom
det ideal varken den kollektiva problemlösningenär ett som gynnar

eller den kollektiva självförståelsen. breder deSnarare ut post-en
modern medborgardygd där det integritets-kränkandeär att

för lösningar andras problem. "känslomakarnaNärpropagera
ställer intimsfären bliri partipolitik närmast övergrepp.centrum, ett

Klas Sandell och Ulla Herlitz analyserar vad platserna där bor
och harvistas spelat och alltjämt förspelar roll för medborgar-vårt
skap. Samtidigt de har betydelse för identitetvårstorsom en ur-
skiljer Sandell historiskt han kallar "fritidens maktlösanågot plats-
identitet". den del civilsamhälletHan utmärksattser av som av
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ochaktivistisktindividualistiskt,friluftsaktiviteter blir alltmer
platser därvad deuppmärksammarplatsoberoende. Han
individer, kultur-förför rollfritid spelartillbringar vår somoss

etniskadenmedborgare.bärare och Han att samman-nya,menar
tillförhållningssättmedvetetpåkallarsättningen ett nytt, mer

Miljöproble-utveckling.medborgarskapetsförbetydelseplatsens
landskapsidentitetensockså analyspåkallarglobalisering enmens

global-kosmisk hem-skapadetskalförskjutningar. Går attt.ex. en
växthuseffekter och ozonuttunningtidkänsla i aven

tydliga poli-får alldelesbygdmed plats,identifieringenAtt enen
tiotusentalshurstudierHerlitz.effekter, Ullatiska visar Hennes av

innehållerlokala utvecklingsgruppersig imedborgare organiserarnu
civilsamhälle och representativt-mellantydliga motsättningar ett en

regelPartipolitiken i intesektor.styrd offentlig stårdemokratiskt
Ibland detbygderörelsen. intehos den nygamlahögt kursi är ens

med parti-skyltar sinaförtroendevald. ingenHärrumsrent att vara
andrahäradet ochtill byn,nyorganiserad kärleksympatier. En
ocksåtill längre tvingarknappt kanterritoriella enheter stava

Herlitz hurställederaspartipolitiska idelogier retirera. Iatt ser
politiskavägleda detförderas ställeutvecklasplatsideologief i att

självstyrelsemodell därtillembryohonhandlandet. Häri ett enser
till specialisteromskolaspolitiker ochkommunens tjänstemänstor

samhällsföreningarna.åt
rörelsersocialaväl hurillustrerarempiriska studierHerlitz nya

yrkar omprövningkaraktärglobal, civilofta med avenen --
Thörn hävdarHåkantraditionella begrepp.former ochdemokratins

framsamtidigtparadoxalt, tvingarkanskede sällan,inte något enatt
och andraflervill hademokratinsutvidgning Degränser: uppav

alltsåsig intepolitiska dagordningen.frågor den Det rörtyper av
försökfältpolitiskabefintligarörelserbara inom utan omnyaom

Nationalstatenbryts.höger-skalanpolitik.etablera Vänster/att ny
universalism.globalbottenplattanden politiska ersätts av ensom

civilsam-övertygadTrägårdh,förliksom övrigtThörn är, attom
baranationalstatens inteöverskridaförsökahället just attgenom

och lösningarbåde probleminnebärakanterritoriella begränsningar
betoningMedutveckling. sinfolkstyrelsensden svenskai av nya

socialakan dedimensionerindividuella politiskaochkollektiva nya
folkstyrelsen. utnyttjarnytändning Deinnebärarörelserna aven

olydnads-symboliska civilamediarummet idetmedvetet nya
ifrågasätteranspråkdemokratiskaför framaktioner. De somnya

fattade beslut.demokratiskt Deinnehålletsåväl formerna i görsom
livs-olika slagpolitiserar identiteter ipolitiskt dedet privata när av
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politik. till skillnad från populärkulturenMen sker detta utan att
individualisera. vill dessa rörelser omförhandlaSnarare relationen
mellan individen och kollektivet. deras relation folkstyrel-tillMen

inte enbart Somligaprogressiv. de sociala rörelserna,ärsen av nya
ofta organiserade i nätverk, innehåller också anstötliga drag.
Beroende bl.a. hur de bemöts det rättsliga och politiskaav
etablissemanget kan de utveckla antidemokratisk, sekteristisken
fundamentalism.

Thörn slår därmed brygga inte bara mellan bidragenmångaen av
den häri volymen också till flera andra forskarvolymer.vårautan av

gäller exempelvisDet Demokrati och medborgarskap, därnummer
de demokratiteoretiska alternativen, ekologins demokratiteoretiska

och feministiskautmaningar den demokratiforskningen behandlas
gäller flera de kommandeDet volymerna,närmare. även t.ex.av

Globalisering Demo/eratins estetik och PolitikensIX, IV
medialisering III.

Demokratiutredningens ledamöter har inte tagit ställning till de
olika innehåll. författareVarje själv för inne-uppsatsernas ansvarar
hållet bidrag.i sitt

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Det civila samhället som

analytiskt begrepp och
politisk slogan

TrägårdhLars

Civilt samhälle kontra offentlig sektor

framstodSå begreppet det civila1992sent som sommaren sam-
hället" tämligen främmande för de flesta svenskar, inklusivesom
politiskt initierade debattörer det sedan lanserades medNär viss
polemisk frejd forskare stod Timbrohögern reageradenära,av som
inte skribenter hemmahörandemånga den politiskaoväntat
vänsterkanten med misstänksamhet. uppfattade begreppetManstor

diskursivt led i syftestrategi, ingenting mindreettsom en vars var
nedmontera den offentliga sektorn; systemskifteån "ettatt som

bara kan jämföras med 30-talets, debattör uttryckte detsom en
framstårdag dennaI teckning det civila samhället delav som av

språk kusligt omladdade politiska begrepp" över-ett nytt av som
driven entydigt förknippasSnarare med nyliberal ellerän att en
socialkonservativ kritik välfärdsstaten, har begreppet kommitav att
användas mycket odramatiskt samtidigt diffust sätt.mera men
Sålunda kunde forskare, BuschKarin Zetterberg, bara åren ett par
efter debatterna skriva "det kallar92/93 civilsamhället be-att
tecknar självklart förnågot vanliga människor. kanNu man
kanske bestrida vilkeni utsträckning detta ord verkligen har kommit

omfattas vanliga människor det används betydligtatt av attmen
oftare i massmedia och deninom akademiska forskningen är
obestridligt.

integrering begreppetDenna alldagligti språkbrukettav mera
har dock medfört alltidinte det klara med exakt vadäratt man
det syftar Framför alltpå. vilketinte i teoretiskt sammanhang det
ingår. Sålunda till exempel Busch Zetterberg prak-imenar att man
tiken lättast definierar civilsamhället uppräkning.genom Deten
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SAMHÄLLETDET POLITISK SLOGANOCHANALYTISKT BEGREPPSOMCIVILA

ochmellanlivsvärldenbestårcivila samhälletvill detsäga, statav
för-sällskapsliv,gemenskapsliv,grannskapetsmarknad: "familjeliv,

kulturliv.religionsliv ocheningsliv,
faktisktutsträckninguppfattningockså iDetta är storsomen

samtalet.offentligadet svenska Menetablera sig ikommit sam-att
implicerardefinition delsdenna deskriptivadet klarttidigt står att

betydelse, delspolitiskteoretisk ochantagandenrad attstoraven
idé-internationellför"självklar inomden intet sätt är enramen

med-gemenskapsformer ochorganiskaEmfashistorisk analys.
till andra visionerskarp kontrasttill exempel, imänsklighet står, av

rättsväsendetoch imarknaden, politiken stårdärcivila samhälletdet
iblandmaktkamper,konflikter ochmed dettaoch änomcentrum

former.civiliserandeciviliserade ochunder
ombeds läsa-ögonblicketförnedan;ska återkommaTill detta

vad detföreställningar"självklaramjukaendast sina omatt uppren
kom-föreliggandebetyder. denomfattar ochsamhälletcivila I essän

historiacivilsamhällebegreppetsförst kort igenomjag attmer
importprodukt idet handlarutanför Sverige ut-storty enom-

svenska debattenspecifiktanalysera den-för sedansträckning att
Därefter följer avsnittanvändas här.komhur begreppetoch ettatt

förcivilsamhällediskursen inomförsöker förstådär jag ramen
frågan hurtillvänderSlutligen jag migpolitisk kultur.svensk om
alleuropeisktutifrånföreteelsen kan begripasochbegreppet ett

demokratiperspektiv.ochmakt-

sammanhanget:internationellaDet
Från PutnamSolidaritet till Robert

lång historiakortEn ellercivila samhället:Det

ochmycket långsamtidigtsamhället har"det civilaBegreppet enen
begrepps-fullt möjligt skrivakort historia.tämligen Det är att en

ThomasAristoteles och Cicero, viaför tillbaka tillhistoria som oss
skotskaoch denLocke, till AdamHobbes och John Ferguson upp-

de TocquevillesAlexismilstolparmed viktiga andralysningen, som
amerikanska demokratin,förbetydelse denföreningslivetsanalys av

det "borgerligaochmellanrelationenHegels diskussion statenav
be-civilsamhälletsanalyssamfundet och GramscisAntonio av

utvecklas.7kundedär revolutionär praxisdettydelse ensom rum
dessa tänkare,tillåterkomma vissakommer ocksåOch att omav

civilafrågor detavgränsademedför handskasbara änän att mer
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samhällets allmänna historia. Problemet med denna idé-typ av
historisk lätt riskerar koppla ihop tankegodsäransats att attman

har mycketinte ordet civilt samhälle Tyänsom gemensamtmer
vad till exempel eller LockeFerguson med detta begrepp harmenar

mycketinte med Hegels begreppsapparatså filoso-Dessagöra.att
fers relevans för de idéer lanserats i Sverige under civilsam-som
hällets flagg de decennierna allt självklar.är änsenaste annat

meningsfullt då begreppetMera i sitt samtids-spåraär att
historiska sammanhang, faktum det civila samhället"ärty att som
politisk och vetenskaplig användes sällan under detså gångnaterm
seklet med fog kan tala nymyntande nästanatt man ett ettom av
dött begrepp. Utgångspunkten detta falli bli medborgarrätts-måste

Östeuropa,rörelserna i där tankefiguren utvecklades inom ramen
för kritik den totalitära kommunistiska Latin-en av staten, samt
amerika där kampen militärdiktaturerna liknande sättmot ett

förknippaskorn med det civila samhället den källa varifrånatt som
det demokratiska motståndet springer.

Det Östeuropeiska medborgarsamhället

engelskan härleddaDet civilt samhälle" fördunklar här vadur som
tydligare de slaviska språken där begreppet bästär översätts som

"medborgarsamhället. Med tanke det civila samhället i väst-att
världen efterhand kommit bli associerat med romantisk visionatt en

opolitisk idyll det viktigt understryka för denärmast ärav en att att
Östeuropeiska och latinamerikanska dissidenterna handlade det civila
samhället betydelseni medborgarrättsrörelse det rakt mot-om- -

demokratisera maktutövningen, diktaturen ochstörtasatta: att att
skapa folklig politisk kultur.en

impuls blirDenna tydlig läser artikel skrivennär 1978man en av
den ungerske dissidenten Mihály Vajda: live the ofworld real"I

socialism,existing inleder han inflytelserikasin "The Stateessä,
and Socialism, world where the which calls itself"a socialist,state,

the only real power. fortsätterVajda sedan med göraatt upp
med vad han falska teorier andMarx politiken.ser som statenom
Endast och samhälle och han använder "civilnär stat termen-
society kan pluralism och maktdelning existera.är Förseparata-
Vajda handlar alltså inte det civila samhället communityom
gemenskap pluralism of Tvärtom påpekar hanpower.utan om

det dejust politiska rörelser i gemenskapensäratt ageratsom namn
socialisterna och nationalisterna med nödvändighet skapatsom- -
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Å förhanpläderade intesidanandrapolitiskatotalitära regimer. ett
roll desskrafter;samhälletsför det civilafritt spelrumhelt statens

maktkoncentration inomtillfungera motviktenda roll- att somvar
efterföretagensdeframför alltsamhället,det civila strävanstora

monopol.
händernaskulle hamna iall maktfruktade alltsåVad Vajda attvar

frånbarainflytande inte Maxstatsbyråkrati. Här ettanaren
ledandefråndirekt,1°VajdaWeber, citerar ävenutan en annansom

Östeuropa: berömdaDjilas.Milovan sinfrån Iintellektuelldissident
framväxtenDjilasanalyseradeklassenbok, 1957,Den av en nynya

samhällena,kommunistiskaklasslösa "nomen-dehärskarklass i
maktfullkomlig elit parti-ochprivilegierad,klaturan, arrogant aven

folket. Djilasstyrdeallmänna viljansdeni övermän namnsom
kritiker detankefigur ska tagitshar, väster-även avavse, uppsom

demokratierna.ländska
Östeuropa och Latin-samhället"civila idetsloganOm om

politiskadetdemokratiseratillför viljaamerika uttryck attengav
ordningpolitiskdrömmendockskymtade snart nyensystemet, om

spelsmutsigapolitiska livetsundfly ordinäradetskulle kunnasom
och amerikanskafranskaLikt deochmellan intressegrupper.partier

dissidenternaidealistiskauppfattade derevolutionärerna1700-tals
andraoch intresse-politiska partiernaofta "faktionerna" de

dygdefulla ochtillräckligtochsuspekta inteorganisationer som
andraliknande iochSolidaritetför polskaosjälviska. Fallet grupper

det magiskaeftertiotal åretoch hårt.också långt årländer blev Ett
dissidenterHavel, detförutomfinner ännu1989 är somattman

Havelhade ipolitiska livet.ledande roller detspelar i Då även
"anti-politisklidelsefullt behovetåttiotalet skrivitmitten avomav

folkets humanitet iunderifrån byggdepolitik, politik somen
propaganda:ochprofessionalismtill partipolitikernasmotsats

of theof people,Politicsfrom below’."Politics apparatus.not
thesis.fromheart, Dennafrom thePolitics growing not syna

konflikter ochsfär bortomsamhälletdet civila varmensom
utopiskåterkommer,ständigtmaktkamper illusionär ensomen

analytiskahårdaminskar begreppetsdessutomföreställning som
handfast politiskför teori.värde meraen

samhälletciviladet"koloniseringen"Välfärdsstaten och av

civilsamhälle/ frihetdiktatur kontraassociationen stat/Det somvar
civilsamhälle-mottagandetdet politiskastarkt påverkakom avatt
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begreppet Eftersomi Sverige. det civila samhället definierades just
den totalitära här naturlig logik,siggentemot staten, gav en en

anti-statlig liberala och konservativa kritiker mobiliseradeton som
den socialdemokratiska välfärdsstaten förband medmot som man

byråkratiska tendenser, förmynderi och denintrång i privata
sfären.

internationellt perspektiv det däremot långt ifrånI själv-ärett
klart det blev högern först anammade civilsamhälle-att som
diskursen. Ty i andra länder Tyskland, Frankrike, Stor-även -
britannien, utvecklades tidigt välfärdsstatenUSA kritiken av-

kom det civilautnyttja teorin samhällets potentialsnart attsom om
förnyelseför demokratin. tilli dei SverigeMenen motsatsav var

allra flesta de forskare betytt för lanseringen be-av mestsom av
vänsterintellektuella; Habermas, JohnJürgen Keane,greppet

Michael Walzer, Claus Offe, Cohen och Andrew förJean Arato, att
de betydande.någranämna mestav

dessa tänkare ideén det civila samhället för-För näravar om
knippad med för de kallandeentusiasm socialså movementsen new -
de folkrörelserna kontrasterades med vad Habermas be-nya som-
skrev kolonisering samhällets levnadsvärld. Tankenstatenssom av

framväxten oraganisationer det civilainomatt autonomavar av sam-
hället skulle skapa bättre möjligheter dekolonisera de sektoreratt
där för långt. frånin kritik handladeDennaträngt vänsterstaten

avpolitiserainte betydelseni statpolitisering och civiltatt attom
samhälleavpolitisering, förstärka demokratinutan attsnarare om

decentralisera den och fler medborgare iattgenom ettengagera
aktivt politiskt liv.

radikal kritik kombineradEn med närmastmera staten ettav
populistiskt försvärmeri den lokala politiska och sociala gemen-
skapen utmärkande för den amerikanska gamla Newvar numera
Left-kretsen kring Christopher Lasch, Paul och tidskriftenPiccone

ÄvenTelos. Habermas och skrev under åttiotalet för Telos,Arato
under det decenniet har Telos radikaliserats ytterligaresenastemen

och bort frånsig Frankfurt-skolanssina i neo-marxism.rört rötter
pläderar ställeti för vad uppfattasNu denman som som ursprung-

liga amerikanska demokratin, den direkta, lokala demokratin, vilken
jämförs den franskamed demokratin och dess centralistiska

hela tidenetatism det totalitära hållet. Picconesträvar motsom tar,
inspirerad Lasch, frånavstånd vad han fördärvlig indi-av ser som en
vidualism undergräver lokala gemenskaper och befrämjar fram-som

vad han, direkt inspirerade Djilas, kallar Klassen"Nyaväxten av av
bestående elit byråkrater, akademiker ochav en experter,av
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"civiloch använder dockpolitiker. Telos intePiccone termen
och populism,talar hellre i communitysociety, utan termer av

finns för historisk kompro-och driver det bas slagstesen att en en
och grundad dennamellan den högern denmiss vänsternnya nya

borde kunnaAlla, Piccone,anti-etatism. nugemensamma menar
försök bygga politiskallvarligtvarjeatt menat att upp en nyenas om

gemenskapensgrundas tanken den lokalavision måste om
primat.

Stat kontra lokal gemenskap

Lasch byggervilken ochpolitiska begreppsapparat PicconeDen
idehistorikern Johnrotad den inflytelserikavadsina visioner iär

dennarepublikanska traditionenPocock kallar den atlantiska I
polititiska kultu-har den florentinskatradition isina röttersom-

idealet denoch engelska kallas humanismCivic ärren, som -
för-sysselsatt medmedborgaren, och ständigtivrigt attautonome

från överväldigas densjälv och dygdens republiksinsig att avsvara
frestande Lika utmärkandeständigt närvarande och korruptionen. är

form centraliseradmisstänksamheten och allstaten motmot av
framstod hot; detmakt. och kommersenegoismenMen även som

jordbrukande,egentliga idealet den oberoende, självägande,var
garanteradpolitiska och moraliskagentlemannen integritet varvars

för-heder, och solidaekonomiska oberoende, personligahansav
ankring jorden och den lokala gemenskapen.i

jeffersonskadessa idéer har känna denigeninte svårtI att
roll poli-tradition har spelat och spelar i USA:ssåännu storsom

sekelskiftetsJeffersontiska liv. revolutionen och själv, viaFrån
Lasch och kommuni-populister, dagens modernitetskritikertill som

för ochständigt dennaCharles återkommerMurraytärer orosom
korrumperande effek-både marknadens och statsmaktenskritik av

skiftan-skrivitsUnder har strid böckerår strömter. ursenare en av
Wolfe’s Whosede perspektiv detta bland dem Alan Keepertema,

och The GoodHabits oftheRobert Bellahs Heart 19851989,
TheEtzioni°s CommunityAmitai SpiritSociety 1991, samt

1993.

kapitalet"Putnam och det försvinnande "sociala

republikanskatill Pococks analys den atlantiskaockså justDet är av
stadsrepublikerna,de italienskatraditionen, med dess irötter som
uppmärksammade bokknyterRobert sin i Sverigei såPutnam an
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fungerande demokratin:Den Medborgarandans Italien. 16Vadirötter
har tillförtPutnam debatten begreppet socialt kapital", vilketär

tid kommit alltmer dominera litteraturen civilsam-attsenare om
hållet. Enligt bygger ochPutnam beror vital demokratien en
livaktig civic culture, med Vilket han framför allt riktettmenar
föreningsliv. dagligt deltagandeGenom dessai skapas ochett vanor
känslor ömsesidig tillit generaliseras till gälla samfundet iav attsom

betona föreningslivetGenom just har och hansPutnamstort. att
efterföljare ofta beskrivits neo-Tocquevilleans, då justsom
Tocquevilles den först förknippade den amerikanska demo-var som
kratins styrka med föreningslivets omfång och bredd.

Fördelen med Putnams teori kan utföra kvantita-är att rentman
undersökningartiva kan olika samhällens civilsamhälleligamätasom

hälsa. räknaGenom medlemskap olika föreningari mätaatt samt
graden vilket visserligen kan det diffusasvårareärav engagemang
kultur-begreppet reduceras till mätbar variabel, detta till deen

Åkvantitativt inriktade tillfredsställelse. andrastatsvetarnas stora
sidan tenderar denna emfas socialt kapital sällskapande ochsom
sällskaplighet i sig hur,teorin exakt, socialt kapitalatt urvattna om
leder till demokratif vilketmer kärnan i Putnams Iär tes.

tycksPutnams tappning medlemskap köreri och bowlingklubbar
stundtals lika relevanta deltagande direkti politiskavara som
sammanslutningar och rörelser.

ska återkommaVi frågantill civilsamhällets relation till detom
politiska livet, låt först vända till den svenska debatten ochmen oss
forskningen civilsamhället, gemenskaperna, och det socialaom
kapitalet.

Den svenska debatten det civilaom
samhället

Mardröm för de eller befrielse från förmynderisvaga

det civila samhälletBegreppet introducerades allvar deni
svenska debatten då Nyheter ochDagens Aftonbladet1992sommaren

för fyra debatter löpte fram till våren 1993.stort utrymmegav som
rubriker under vilkaDe debatterna samlades bokformi väl vadanger

stod spel: "Civila samhället "Folkrörelserutopi,som vems— -
bra från Folkhemmet förmynderiVänSterP", ellerett svar -

befrielse jämlikhet eller Överklassens revolt‘9samt -
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det poli-skilda delarfråndebattörerdrabbadedessa debatterI av
det be-betydelsenför redatiska spektrumet att ut nyaavsamman

politiska innebörd idessframför allt, för diskuteraoch, attgreppet
folk-sektorn ochoffentligadenstarkaförhållande till den staten,

handlade detvänsterperspektivetatistiskthemsmodellen. Sett ettur
för demardröm svaga,Greider beskrevvad enGöran somom

betonade intePleijel,andra, liktemedan Agneta statenatt var en
tyckteJohnsson,PhilipAndraför godhet. åter,garanti attsom

den starkaoch detbyråkratistaten gjort sitt statensatt varnu
Zetterbergtids reaktionärerfblivit sin Hansförsvarare somsom

uttryckte det.
fanns detvänsterperspektivföreträddeBland deltagarna som

ibenägnamellan detydliga spänningardessutom att sevarsom
folkrörelser"ord förcivila samhälletdet nyaannatetttermen

förtäckmantelendastuppfattade detta begreppoch de i ensom
ochfolkhemmet. GöranAntmannyliberala Peterangrepp
och anadelivsfarliga föreningslivetförvarnade "detGreider en

tilloch hejbetyda tackskullevälfärdennedmontering somav
andraEneroth,Leif Linde och åRolf Alsing Tomasjämlikhet , föds delever eller"folkrörelserna "numenadesidan, att nyaatt

Aftonbladet,ledare inoteradefolkrörelserna.22 Alsing iSom ären
socialdemokratin mellanfunnitsalltid inomdetta spänning somen

folkrörelsedemokrater."23och’kommunalister’statssocialister
folk-debattinsiktsfullt,forstätter AlsingOch, vänsterns om

blirsamhälletcivilasektorn och detoffentligarörelserna, den
till den.2kännerbegriplig bara om man

lillaoch denmarknadenStaten,samhälle:Timbros civila
vänden

förstlåtdebattåtervända till denna inomskaVi vänstern, ossmen
be-svenska versionendentvivel riktigtdet är att avutanattnotera

forskareskribenter,närståendeintroducerades Timbrogreppet av
Arvidsson,Håkan Berntsonanvändes Lennartpolitiker.och Det av

till exempelåttiotalet, iredan under det tidigaZarembaoch Maciej
och Demo/emtinSocialismenbok Makten,ochArvidsson Berntsons

decenniumdockför kombegreppet1980.25 Genombrottetfrån ett
förlag.Timbrosskriftermed utgivnaett avparsenare

plattformarDemo/emtins småAnders Linders sinPJ. essäutgav
alltmerför Timbroradanvändevilken hani1988, cen-senareaven

samhällenfrivilliga"det"gemenskapf"nätverk,begrepptrala som
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Ännufast emfas det civila samhället viktiga-ävensamt utan- —
antologin Civila samhälletDet vilkeni de gamla1990,re var marx-

Arvidssonisterna och fick tillfälleBerntson introduceraatt nytt
begreppet, denna förgång inom Timbro Idé-semina-ettramen
rium.

kombinationDenna visade sig inte efterminst detpotent, att
civilsamhället blev nyckelbegrepp för Zetterberg, förstHans iett
hans arbete med Moderaternas från Idéer för vår1990,program
framtid, och sedan det Zetterberg ledda Socialstats-genom av
projekt vid Ävendet Timbro närstående City Universitetet .27
Arvidsson och komBerntson deltaga Socialstatsprojektet,i vilketatt
resulterade bok,i utgiven tillsammans med Dencik.1994 Lars Ien
denna utvecklade de ytterligare idéersina det civila samhället.om
Socialstatsprojektet resulterade till slut i sammanlagt 15 rapporter,
bland dem den tidigare citerade boken civila samhälletDet i
socialstaten Karin Busch Zetterberg.av

Tittar Timbros utvecklingnärmareman snart attser man
Timbro och City Universitetets ledande förespråkare det civilaav
samhällets dygdermånga knappast kan beskrivas specielltett
uttömmande i nyliberalen visserligenDetsätt ärtermer av sant att
civilsamhället definieras "förmyndarstaten. betonaGenommot att

uppslukande det civila samhället, peka byrå-statens av attgenom
krati och planekonomi den offentligainom sektorn, har man
associativt velat förknippa svensk socialdemokrati med den totalitära

Östeuropa.kommunismen i
avgörande skillnaden,Den Sverige och länge har varitäratt en

demokrati, det häri hänseendet sällan diskuterad.är Dettamera
skulle blotta mindre användbar tolkningsmöjlighet:en att samman-
smältningen och samhälle i lika väl kanSverigestatav ettses som
bevis för demokratisering samhällets förstatligande.statens som

detOm de klassiska folkrörelserna,så svenska justär attnu som var
oppositionella och uttalat politiska, längre finns,inte hur bör man
tolka detta teckenSom har koloniserat samhälletett att staten
Eller bevis medborgarna har fredliga,så mångaett attsom nu
alldagliga och lite tråkiga kanaler för delta den demokratiskaiatt

inte längre har behov desperata åtgärderattprocessen man av
civila samhälletDet betydelseni oppositionellagentemot staten

och/eller oberoende associationer, föreställning vilken haren
i analysen de östeuropeiska dissidenternas kampstött av mot

kommunismen, glider emellertid Timbrotolkningeni iöver en
väsentligt annorlunda tanke, nämligen den "den lilla världenfom
det organiska närsamhället där gemenskap råder. Idéen civil-om
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för högernuppstudsiga folkrörelser tjänarförsamhället källansom
socialdemo-densyfte: underminerapolitisktegentligen bara attett

högernsdettabortomvälfärdsstatens legitimitet.kratiska Men är
anti-politisk. anti-definition civilsamhället Det ärnärmst snarareav

Och här kanpunkten.den centralahar varitetatismen mansom
instabiltfruktbarttendenserurskilja två änett ommotsatta som

samexisterat.sätt
Å liber-liberala ellerbland de klassisktfinnersidan manena

frånavståndstagandelångtgåendeprincipiellt ochtarianska ett
mark-tilltro tillkompromisslösmed likakombineradstaten en

attrak-behov.tillfredsställa alla sinförmåga bästnadens I mestatt
delad inomskepsisfinns här hälsosam mångaskepnadtiva aven -

för-ochmaktkoncentrationfrihetligaden vänstern gentemot—
individuellför pluralism ochinnerlig passionmynderi, samt en

detta tanke-form instrumentaliserasfrihet. mindre glamourösasinI
räknakallt kunnaframgångsrikarika ochgods de är attnogsomav

socialiseradedenradikal privatiseringmed tjäna om-att aven
vården.skolan ochen,sor

färgad längtansocialkonservativtden andra sidan har en
humantframför alltmindre dyrtefter barainte sam-merett men

mänskligadär det råderförlorat paradisåterskapahälle. villMan ett
betalningochkärleksfullt, villkorslöstoch därrelationer, tarutan

ekonomiska konse-främst devarandra. kritiseras intehand Härom
det handlar iekonomiska regim,socialstatenskvenserna utanav

följderna densocialadeförsta över operson-avrummet oroom en
civilsamhälletsdetinstitutionaliserade Utopinliga, omomsorgen.

hypermodernistiskolika håll,alltsåprimat två motvetter en
individualister däroberoende privatabefolkad starka,liberal värld av

krafter råder,marknadsstyrdasidsttill syvende samt mot enog --
präglad socialvärldanti-modernistiskhelt närmast gemen-avannan,

etik.och kristenskap

Gemenskapideologin

tycks underkretsarhögerintellektuellaspänning inomDenna senare
bortsigTimbro och Universitetlöst Cityha sigår rörtattgenom

marknadsorienterade nyliberalismfrån den så stort ut-som gavs
utvecklingdennaåttiotalet. teckenunder Ett tematvarrymme

Medreformationen.den kalladeför "Timbrodagen" så "nya1994,
föragendaprogrambladstexten, positivdetta menades, enligt atten

medoch denoffentliga sektornbegränsa den ersätta syntes aven
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marknad, egenmakt och gemenskap. välfärdsstatens kollek-Mot
tivism ställdes det civila samhället och de kallade gemenskapar-så
na.3°

betoningenDet gemenskap symptomatisk här.är ärsom
behöver haMan inte speciell insiktnågon Timbrosi interna debatt

för inse detta begrepp heltinte oproblematiskt för deäratt att
klassiska liberalernany inom högern. Visserligen det tvekanär utan

liberalerså och gemenskapare31 enade fientligheti sinståratt
Åden andra sidan kännetecknas degentemot stora staten. senare

samtidigt lika skepsis marknaden ochnästan storav en gentemot
dess nedbrytande effekter det civila samhället. ZetterbergSom
har uttryckt det: bör gardera"man sig marknaden intemot att
blir gökunge allt deti civila samhälletträngeren ut annatsom

oftaOm, påpekas, ekonomistiska marknadsliberaler finner sinasom
naturligaste bundsförvanter bland betongsossarna, så "gemen-vetter
skaparna det klassiskt socialkonservativa, kristdemokra-snarast
tiska hållet med betoningsin etik och den lilla världens primat.

framtoningDenna desto anmärkningsvärd, eftersomärnya mer
Timbro till början för flestade framstod språkrör fören ettsom

dessi kampSAF med "problemformulerings-vänstern om
privilegietf kamp handlade frigöra marknadenen som attmer om
läs: frånSAF ochStaten utvecklaLO, vad fram-än attom som nu

lite hårdragetstår anti-liberalt perspektiv. Ickenärmastettsom
desto mindre har Timbro och City Universitetet Zetterbergsgenom
ambitiöst upplagda Socialstatsprojekt kommit framstå de iatt som
USA omtalade kommunitäraår så idéernas viktigaste hem-senare

i Sverige. glidningDenna riktningi socialkonservatism harort mot
andra, speciellt efter den nämnda Timbrodagennoterats av ovan

gick "gemenskapsideologinfi1994 tecken och blandsom annat gav
Oxfordprofessorn John våldsammaGrays attackstort utrymme

Östeuropa.nyliberalismens misslyckade framfart, särskilt i Så-
lunda rapporterade Svenska Dagbladet Timbros dåvarande chef,att

Johansson, bekräftatMats Timbro kon-vägatt motvar en mer
framtoning,servativ vilket "bland följd det konser-annat var en av

samhällsprojektvativa drivs professor ZetterbergHanssom av

Zetterbergs sfärertre

ZetterbergsHur börja med den centralaut Låtser argument oss
frågan varför bör begränsa den offentliga sektorn. Detom man
uppenbara den kostar för mycket, den tillär ärsvaret att att roten
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försämrade företags-budgetunderskott,växandetillväxt,dåligavår
ekonomiskadettastatsskulden.gigantiskaoch den Menklimat

Timbro kommitdenändå kärnan i visioninteär nusomargument
moraliskt inspire-grundendet denna iför. såSnarare ärstå är attatt

ekonomiskastriktmedunderbyggdsekundärtendastrad och är

argument.
fördelför marknadenspläderaensidigtHellre än gentemotatt

marknad,pelaresamhälletsZetterbergförutsätter är tre:attstaten
dettasyftarsamhället icivilacivilsamhälle.34och Det samman-stat

kärleksbudetskriver,Zetterbergdär,de institutionerhang som
enligtleverfrivilliga föreningarnaoch defamiljenråder. Inom

konkurrensendagligafrån denskydddär sökerandra regler,
gemenskapochkärlekautentiskafinner dendärmarknaden, som

Problemet,vård.hjärtlösavälfärdsstatensmedaldrig kan ersättas
detinvaderatharmarknadenochZetterberg, är att statenmenar

sfär.samhälletscivila
har observerat,DahlkvistMatsSom representerarstatsvetaren

civiladetsfärerna i teorininnovationde sam-omtretesen enom
Nilsbidragförst medDahlkvist,enligthället. Det ett avvar,
antologiniUniversitetet,tillknuten CityKarlsson, statsvetareen

sfärertankentidigare tvådensamhället fråncivilaDet 1990, omsom
omfattaställettill iutveckladessamhälleoch civilt tre:attstat -- dennaKarlssonhosOchcivilsamhälle.ochmarknad även varstat,

grund-omfattadeschemahanspreliminär,tanke enbart ännu enty
civiladär detsamhälleciviltochmellanläggande uppdelning stat

ochmarknaderdelades "gemen-isamhället sedan sini tur upp
och Dencik, delsArvidsson,först dels Berntsonskaper. Det närär

respektive verk år 1994Zetterberg skriver sina ett senarepar - -
civila"dettitulerasgemenskaper komKarlssons att sam-som

tre-sfärs teorin.36hället deni nya
påminnergemenskapstankenbetoningZetterbergs en om enav

höger-vilkenförCharlestänkare,konservativ Murray,annan
SamhälletsGodadethotframstårekonomismen nytt motettsom

bok,i sin Inpostsocialistiska tidevarvet. Murraygrundvalar deti tar
Maslowsiand Good Government,HappinessPursuit: avsats
plutonerna.metafor deBurkes småEdmundochbehovspyramid

helaantietatismkonsekventaoch hansfrihetlighetradikala ärHans
och kvinnanslilleför denförankradtiden i intresse mannenett

värdighet,lycka,fokus begrepputomekonomiska liv. Hans som
donaningibland sigdetstarktdelaktighetoch såär teratt en

till varje pristillväxtekonomiskvärld, där jaktenquijotskt i en
landskapet.politiskadetdominerar
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ansluter sig till andra modernitetskritiker tillHär Murray som
exempel Christopher Lasch, böcker den liberala ideologinsvars om

förkonsekvenser det civila samhället och familjeninte minst- -
väckt debatt Vadi ställs hypermodernistiskUSA.stor emot ettsom
samhälle kännetecknat storföretag, egendomslösa arbetare ochav en
alienerande individualism decentraliseradutopinär om en egen-
domsägardemokrati vilken människorna förhålleri skeptiska tillsig
förbättringar och "tillväxt.33

det perspektivet det konstigtinte Zetterberg medI såär att ser
skepsis denviss tämligen etatistiska och ekonomistiska höger
ledare Carl Bildt. Under Bildt tenderar Zetterbergs visionärvars av

det civila samhällets centrala roll "dygdens republik märkbarti att
krympa. Bildt tycks denna tankefigur föri ett argument attse mer
skära budgeteni förnyelseledauppmaning aggressivtän atten en
och utveckling det civila samhället. Sänkta skatter dominerarav

moderaternas framtiden.visionännu av
problem då det finns anledningDetta inte någonär ett att tro att

det civila samhället automatiskt den offentliga sektornövertar om
bantas talar erfarenhet förall det fullt möjligtUSAI äratt attner.
samtidigt misslyckas med både statliga och Därförprivata initiativ.

det naivt det samhälletcivila naturligt tillståndäratt tro att ettvore
automatiskt lever och statsmakten lättar. Tankennärsom upp om

ordningar till det civila samhället, likaväl"spontana ärtrotsom som
och marknaden, historiskt och kulturellt betingatstaten ett

fenomen, vilket också hans varföranalys deiPutnamsär poäng av
demokratiska institutionerna Syd-Italien starkai iär svaga men
Nord-Italien. Paradoxalt det kanske och politi-såär att statennog
kerna barnmorskor vid det civila samhälletsmåste pånytt-agera
födelse; endast lägga och tillförselnstatliga initiativatt strypaner av
statliga lär inte räcka. Zetterberg dystert noteradeSom årettpengar
efter Bildts tillträde denne intresseradstatsminister,som var mer av
ekonomisk politik och utrikespolitik civilsamhällets väl ochän av ve.

stället kom de ökad förroll det civilaI "motsteg togssom en sam-
hället under trycket den ekonomiska krisenatt tas av

relationen mellan civilt samhälle, civila dygder ochFrågan om
socialt kapital efterhar det Zetterberg avslutade Socialstats-att

förtsprojektet vidare vid för detCity Universitet inom ramen
tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Etik, dygder och socialt
kapital, lett Emil Uddhammar. nyligen utkom-Istatsvetarenav en

antologi de första resultaten detta därprojekt,presenterasmen av
betoningen ligger frågan de individuella och dygdernassocialaom
uppkomst, innehåll framtid.och det socialaPutnams tes om

25



DET SAMHÄLLETCIVILA SOM ANALYTISKT BEGREPP OCH POLITISK SLOGAN

kapitalets nedgång föroch vad detta kan komma ha politiska ochatt
sociala konsekvenser har flertal bidrag, bland deminspirerat Liett
Bennich-Björkmans analys medborgardygdernaf dystra öde iav en
tid då narcissistisk "lustetik kommit dominera allt mer.atten

Civilsamhället: utopiHögerns eller vänsterns

Timbro framgångsrikt försök hand begreppet ochi sitt att tavar om
definiera det enligt politiska delvis grundsitt eget attprogram av
inflytelserika vänsterdebattörer Greider, och TomasAntman,som
Lappalainen definitionaccepterade Timbros begreppet attav genom
främst uppfatta det lömsk kritik den starka iDerasstaten.som en av
och för hätska därför ifrånreaktion utgick konsensussig en om
begreppets innebörd.

reflexmässiga marknadskraftermotvilja ochDenna närmast mot
borgerliga har historiska och kulturella förklaring.associationer sin I

till den och tyska vänstertradition vilkenamerikanska tillmotsats ur
Offeexempel och Telos-gruppen eller Habermas ochPiccone - -

framhar den svenska likt tills alldeles nyligen denväxt är vänstern -
svenska högern grunden etatistisk. vill saknas-i i Sverige iDet säga

frihetliga förstycken den utmärkande densåvänsterstora som var
amerikanska och tyska och sjuttiotalsvänstern,sextio- isom
McCarthyerans och Vietnamkrigets skugga för rightsslogs civil

free föroch speech, och vilken ofta denjust staten storavar
busen. har stället den socialdemokratiskaSverige iI vänstern sett

bundsförvant; fackföreningar, till och medsin partier,staten som
feminister har sökt förverkliga mål den.sina intestaten, motgenom

för-marknad och civilsamhälle, sidan, ochDemoniseringen åav ena
härligandet offentlig föroch sektor, den andra, detå svårtgörstatav

den svenska uppfatta det civila samhälletinommånga vänstern att
sfär vilken makt kan samlas, socialai experiment organiseras,som en

och demokratin utövasf
detta Zetterberg,perspektiv det ironiskt alla,I Hansvar nog av

debatten det samhället bådei påpekade civilautopin ärattsom om
insiktsfullt,högerns och vänsterns. Zetterberg själv har också och

profetiskt,kanske det mycket väl kan bli precissånoterat att att
förlorade folkhemmethögern till underutopi vänsternsom som

den förflöttid mellan Kjellén och Albin, kan sakPersom samma
hända för-med civilsamhället. denna synvinkel det inteUr är
vånande till exempel socialdemokraten Marcusdotter, sekre-Evaatt

den efteri analysgrupp nederlag valetiutsågs SAP:sterare som
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förvintern varnade faran Timbro stjäla1991, -94 är vägatt att
fler vänster menade det civila samhället grundenHon att

vänsterprojektf och socialdemokraterna slåär måsteett att nu
vakt likaså socialdemokratiska begrepp egenmakf ochom som
gemenskap.44

Folkrörelsevänstern och det civila samhället "desom nya
folkrörelserna"

Marcusdotter dettainte noteradeSomsynsätt.var ensam om
tidigare har det funnitslänge tendens socialdemokratin ochinomen

föredragit folkrörelseidealeti framför den starkavänstern stort som
för den livaktiga demokratins fortlevnad. Detstaten garantsom

uttrycket för denna tendens begreppet "egenmakt"senaste attvar
under blossade favorituttryck bland deår såett ettpar upp som

förnyarnakallade och Introducerat skrift fråninom SAP SSU. i en
knöt egenmaktsbegreppet till kooperativ, syndikalistisk1993, an en

tradition företrädare menade det starka samhället drevsattvars
för långa medborgaren förblev klient stället myndig,iatt samt

"närheten till makten försvann Kafkakorrido-kommunhusensiatt
för Karl-Petter Thorwaldsson, dåvarande förcitera ledarerer, att

SSU.4"
samhället/staten skaDenna människorsÖvertro att garantera

frigörelse Thorwaldsson ledde enligt EnerothTomasSSU:aren
till de gamla lojalitetsbanden mellan människor socialiatt sam-
verkan generella trygghetssystem där avläggandetersattes av av
skatten blev kvittot delaktigheten samhällsbygget.i Lösningen

"vanmaktsproblemet" enligt Eneroth revitalisera vad hanär, att
kallar "den sektorn.47 denna sektorPrecis istårgemensamma var

kontra civilsamhälle oklart, Olsson frånJanärtermer statav men
Kooperativa institutet bidrog med skrift,avsnitt i ärettsom samma
tydligare denna punkt. Enligt honom demokratin inteutgör
enbart politiskt valda parlament och kommun-institutioner såsom
fullmäktige förorganisationer initiativtarävenutan attsom egna
hävda medborgarnas intressen

Olsson detta kärnan det civila samhället detiärattmenar rum
där enskilda medborgare och sluterinitiativ demo-sig itar samman
kratiska former för lösa samhällsproblem Likt Putnamatt oroar

förOlsson dennasig tradition, med de klassiska folk-irötteratt
rörelserna, sakta bort under och SO-talen Sverigei1970-tynat
Svenskarna visserligen världens föreningsengageradeär mest
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heltidsanställda administra-skenet bedrar dåmedborgare men
Olsson dettaarbetsuppgifternaallt Förtagit ärtörer över avmer

vad han kallarutvecklafördubbla tillansträngningarnaskäl attett att
ekonomiskakrympandedåsocial ekonomi, minstinteen

framtiden kommervälfärdsstateninnebär inte iresurser attatt
medborgarede krav generationerkunna allamöta som nya

ställer
ökad egenmakt,huvudsyftet medsocialdemokraterdessaFör är

sektor/civilsamhällelivaktigareochsocial ekonomi, gemensamen
Maktutred-vanmakten lutarbot sigråda Häratt man

ochvanmaktupplevelsermedborgarnasningens rapporter avom
offentliga sektorns institutionermed denmaktlöshet i umgänget -

undersökningar visarsjukvårdskola, dagis, attsamt engage-som-
organisationsgradenfolkrörelserna lågt,i ärär trots attmanget

bekräftasutredningenfrån den ursprungligafortsatt Resultatenhög.
Olof ochSNS-studie vilkenuppföljande i Peterssoni 1998,nu en

medbilddystrarehans medhjälpare målar ännu ett ytter-upp en
livaktigtdet sociala kapitaletligare krympande i etttermer avav

denundersökningar,föreningsliv. visade dessaProblemet, är att
facket,tillkoncentreratdelen medlemskapetöverväldigande av var

fanns detnoteradeoch idrottsrörelsen. DärutöverfKonsum man,
med förenings-kontaktendast kom sporadiskantal iett stort som

eldsjälarsfåtaldel beroendelivet, vilket till storaettstor var
engagemang

kapital eller elitismensDemokratiskt socialtFöreningslivet:
högborg

kontroversiellt.utveckling dockförstå denna SomskaHur ärman
den förstaspeladeharMicheletti och andraMichele argumenterat,

förrollfolkrörelser, arbetarrörelsen,minstintevågen storenav
dels oppositio-skapandet det starka samhällen att somgenomav

politiskadetdemokratiseringenpåskyndanella organisationer av
medborgarsamman-samverkan mellandels attsystemet, genom en

blev,Resultatetuppstod snabbt.slutningarna och staten menar
ochsmältecivila samhället ochMicheletti, det statenatt samman

starka samhälletskapade det
föreställning haralltså denna tagits utgångs-Det är somsom

kritik.Timbrohögerns egenmaktsvänsternsför såvälpunkt som
resultatMaktutredningensläsakanenligt AntmanMen Peter man

framför allthonom föreningslivetEnligtVis. är enett annat
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borgarklassens lekstuga, där redan resursstarka ytterligare kan stärka
sin position skapa socialt kapital. Föreningslivetfattgenom nytt
skriver han, starkt elitistiskt till karaktärf"är sin och arbetarna är
underrepresenterade. handlar detDessutom inte längre politiskaom
rörelser i någon utsträckning, föreningar därstörre utan om man
kan förutlopp individuellt livsprojekt, alltså idrott, friluftslivett
och hobbyorganisaionerfüö kallade folkrörelsernaDe så nya -
miljörörelsen, kvinno- och fredsrörelserna försvinnande små,är—

medAntman stöd i Maktutredningens undersökningar.noterar
Endast ha arbetatsig aktivt, siffrorett procentpar anger menar

förintandeAntman, små.ärsom
lederDetta Antman till uppfatta vad han idealise-att ser som en

folkrörelsernaring direkt farlig vänsterperspektiv. Iav som ettur
stället borde inse det skapandet den korporativaattman var av
Staten, Rothstein beskriver denBo svenskastatsvetarensom
modellen i sina böcker, bildat förutsättningarna för jim-en av som
likhet och maktspridning i Sverige. det folkrörelsedrivnaMyten om
civila samhället är, återvändsgrändAntman, därförenanser att
detta praktikeni kommer handla undermineringatt om en av
arbetarrörelsens roll kontraktspartner med ochtunga som staten
arbetsgivarna.

berorDetta det dejust har vinnaäratt attsvaga mestsom
centralisering; enligt och GreiderAntman handlar civilsamhälle-
diskursen naiv det lokalaromantisering självstyret, vilket iom en av
själva verket kommer leda till ökad ojämlikhet och godtyck-att mer
lighet. riktar deHär sig olika tendenser: hyllandettvå civil-av
samhället, förskjutningen makten till kommunnivå. Vadsamt av ner
det gäller civilsamhället-som-folkrörelse, Antmanmyten om menar

fakta offentligavisar satsningar minskar klyftorna iatt att sam-
hället, eller föreningsdrivnaprivata ökar eller bekräftar de klyftor

finnsredansom
Och Antman inte mindre oroad vad han beskriverär över som

"den förmodligen förändringen skett i Sverige"största som
tid, nämligen förskjutningreel makten, från"en tillsenare statenav

kommunerna låta demokratisktDet ochmå bra med lokalt själv-
självai verket falletså allsinte enligt Antman. Tyärstyre, men

kommunerna arbetar ramlagarinom har de fått be-attgenom nu en
tydande frihet eller mindre godtyckligt fördelaatt mer resurserna,
beslut dessutom ofta fattas tjänstemän demokra-inte ärsom av som
tiskt valda. innebär,Detta skriver "den lokalaAntman, närhetenatt
till ökade alltså avståndet till väljare, och citerar sedantrots
Rothsteins slutsats modellen således raka tilläratt motsatsen

29



DET SAMHÄLLET POLITISK SLOGANBEGREPP OCHSOM ANALYTISKTCIVILA

införandettill dettaförvaltningendemokratisering Lägg avav
effektivitets- och mark-avgiftsfinansiering och betoningen ny

deprimerandebliroch slutsatsernanadstänkande än urmer-
först inför"trestegsraketz"perspektiv. har skapatAntmans Man en

sedanoffentliga sektorn,denköp-sälj-tänkande inomettman
från producenterdörren för konkurrens privataöppnar somman

kallade"inför service-till slutjobbar entreprenad, och såman
möjlighet köpa tjänstermedborgarecheckar varje att varsom ger

full-mindretill ellerhon vill. leder enligtDetta Antman en mer
vadochoch privatiseringgenomförd avkommunaliseringständigt

adjö folkhem."1han kallar ett
eftermothugg dettafick hel delAntmanInte oväntat angreppen
Leif Linde, tillfolkrörelseidealismen.socialdemokratiskaden

roll:rörelsers viktiga Vi inomexempel, insisterade dessa ABF
honomverksamheter Enligtochutvecklar rollvår tognyanu

folkrörelsernassamhället dvs. mångastaten övertyvärr upp-av
Linde kunnatyckte siggifter och 70-talen,under 1960- semen nu

byggaför folkrörelsertill förnyelseväg att engenomen ny
studiecirklar, kultur-beståendelösligt aktionsinriktad struktur av

beklagade vad han upplevdeliknande.63klubbar och Hangrupper,
fortsattmanade stället till"uppgivenhetslinje" och iAntmanssom

barafolkrörelsebaserad demokrati.offensiv för aktiv,kamp Atten
det starkaochsocialdemokratin ska byggakräva värnautatt om

kritikfrån uppfordrande och positivasamhället bortse denär somatt
alltiddär "dethar riktats bristerna någoni ärett system annanmot

hand."’4tarsom om

Sverigedet sociala kapitalet iKrymper

ifrågasattsbefinna kris harförenings-Sverige skulle sig iTesen att av
för jämförande under-Rothstein. InomBostatsvetaren ramen en

dels frågathar RothsteinRobert ledarskap,sökning under Putnams
sådanhar minskat, delskapitaletdet sociala i Sverigesig om enom

politiska systemet.kris detutveckling fall kan relateras till ii så en
detslutsats den,kapitalet RothsteinsVad gäller det sociala är att

identifie-halikt den sigråder krisinte i Sverige Putnamnågon säger
för politi-förtroendetmindre det klartIcke destoi USA. står attrat

enligtAnledningen till dettamyndigheter har minskat.ker och är
samhället har underminerats,det civilaRothstein dock inte utanatt

ochsvenska modellenden SAP.LO Hanövergavs attatt anserav
de gladaundersocialdemokraterna storhetsvansinnegreps av

30



LARS TRÄGÅRDH

dagarna 70-talet och principen deövergav frågornaattom stora
lösasmåste samförstånd mellan de organiserade intressenagenom i

samhället. ställetI trodde kunnasig använda statsmaktenman
direkt, ledde till löntagarfonderna,väg alltfören som en stor expan-
sion den offentliga sektorn, regelverk för arbetsmarknadensav nya

deni ekonomiska demokratins denparter aktiva arbets-namn,
marknadspolitiken, med mera.

Resultatet denna politik vad han kallar "det organise-av attvar
rade sociala kapitalet LO, SAF och andra nationella ochstora,-

organisationer bar den korporativatunga blevsom upp staten -lidande. Saltsjöbadsandan kollapsade och ochLO hamnadeSAF i
krigsställning, vilket i sin påverkade legitimitet i med-tur statens
borgarnas Allt börjadeögon. spel där politikernas ochutse ettsom
organisationernas egenintresse styrde allt förtroendet tillmer -och politikerna för det allmännasstaten godasom representanter
bröts ned.

slåendeDet dennai analys vårt perspektiv Rothsteinsär slut-ur
det svenska civila samhället i bra,sats att mår detstort sett att

sociala kapitalet i till det organiserade sociala kapitaletmotsats är- -intakt. Detta uppseendeväckandeär inte minst med tanke Makt-
utredningens resultat, inklusive den uppföljande studien från 1998,

diskuterade och vilka uppmuntrade till långtsom ovan en mer
pessimistisk saken. kan förklaraHur denna diskrepanssyn

Till börja med kan Rothstein sedan längeatt varitnotera att
skeptiskt inställd till idén i Habermas skulle haattom staten termer
koloniserat det civila samhället. tidigareI verk har han hävdatett att
de konstruerar motsättning mellan den offentliga sektornsom en
och det civila samhället offer för ideologiskaär skygglappar. Någon
sådan motsättning finns han, det detså civilaärmenar snarare att
samhället i Västeuropa började blomstra just uppkomstengenom

stat."" Det gäller speciellt deni svenska välfärdsstatens fall,av en ty
där har socialpolitiken syftat till minimera det slags beroende ochatt
tvång kännetecknar relationen mellan individ och deisom stat
länder där behovsprövade socialpolitiska dominerar.program
Universella åtgärdsprogram, skriver Rothstein, stärker med-
borgarnas ochautonomi således inget hotutgör civiliteten detimot
civila samhället

Rothstein med andra ord, liktär, Antman anhängare denen av
starka medborgarna likastaten omtanke, respekt ochsom garanterar
grundläggande Skillnaden han, i tillär Antman,resurser. att motsats
ändå något positivt deti civila samhällets civilitet och därförser

tankenogärna den goda underminerar detaccepterar att staten
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alltför lätt-kansketillleder honomsamhället.civilagoda Detta att
det civilavaddefinitionmycket yvigavindigt Putnamsacceptera

haninkluderarLiktbeståregentligen Putnamsamhället storenav.
politiskde haroch organisationer,föreningarmängd oavsett enom

ochmed körsång,pysslarendastelleranknytning sport annan
aktiviteterdylikadeltagande iharhobbyverksamhet. Säkert även ett

individkompetentsocialtutformandetdet gällervärde när enav
ändå intefråganförmåga lita sin Menmed ärnästa. om manatt

opolitiska organisationer,ochpolitiskadirektmellanbör skilja
Rothsteinför såvälfrågan,centraladenmed tankespeciellt att

politiskademokratiskadenhandlaralltPutnam, trots omsom
förutsättningar.kulturens

uttalatfolkrörelsersekelskiftetssjälvRothsteinSom noterar var
rörelsenemedan dagensproteströrelser,oppositionella stora som

fånga dessaiknappast gårAntman termer.attargumenterar,
dagenshandetta,medhållasjälv tycksRothstein när noterar attom

medlemsaktivismposition intefackföreningsrörelse bygger sin
grundbultarbetslöshetsförsäkringarna,kontrollerarde enattutan

beskrivit.välhan självkontrakt sådet korporativai som
Eneroth,problemmed detlinjeförebehåll ligger iDetta som

visserligenfingretandra har på. Detoch många ärAntman santsatt
föreningaraktiva itidigare varitfolket aldrig såsvenska somatt

svenskarföreningarvilka ärnu."8 tittarMen närmare somman
redan harbaradet sig inteaktiva visarinom noterat,att, som

för medlem-motivendominerarfackföreningaroch attutansport-
Eneroth handlarEnligtdemokratiperspektiv.dubiösaskap är ettur

förmedlem idag tvingasiföreningardet nästan varamansomom
traditio-rättigheterfackliga Denträningstider, alternativtatt

helthan "pådäremot,folkrörelsetraditionennella vägär, attmenar
lider dessaorganisationerna"idéburnadeVad han kallarförsvinna.

emedan de precismedlemstal,krympandeständigt somettav
han skriver,kännetecknadeidrottsföreningarna ärväxer att, somav

då deobservationviktigoftast usel.interndemokratin Detta ärär en
Rothstein,inklusivesamhällsvetare,ochsvenska historikerflesta

"demokrati-folkrörelsernasvenskauppfatta klassiskadebrukar som
oppositionellaochpolitiska ‘uttalatför de hadedelsskolor, att

förenings-enligtfungeradeför de interntdelsmålsättningar, att
modeller.demokratiska
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Civilsamhället, politiken och makten

Putnamska tendensenDen uppfatta socialt kapital kvantitativaiatt
kvalitativa har uppmärksammats andra forskareän termersnarare av

har kritiserat den alltför hypotesen sällskaplighet i sigsom attvaga
skulle leda till demokratisk kultur." centrala frågan hur,Denen om
exakt och konkret, individernas självorganisering inom det civila
samhället får effekter bortom den sfärensociala och fårävenrent
politiska konsekvenser förblir oftast obesvarad. ligger oftaTvärtom
emfasen hos och hansPutnam gelikar gemenskap ochsnarare
gemytlighet politisk kamp, vilket har fått andra forskare liktän
Bob Edwards och Michael Foley undra det socialaatt tesenom om
kapitalets förträfflighet handlarinte flykt frånäven om en
politiken7°

Kritiker ställetPutnam i civilsamhället analy-måsteattav menar
deti institutionella, maktpolitiska sammanhanget. vilken månIseras

förbättras individernas möjligheter samla och makt Iutövaatt
vilken utsträckning sällskapligheten bara allmäninte iutmynnar en
trevlighet och tillit till den andre, i institutioner tillåterutan som
möjligheter civiliserat uttrycka och handskas medsättatt ett
konflikter mellan individer, mellan mellan individer ochgrupper,
offentliga myndigheter och företagprivata

betonadeIntressant Tocqueville analys det vitalanog vars av-
amerikanska associationslivet och dess betydelse för demokratin i
Amerika inspirerat och andraPutnam skriver det socialasom om
kapitalets vikt kopplingenjust mellan politiska institutioner och-
medborgardygderna. detta perspektiv det ironisktI är att
Tocqueville har till stöd förutnyttjats analyser demokratinsav
förutsättningar och villkor företräde diffusa kulturellaåtsom ger
faktorer "socialt kapital". själva verket hanI i sinsom var egen
analys Amerika speciellt lyhörd för faktumdet detav att var
specifika politiska institutioner speciellt domstolsväsendet till-
vilket ska återkomma fungerade skolor vilkaistrax som som-
medborgarna lärde tänka, kännasig och handla demo-"ettatt
kratiskt vis. Som Keith Whittington sammanfattar:statsvetaren

Well-designed political institutions crucial sustainingtowere
democratic values. Tocqueville himself singled the legalAmericanout

exemplary of the of governing thatsystem as type structure were
work."making democracytonecessary

talandeDet Tocqueville konflikten iär Isätteratt centrum. motsats
till de det civilai samhället vill sfär bortom marknadenssom se en
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fram-maktkamper,ochkonkurrensmedtuffa klimatpolitikensoch
AmerikaanalysTocquevillessamhället iciviladetstår som enav

ocksåformer. gårciviliserade Härunderkankonflikterdär tasscen
socialthögernsochmellanskiljelinjeskarp vänsterns synen

detbetonatenderarsamhället.civila Deoch detkapital attsenare
civiladetförra idekaraktär,opolitiskasamhälletscivila sam-ser

företagenoch defolkrörelserhället nya storastatenutmanarsom
rättsväsendetoch utnyttjarrättigheterkräver sinaindivideroch som

politisk,ochjuridiskbådemakt,ochsamla utövasätt attettsom
såvälföreffekterekonomiskaofta hardessutomoch statensom

företag.privatasom
olikahurskillnad idennasigoch FoleyEdwardsEnligt yttrar

derassamhället, idet civiladefinieraroch debattörerförfattare syn
dennaiingåroch organisationerföreningarvilka somgrupper,

sfär:

excludetendscivilof societyembraceAlthough the conservative to
andadvocacywithassociatedand activitiesof organizationsthose sorts

civilof societtionositionistthebotholitical action, Yconce PoPPP
and the Euroand AmericaLatindevelo ed EuroEastern ean-p e1nP

particularpluralismthelabeledhaveinspired putnewconceptions we
society.of civilpolitical functionrepresentativethe orstress on

civilsam-versionerochhögernsmedför vänsternsDetta även avatt
mellanrelationenfundamentalt hurihället skiljer sig attanserman

orienteradede kommunitärtcivilsamhälle bör Hosoch ut.sestat
till detalternativcivilsamhälletförespråkarna stats-ettsomav

framoptimistiskganskaskymtarsamhälletdominerade synen
tillegentligen Putnam,ordningcivilsamhälletshur ut.serspontana

enbartkapitaletsocialadetuppfattar inteexempel, resursensom
förspenderaochutnyttjakan investera,ochindivider gruppersom

kapitaletsocialadetintressen. Hanbefrämja sina somseratt egna
samfundet iharmoni iochgemenskapskapari sig stort.något som

organizationof social"featureshan,kapitaletsocialaDet är, menar
mutualforand cooperationcoordinationfacilitatesthat

benefit.73
frånsamhället etatisternaciviladetdennaDet är somsyn

alltdet naivtriktat sig på. Dehar är attatt trovänster attmenar
homofobirasism,fenomenfrånkommerförtryck att somstaten,

detinomskullebarakvinnorvåldmanligteller avartervaramot
försvinnaskullemirakulöstochsamhället något sättcivila som
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människorna befriades från förmyndarstaten. Tvärtom,om menar
kritiker likt Ellen Meiksins Wood, det såärstatsvetarenen att:

the relations of exploitation and domination irreducibly constitute civil
society, just alien and correctable disorder but itsnot as some as very

the particular of domination and thatcoercionstructureessence,
specific 74capitalism totality.systematicto as a

detta perspektiv självaUr givetvis verketi instrumentär staten ett
för befrielse från barainte ekonomiska ojämlikheter, frånävenutan

fenomendejust Wood beskriver: homofobi,sexism, rasism,som
förlängningen leder sådan analys tillI starkt negativetc. en en syn

det civila samhället tankefigur och politisk slogan, isom en syn som
den dominerandeSverige inomär vänstern.

Alternativet från betydligt mycket vanligt i USAvänster mera-
och Tyskland i Sverige den svenska folkrörelsevänsternän även om

besläktad med det stället definierai civilsamhälletär så,är att att-
det knyts analytiskt till politisk aktivism, social och kulturell plura-
lism frågantill konfliktresolution. innebärDettasamt om att man
dels roll medlande instans, knippeaccepterar statens ettsom en som
institutioner till vilka stridande pluralistiskti samhälleettgrupper
kan vända försig lösa problem och konflikter, för denatt utan att
skull underkasta sig med detStaten andra betyder detFörstort

det moderna samhället kännetecknat justäratt accepterar attman av
konflikter, konkurrerande uppfattning hur det Goda Sam-av en om
hället bör och handfasta, neutrala krävs förinstitutionerut, attse att
medla och, döma alla inser den dömande maktenävenytterst, attom

perfektinte eller besitter den eviga sanningen.är

Rättssväsendet: mellan och civilsamhällestat

gällerminst detta rättsväsendetInte enligt Tocquevillesom var
förcentralt förståelse hurvarje de demokratiska värderingarna iav

dagligen handling.USA i uppfattade domstolarnasHanomsattes
underkänna lagar viktigt skydd det ständigträtt att ett motsom

hotande majoritetstyranniet. furyfdrfamndet lovordade han som
centralt för det aktiva medborgarskapet, och advokaterna, numera
offer för mycket kritik föraktoch bådeså ochi be-USA Europa,
skrev han den viktigaste samhéillsklassen, den utgjordesom som
länken mellan folkligade och aristokratiska klasserna och sambandi

Ändärmed ingöt republiken med juridisk anda." tillänen mer
exempel de återkommande valen, utgjorde enligt Tocqueville dom-
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handlande blev delmedborgarnastolarna den där sittgenomarena
kontakt med ochkom deförkroppsligade demokratin. ioch Härav

den demokratiskaverkställandet lagen,utformandet ochdeltog i av
ryggrad.rättsstatens

rättsväsendets rela-det symptomatisktdetta sammanhangI är att
Ärsjälvklar.civila samhällettill och det intettion sätt ärstaten

uppfattasbör det hellredel ellerrättsväsendet statsapparatenaven
länkmöjligtviscivila samhället Ellerdel det som ensom en av

härsamhälletstatsmakten och det civila Vi påminnsmellan attom
delar detoch rättsväsendetanalys marknadenHegel i sin såg som av

marknaden ochframstår bådesamhället." Hegels analyscivila I
förvilka medborgarna utnyttjarrättsväsendet regelsystem attsom

andra medborgareoch förhandla med itillfredsställa behovsina
handlandekonfliktsituationer. båda fallen krävsI ett autonomt

kan platsindividuell eller kollektiv nivå i mening sägas tagasom en
handlandedettasamhället. Samtidigt sker inomdet civilainom

delför kan statsapparaten.ett system en avsom ses somramen
handlandeuppfatta medborgarnaskanDessutom ettsomman

dettaförtroende för vilket vis i sinuttryck för tursystemetett
det.medborgarnas användandelegitimeras avgenom

domstolarnaindivider och utnyttjaSålunda kan i USAgrupper
ochför tolkningenrättsväsendet dels tillämpningen,och att utmana

förord-ochexisterande lagaroch med konstitutionalitetentill av
dagord-föra konflikter och kravdels förningar, att nyaupp
ochpolitiseratDomstolsväsendetningen. i USA är öppet utrustat

stundtals tycksmaktbefogenheter detgenomgripandemed så att
presidenten. juridiskaochmäktigare både kongressen Detänvara

för maktkampercentralhar kommit utgörarummet att arenaen
myndigheter.företag ochindivider,mellan organisationer,

fått denna centralaamerikanska domstolarna har positiondeAtt
historisktpolitiskaberor det är genomsyratsystemetatt av en

maktkon-filosofiskt grundad misstänksamhetsåväl gentemotsom
utformaduttryckligenkonstitutionella ordningencentration. Den är

civil-individer,syfte och distribuera makten mellandelai att
Enligtoch de statsmakterna.delstaternasamhällets institutioner, tre

amerikanska kon-bakom denMadison, huvudmännenJames en av
and balances bättredylikt checksskaparstitutionen, ett system av
publicför fritt och samhälle, voiceförutsättningar "agottett .thepronouncedthe public good thanconsonant tomore

forconvened thatpeople themselves, purpose.
från vad brukligt iskiljer radikaltsigpraxisDenna ärsom

allvar,aldrig maktdelningsprincipen igenomslogDärEuropa.
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gick direkt från kungligt till parlamentariskt envälde.utan man
Parlamenten fick monopol den lagstiftande makten och dom-
stolarna kom fungera administrativa uppgift detatt som organ vars
blev applicera den skrivna, lagtexten.positiva europeiskaIatt

framstår därför de amerikanska domstolarnas makt sällanögon inte
godtycklig och stridande folksuveränitet,principensom mot om

maktberusad, politiserad amerikansk juridikokratifsom en som en
skribent uttrycker det.

obegripligDetta inte reaktion, denär ameri-tvärtom,en ty ett av
kanska konstitutionens klart uttalade syften begränsajust attvar
demokratin med denna majoritetens rätt överom menar att styra
minoriteterna, eller före individens frihet.går Deträtt äratt statens
denna begränsning demokratin gjort i mycketUSA såav attsom
högre grad har kännetecknats emfas fri-negativa och rättig-av en
heter i till där denEuropa, allmänna viljan och de positiva,motsats
sociala rättigheterna kommit dominera. Med andra ord, USAatt
kom bli liberalismens hemland, den nationalstatligaEuropaatt
demokratins.

tankenIngenstans bevara demokratin be-är attom attgenom
dess tydligare dei amerikanska domstolarnasgränsa änexcesser

befogenhet och ogiltigförklara lagaröverprövaatt som man anser
strida konstitutionen. vilar denna maktYtterst konstitutio-mot

"the law of the land, dokumentstatusnens som Supreme ett vars
juridiska auktoritet övertrumfar kongressens. ställsHär naturrätt

folkstyre, med den högsta domstolen förmot yttersta garantsom
de "självklara mänskliga fri- och rättigheterna inteatt trampas

fötternaunder demokratinsi namn.
Vad kanske mindre bekant juridifieringen detär ärsom att av

amerikanska politiska kommit tjäna de harävensystemet att som
kämpat för positiva rättigheter, det vill rättigheter tillsäga resurser

utbildning, sjukvård och arbete. Med början denrösträtt, isom en
medborgarrättsrörelserna under femtio- och sextiotalen,svarta ut-

vecklade amerikanska gräsrotsrörelser, efterspeciellt andra världs-
kriget, sinnrik inriktadstrategi mobilisera stöd hos såvälen att
domstolarna, kongressen och presidenten, hos den allmännasom
opinionen via massmedia.

Resultatet dessa rörelser har kunnat omforma och användaär att
det juridiskt-politiska framtvingat mångasättsystemet ett som
kollektiva fördelar via knutit till den individuellaargument som an
rättighetstraditionen. Den springande punkten här dom-inteär att
stolarna alltid dömer eller konstitutionen ochrätt rättighets-att
katalogen alla falli skipas.rättvisa Det ärgaranterar att sant att
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förankradekonstitutionellt prin-ochinställda domaresympatiskt
harfaktornden avgörande varitoch viktiga.harciper varit Menär

villcivilsamhället, detstödstrukturerframväxten inom säga gräs-av
dessvill- inklusivefolkrörelser sårotsorganisationer om man-

Konsekvensenoch rådgivare.andra juridiskaadvokater och experter
demokratise-betecknatsvad harutvecklingdenna är ensomsomav

ochochprofessionen intressegruppssystemet,juridiskadenring av
detta iDomstolen.till dentillgången Detdärmed Högsta är somav

avgörandeochrights revolutionthebenämnsUSA sättsom
folkrörelse-klassisktofta organiseradeindivider,bemäktigat

funktionshindrade, patienter.homosexuella,kvinnor,manér: svarta,
förirrelevant Sverige.erfarenhet kan tyckashistoriskaDenna

bådeSverigejämfört med åtnjuter ioftapåpekas USADet ettatt
fackföre-Specielltorganisationsgradsovaldeltagande och höghögt

valdel-med högtframhållas.brukarstarka ställning Menningarnas
automatisktföljertill facketformell anslutning intetagande och en

den svenskasig.81medborgaranda, det Tvärtom,vital visar som
haropinionsundersökningar visat,otalochmaktutredningen ett

sidan,politikerförakt,växandedag ådet i Sverigeexisterar i ett ena
ochupplevd makt in-personligtbristutbredd känslaoch aven

flytande, den andra.å
vanmakten.svenskadenhar kallats EnvadDetta är tysta,som
politiska kulturenssvenskadenförklaring till detta icentral tomrum

politiskadetställning inomrättsväsendetshjärta justär syste-svaga
alltid prak-iofta formellt ochindivider saknarSvenska nästanmet.

för talarättigheter inteutkrävbaratill juridiskttiken tillgång att om
krävs förstödstrukturcivilsamhälleligajuridiska ochden praxis som

Annorlundaverklighet.konkreträttigheterabstrakta iomsättaatt
individer tvingasbemäktigadesvenskaruttryckt inteär attutansom

föreningarnasochpolitiskaindirekt partiertill makt viasöka vägen
ivadsällan leder raktvilket inremissyttranden, inte statsvetareen

hål."83"demokratinshar kallat svarta
svenskadenaktivisterdärför förvånande inominteDet är att

Disabilitieswith Act,Americanshandikapprörelsen ADA, somser
perspektiviinspirationskälla. Historien vårtADA ärstor omen

resultat många årsinstruktiv.84 baramycket ADAInte ett avvar
ochIndependentfor Livingleddkamp Centersomav grupper

förd viafor Accessable Public Transit,DisabledAmericaADAPT
huset.ochkongressen vita ADAolydnad, lobbingmassmedia, civil i

funktionshindrade tilldenutformades dessutom så, rätten attatt gav
företagochmyndigheter privataföranvända lagen tvingasjälva att

ochtill byggnadertillgänglighetförbättrabland transport-annatatt
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medel. vilket det naturliga skapaSnarare i Sverige,än, attvore en
myndighet med målgruppen, skapades rättig-"ansvar"ett gentemot
heter realisering både medger och kräver ständig medverkanvars
och övervakning från funktionshindradesde sida. Sålundaegen
fungerar Disability Rights EducationDREDF 8Cgrupper som
Defense Fund explicit vakthundsorganisationer, ständigtsom
jakt efter förbrytare lagar, vilka de kan hota medADA:smot

och straff.stämning kännbara
svenska Independent Livingrörel-Detta strategiär en som en av

ledare, Adolf överföraRatzka, skulle vilja till Sverige.gärnasens
behöver ADA-lik lag omfattar sank-SverigeHan attmenar an som

och sanktionsmekanismertioner de bryter lagenså somatt mot
döms till mycket kännbara böter."85 lag, med andra ord,En som ger
makten direkt till de funktionshindrade till myndigheteränsnarare

Socialstyrelsen.som
mobiliserande effekt dylika rättsliga kanDen instrumentsom

bör underskattas.inte betecknande Lindberg,Det Larsär att en
ledande gestalt svensk handikapprörelse,inom han be-trots att
traktar själv hemmahörandesig socialdemokratinsi vänster-som
flygel, och han ifrånavstånd tanken införatrots att tar att ett
amerikanskt skadeståndstänkandef efter studiebesök i USAett
korn till slutsatsen till agerande och"Ser såatt: man engagemang

denöverstiger amerikanska handikapprörelsen vida den
svenska. involverade helt det poli-Gräsrötterna iär sättett annat
tiska påtryckningsarbetet. kan funk-Jag garantera att man som
tionshindrad känner bra mycket jävlar-anamma efter hastörre att
deltagit i tillägger han,i i Sverige.USA Men, såmöte än ärett
också "det politiska klimatet generellt livaktigt USA.8"imer

Kritiken Ökad politisering domstolsväsendet inteärav en av
orimlig." sådant kommer aldrig lyckas med finnaEtt system att att
den balansen mellan de konkurrerande intressen"rätta" många som
slåss makten och komplext och pluralistiskai ettom resurserna sam-
hälle. stökigt och kaotiskt, det erbjuder hopp förSystemet ingetär
de söker totala eller slutgiltiga lösningar. kan detminstIntesom
tyckas konflikt,till där det skulle kunna tänkas kom-attuppmana

och samförståndpromisser föredra. det politiska speletMenattvore
den moderna demokratin tilli stökigt och kaotiskt, ochsittär väsen

frågan klarar handskas med konflikterär ett system attom som av
mellan lång rad olika och individer realistiskt,inte ären grupper mer

bygger flyende konsensus.utopiän ett som en om
ska återkomma till hur civilsamhället uppfattasVi kan i termer av

makt och demokrati, förstlåt vända till fråganmen oss oss om var-
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ochför det ibland tycks civilsamhällediskursen, inte minstsom om
förjuridifierad hör hemmatanken politik, inom ramenom en

idéntidigare noterade slåssvensk politisk kultur. jagSom attman av
importprodukt,samhället utsträckningdet civila i ärstor enom

Ärvärlden. dettaspeciellt från den angloamerikanska och tyska en
tillfällighet, finns det amerikanskaeller det, analysen avsom

angloameri-antyder, drag de svenska,juridico-politiska isystemet
ellertraditionerna demkanska och tyska politiska görsom mer

torgförs samhälletsför de idéer det civilamindre i namnöppna som

politiskcivila samhället och svenskDet
kultur88

republikDe amerikanska friheterna och dygdens

och frihetutpräglade emfasen maktdelningkan denUSAI
medförst användes sambandpolitiskahärledas iargument somur

mellan ochmellan kung och aristokratimaktkamperna statsamt
för hur kon-fick konsekvenserkyrka. avgörandeDessa argument

för framtida rela-utformas och därmed hur dekomstitutionen att
gestaltasamhälle och individ kom sig.mellantionerna attstat,

Amerikahade den engelska koloniseringen sinaSålunda rötterav
försök undertryckarevolt den engelska kronansi attmoten

kväkare tilloch fritänkare. Pennsylvaniasreligiösa minoriteter Från
kännetecknatshar den amerikanska historienUtahs avmormoner

engelskafrihet först riktades denkamp för religiös moten som
stadfästes politisk ordning,och sedanoch statskyrkan istaten en

religiösavilken begränsade makt de institutionerna.överstatens
ekonomisk-politiskastriden denLika viktig den parallella inomvar

fångad mytologiserade skatte-sfären, konflikt symboliskt denien
revolten, The Tea Party.Boston

historiafejd och aristokrati hade längre imellan kungDenna en
tidiga utveckling;sammanföll med liberalismensEngland delvissom

den amerikanskaanda kom ocksåLockes och Montesqieusi stats-
och viljaordningen maktdelningsprincipen attatt engenomsyras av

klassiskt liberalaallmänhet.beskära makt i Dennastatensnoggrant
och ägandetsutgick från individensidéströmning, vilken teorier om

huvudtraditionen,sammanflätades med den andra politiskaprimat,
förralikt denutgick visserligendvs. humanism.civic Den senare

detmedborgerliga ochifrån egendomsägandet, betonade detmen
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sociala; egendomsägandet uppfattades karaktärsdanandesom snarare
ekonomiskt ochmål den överordnande tankefigurenän ettsom var

den konstitueradesocialt individen verkade för andra deni såsom
kallade dygdens republik."

Gingrichs revolution detta perspektiv endast detNewt ivar
kapitlet långi och högst respektabel eftersträvansenaste atten

decentralisera makten, skydda familjen och den lokala gemenskapen
från statligt försvara förankradeintrång, de lokalt religiösa dygderna

de världsliga statsmakternas korrumperade reformermot teman—
lätt känns från tidigareigen epoker amerikansk historia.isom

tradition framförhandlar allt delstaternasDenna och de lokalaom
gemenskapernas frihet förhållandetill till Washington.i Denrätt
amerikanska rugged individualism till har indivi-myten trotsom
dualismen första handlat oberoende för-i USA inte i irummet om
hållande till andra människor stället förhållandet tilliutan om
regeringsmakten. sfärensBetoningen den okränkbarhetprivata
har sålunda omfattande frihet föri individen för-imynnat ut en
hållande till individuella fri-i ochnegativa rättig-staten termer av
heter. Samtidigt har den lett till individernas beroende andraäven av
kollektiva former: familj, lokala eller mindre institutionaliserademer
gemenskaper eller offentligi delstatligaprivat regi, etc.organ,

Tyskland och subsidiaritetsprincipen

Tyskland kan leda federaladagens och pluralistiskaI systemman
dominerat subsidiaritetsprincipen tillbaka till kriget.Trettioårigaav

den efterföljande fredsöverenskommelsen fastställdes detI Detatt
Heliga Romerska Riket" framöver skulle präglas central-av svag
makt, federalism, utbrett lokalt självbestämmande och religiös
splittring. grund nationalstaten efter fransk och engelskPå attav -
modell kommit bli den idealtyp historieskrivningenatt styrtsom-
har det Tysk-Romerska Rikets ofta framhävts.sidor Hellrenegativa

studera Tyskland" dess villkor har historiker envisatsän att egna
med låta den klassiska frågan: Varförsig inteatt styras av var
Tyskland Frankrike eller England9° dock klartDet står attsom

förståkan dagens betoninginte subsidiaritets- och federa-man av
Tysklandtionsprinciperna längre historiskt perspektiv.i utan ett

Efter Tysklands enande försökte Bismarck och hans natio-1871
nalliberala bundsförvanter nationalisera Tyskland religiöst såväliatt

ekonomiskt hänseende.i hårdaBismarcks politikMen trotssom
överlevde de tyska katolikerna "kulturkampen" med rättighetersina
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fortsättningen bestämtsbehåll. Tysk inrikespolitik hari iäven av
delstatliga,centralmakten och de lokala,denna mellanspänning

tyska underdånig-kyrkliga och denprivata intressena. Myten om
faktiskt härskade lands-heten och det feodala system som——

och lokala frihetstraditionbygden har dolt den pluralism som-
framför alltkulturen Tyskland, ikännetecknar den politiska i

Hitlers tolvstäderna. kan plats påminna årsinDet att attvara om
Tyskland organiseradesden enda historiska period under vilkaär

ellerenhetlig, centralistisk Sverige.Franceåstatsom en
mindre utsträckning dentradition har ameri-iDenna ännu än

familjentill frihet. ställetkanska med individens stårIrättgöraatt
välfärdsstatenförgrunden. till den svenskaoch kyrkan i I motsats
civilsamhälletshar det sociala kontraktet Tyskland domineratsi av

ekonomisk enhet;medlemmar: familjen legal ochkorporativa som
försäkringsbolag;frivilliga inklusive kyrkor;organisationer privata

företagen berömda tyska lärlingssyste-utbildningsorgan detsom
uppfattas medlemmarIndividerna alltså hela tiden imet. som

till demolika slag. relationexisterande kollektiva enheter Statensav
oftaförmedlad mellanliggande, institutioner.indirekt, privataviaär

samhälletsVälfärden ombesörjas dessa det civilaantas organ;av
kan individernaendast hand allt misslyckatssistai annatom --

ofta med tiggarskål handen.sig inärma staten, en

Svenska bönder, svenska kungar

sålunda harkyrka och gentlemändessa maktkamper mellanOm stat,
amerikanskför frihetliga tendenserna tysk ochcentrala de ivarit

borgerligheten aldrig dominerapolitisk kultur, kom adeln och att
bondeklassenstället kom alliansen mellani Sverige. Isättsamma

politiskacentral roll den svenskaoch kungamakten spela helt iatt en
kallade enväldetkulturens historia. i SverigeDet så ytterst grun-var

fruktan fördat böndernas till och denmisstro gemensamma
fienden: denna historiska kompromissadeln. Resultatet attvarav

utomordentligtutmärkassvensk politisk kultur tidigt kom att av en
maktlösunderstödd effektivstark centralmakt i sigav en men

undslapp livegenskapämbetsmannaadel, bondeklasssamt av en som
deltagandet såväloch därmed kunde bibehålla till politisktsin rätt
med andra ordlokal- riksnivå. kungliga enväldefDet varsom

med överdrift, kan kallaparadoxalt vadi vi, viss "proto-rotat ennog
ordning.demokratisk politisk
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avgörande enväldet den svenskakonsekvens rättig-En attvarav
världen,hetstraditionen förblev utvecklad. den anglosaxiskaIsvagt

fungerat målet upphöjadär gentlemannen idealtyp, har varit attsom
folket alla de rättighetertill gentlemannens nivå att ge somgenom
tidigare för fåtalet; sålunda har vad kallas dereserveradevarit som nu

privilegier.rättigheterna gentlemannensmänskliga sina i Irötter
adeln medgick stället demokratiseringen jämställaiSverige attut

folket avskaffa alla privilegier och speciellai stort attgenom
och värdighet, komrättigheter; lag, civilitetJames än attsnarare

det ocksågälla värdemåttstock. Följdriktigt justsåär attsom
svensk tradition;rättighetstänkandet dåligt underbyggt iär

skriver under olika deklarationer,visserligen någotFN:s sättmen
förhållande dede ändå inte årenDetrör är senasteettoss. som

fram grävande journalism djupt misstänksamprovocerat en ny,
fingretden statliga byråkratin och dennajustmot satt svagasom

punkt den svenska rättsstaten.95i
maktdelningsprincipensden svenska adeln civilitets- ochOm -

den andraklassiska bärare sålunda tämligensig påver,ter var-
möjligt dystert.potentiella maktmotpolens öde Kronansän merom

Lutherssnabba och framgångsrika kyrkan mederövringytterst av
svenskareformation nödtorftigt skyddstäcke innebar denattsom

efter förvandladeskyrkan till instru-iGustav Vasa stort ett statens
och till delkyrkan de katolska länderna ii vissOm ävenment.

fortsatt fungera alla fall delvis ochEngland makt isom en som
stundtals kunde spelas dylik maktkamp inteut mot staten, var en

och världsligaaktuell heller existerade den religiösai Sverige.
för kyrkliga ledaresplittring Tysklandi attstort utrymmegavsom

rättigheter ochspela betydande politisk roll och lokalavärna omen
samhälletkyrkans relativa det civilaautonomi inom

sålunda kännetecknassvenska politiska kulturen komDen att av
maktkoncentration och likriktning, likaväl urgammalsom av

breda deltagandedemokratisk tradition; den erbjöd sockenstugans
för individuella avvikelserlikväl den trångtett utrymmesom gav

från viljan. tvåhundraden högst konkreta "allmänna De senaste
mångfaldmoderniseringsprocess har sedan skapatårens en nya

för maktfullkomlighet blomstramöjligheter byråkratisk kunnaatt
och jämlikhetensoch sprida solidaritetenssig i rättvisans, namn.

friheten bliMed andra ord, kom positivi Sverige att extremt
stark sidan, och sockenstugansdubblaDetta åstat,arv ena—

formdemokratiuppfattning, den andra axlades moderniseradiå av-
den historiska styrka har legatsvenska socialdemokratin; dess just i
dess politiskt kluvenhet. socialdemokraternasDetpregnanta var
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lycka kunna anspråk tradition byggdegöraatt en som en
"folkrörelserallians mellan underifrån" och "statsbärande partiett

ovanifrån: både och Allmoge. traditionellaSAP Kung Detsom
"aristokratifördömandet kunde under socialdemokraterna trans-
formeras och förvandlas folkhemspolitikentill den klassiska med
jämlikhet och solidaritet de tankefigurerna.ledandesorn

Den svenska statsindividualismen

Ironiskt förde dock denna "socialistiska" politik till radikalnog en
individualisering det svenska samhället; då mellanliggandeallaav

familjer,institutioner välgörenhetsorgan, kyrkorprivata- -
associerades med privilegier, förnedring,ojämlikhet, till och med
kom den socialpolitiska utvecklingen drivas logik iatt av en som
slutändan ledde till svensken stod perfektdär, oberoende sinaatt av
medmänniskor, direkt, oförmedladi relation till den goda ochen
opartiska filosofiska anfader kanDetta ärstaten. en process vars

ISzzmbällsfördraget sammanfattar han sålundaRousseau.sägas vara
kärnfullt vad kan kalla den svenska modellens modus operandi:

medborgare ska perfektarje och oberoendeV gången samma vara
alla medmedborgare och till ytterlighetsina beroende statenav av -

detta resultat blir alltid då endast maktuppnått sätt statenssamma
frihet.kan skänka medborgarna

de formuleringar blivit ökända blandDetta Rousseau’sär en av som
liberalt orienterade läsare; här uttryck för sinRousseaumer ger

emfas frihetenden och allmänviljanspositiva primat, syn-
punkter lett till han kommit uppfattas för-att attsom som en

förgrundsgestalt både totalitarism och demokratism. kritikDenna
ifrån den starka makt och allmänn-utgår Rousseau statensom ger

viljan; liberalt perspektiv, enligt vilken maktdelning ochsett ettur
individuella och minoritetsrättigheter dettaistår ärcentrum, en
djupt illavarslande ideologi. Uppfattad inifrån den svenska tradi-

vilken betraktationen, demokratisk liberal,är änatt som snarare ser
det alls lika illainte det bara jämlikheten,inteSnarare såärut. att

oberoendet grunden konsekvenser,sig i positivaävenutan ter som
väl värda eller mindre beroendeförhållandepriset abstraktettav mer
till Moder Svea.

kan underskatta attraktionsvärdet oberoendetinteMan just iav
det svenska kulturella sammanhanget, det dennainte justäven ärom
aspekt det sociala offent-kontraktet vanligen betonas detiav som
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liga samtalet. solidariteten och jämlikheten dominerarMen iatt
debatten beror främst dessa värderingar kanärattnog som man
stoltsera med förrisk kritik. Med lusten till oberoende för-utan
håller det annorlunda, dåsig detta värde ligger oroväckan-är ett som
de moraliskt tveksamma drifter själviskhet, ochegoism,nära som
individualism. Därmed inte kampen och känslan för solidari-sagt att

och jämlikhet kaninte innerlig och lyckligtvisgenuin; stårtet vara
individuellt oberoende-solidariet välfärdsstatensi regi iparet ett

synnerligen symbiotiskt och förstärkandeömsesidigt förhållande.
finnasDock lär det för hur långt viljan till solidaritet för-gränser

klarar den väl belagda för professionellentusiasmen omsorg.
den moderna välfärdsstaten dettaI radikala individuella obe-är

roende institutionaliserat kontrakt mellani landets individer, åett
sidan, och den andra, vad jag plats har kallatåstaten,ena annan

den svenska 5tatsindividualismen.98 Som Peter Antman, en av
försvararevältaliga uttrycker det:systemets mest

välfärdsstater lika konsekventFå uppbyggda idén indivi-är om
duell alla välfärdssystemautonomi Sverige. koppladeNästan våra ärsom
till den enskilda till familjeninte eller till arbetet såärpersonen, som
vanligt andra västländer.i Både kampen för full sysselsättning och för
hög sysselsättningsfrekvens bygger huvudtanken skavarjeatt person
ha makten liv. älfärdstjänstersitt utförda denV iöver eget
offentliga sektorn stället föri familjen harinom inneburit fri-en
görelseprocess familjelivet har avlastats Beroendet av
varandra har minskat de instrumentellamånga gånger tjänsternanär

familjelivet.lagts utanför

kritiker denKonservativa svenska välfärdsstaten finner dettaav
upprörande flera skäl. för detAntingensystem att statenav av ges

för mycket makt, föreller det individuella oberoendet leder tillatt
välfärdsstatsnarcissism undergräver det sociala fören ansvaretsom

familjen, eller för kontraktet skrivet bekostnad deäratt av
mellanliggande institutionerna det civila samhället. Välfärds-inom

försvarare har, andra sidan, betonat denå emancipatoriskastatens
dimensionen; hur den traditionella, familjenpatriarkala och många
andra institutioner inom det civila samhället ingalunda enbart kon-
stituerade sfär kännetecknad kärlek och värme, utanen av snarare en
plats där kvinnor, barn, och fattiga för odemokratisk,utsattes en
ibland våldsam, oftastoch manlig maktutövningÅoo

Vad föravgörande debatten forskningenoch detärsom om
civila samhällen det sociala kapitalet och demokratins villkor är

det svenska sociala kontraktet institutionaliserat välfärds-iatt -
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national-etatistisktill-framstår speciellt knutetstaten ensom
konsekventstatsindividualismen byggertradition. svenskaDen

Å ideologiskt ochsidan denoch individ.allians mellan ärstat enaen
jämlikhet ochsolidaritet,formuleradvärdemässigt i termer av

Å förankradandra den institutionelltoberoende. denindividuellt är
detta perspektivsocialpolitiska struktur.svenska modellensdeni I

skulleproblematisk; detmycketcivilsamhällets primatutopinär om
det institutionellaförändringarbara fordra omvälvandeinte

förändringar den kulturella,förutsätter radikalaplanet, det även
och moraliskabegreppsliga nivån.

nationalstatenBortom mot ett-
civilsamhälleinternationellt

nationalis-banbrytande bokavslutade Hobsbawm sinEric1989 om
skullehur framtida historikermed spekulerahistoria att ommens

nittonhundratalenm inteskriva detkomma Detatt varom sena
dehan, de självklaraspeciellt troligt, menade sättatt somsamma

franska revolutionenmellan denhistoriker behandlat Europasom
nationalstaten denslut skulleoch det andra världskrigets ta som

Berkeley-sociologenanalysenheten. Och läsergrundläggande man
detmagnifika trebandsverkManuel Castells nyligen utgivna, om

samtidigtnätverkssamhälletf med dessframväxande globala spän-
politiska, sociala ochångestframkallande analys denande och av

formernas fundamentala omvandling,ekonomiska attser man
bli infriad.1°2förutsägelse redan hunnitHobsbawms att

spekulerahellerCastells och Hobsbawm inteär attomensamma
struktu-politiskaeller hur denationalstatens underminering ii nya

ord liggerGlobaliseringkommer är ettatt ut. somsererna
studerargäller deforskares läppar. inte minstDetmånga som

nationalstaternade gamla inomdär integrationenEuropa, ramenav
konfliktforskarenfreds- ochför har lett den danskeEU-projektet

deltroligen dentill slutsatsenOle VästeuropaWxver äratt av
of fluidity andadvanced bordervärlden theutgör most casesom
utveckling denof sovereignty.1°3transgression Detta är somen

ofunbundlingJohn kallar "theledande Ruggiestatsvetaren
förlust monopoldet nationalstatens sittterrioriality, vill säga av

uppfattar "nothing less than thevilken hansuveränitet, som
form.international 104of the first truly postmodernemergence
politisk ord-forskare frammanarVad dessa visionenär av en ny

medanspråkkännetecknad överlappande suveränitetning nyaav
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och komplexa relationer mellan individer, och andra politiskastater
former subnationell och regional nivå. Den nationellt definierade
medborgaren får tävla med det /eosmopolitis/ea juridiska subjektet om
titeln den paradigmatiska formen för individuellt och kollektivtsom
politiskt handlande. subjektDetta existerar redan dagensi EU, ett
projekt till del handlat skapa juri-storsom attom ett gemensamt
diskt reglerar den marknaden,system som ävengemensamma men
allt bestämmer för hur nationalstaterna bör, kan ochmer ramarna

förhållamåste tillsig sina medborgare. Eller uttryckt från individens
perspektiv, vilka rättigheter individerna har förhållandei till desom
nationalstatliga regimerna.

innebärDetta redan kan tala framväxten all-att man nu om ettav
europeiskt civilsamhälle, där individer kan detutnyttja gemensamma
lag- och regelsystemet för samla och makt, för förhand-utövaatt att

med varandra och hävda förhållandesig i till företag och myndig-
heter alla olikapå nivåer. dennaUr synvinkel blir det avgörande

de dagi i Sverige och andra gamla sig "detom som överstater oroar
demokratiska underskottet kan lösgöra frånsig traditionella före-
ställningar hur demokrati fungerar. former,Det inte tillärom en
exempel riksdag, röstning, politiska partier, det primära,ärsom utan
huruvida alla, och inte minst de och kan kopplasvaga utsatta, upp
sig effektivt det långt decentraliseradesätt nätverkett mot mer
inom vilket makten dag flyter.i

Historien hur folkhemsideologin institutionaliserades väl-iom
färdsstaten bekant, den intrikataär sammansmältningmen av
nation, och ekonomi folkhemsnationalismenutmärkt för-stat som
tjänar betoning. detOm dess styrka under krisernasextra var
trettiotal, det dessså svaghet dag.i svenskaär Den debatten EUom
och demokratin behöver rak diskussion vilkeni utsträckningen om

vill och kan försvara beror den svenskaett system ytterstsom
nationalstatens integritet och suveränitet. diskussionDenna måste
konfrontera det faktum det svenska sociala kontraktet byggdatt

väldigt och ohållbar föreställningtät nationell gemenskap,en nu om
hårda institutionella välfärdsstaten. svenskaDetvars stomme var

folkhemmet till delen sympatiskt dockän störstaett änvar om
fundamentalt nationellt projekt, beroende och homo-utåtgränserav
genitet inåt. länderI Tyskland där relationen samhällestat/ sågsom
annorlunda det betydligt lättareär sig all-röraut, att mot en
europeisk federal ordning, vilkeni det transnationella civila sam-
hället blir den där behov tillfredsställs och makt ochutövasarena
förhandlas. Sverige, andraI sidan,å med dess etatistiska tradition
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mycketbetydligtframstår utvecklingdenna inte oväntat merasom
förlustens tecken.ängslans ochoroväckande och skriven i

nationellastarka ställning gamlafortsatt inationalstatensGivet
det kanskeeller Frankrike inteEnglanddemokratier Sverige, ärsom
land talarÖsteuropeisktförvånande det ledare iså är ettatt somen

slut. talarkallar nationalstatenslidelsefullt för vad han Jagmest om
från honommeddenna citat iHavel. avslutaVáclav Låt essä ettoss

deträttigheterna ochde mänskligareflektion kring Kosovo,en
globala civilsamhället.

freedomsofthe rightsrights superior HumanHuman states.toare
International lawhigher value than sovereignty.staterepresent a

ranked higher thanbeing bethe humanprotecting unique must
theinternational law protecting state.

suchdefined qualitiesusuallymodern democratic states asare
theirliberties, the equality citizensfor human rights andtheir respect

condition towardof civil then theand the society,enjoy, existence a
of survivaland thewhich humanity will, itsin interest must, moveown

forglobalcharacterized universalwill probably be respectora
of andand the rule law,universal equalityhuman rights, civic a

society.’°5global civil
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gemenskapare beteckning för förespråkarde gemenskapsideologin.som som
32Zetterberg 1993: 66.
33Selander 1994.
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Medborgarskap, social
kontext och institutioner
Perspektiv på svensk demokrati

Axel Hadenius

medborgarskapDemokratiskt

Vad det demokratin levande, vital och hållbar denär gör Påsom
frågan kan förvissodet detmånga jag självaMen ärges trorsvar.
grundförutsättningen för demokratins del och inbegripersom

de vanligamånga medborgarna desvaren är utgörav att som-
styrelsens primära subjekt har den anda och de krävsresurser som-
för fungera. Demokratins frågaäratt systemet att vara en om
medborgarskapets styrka eller icke. Demokratin förutsätter-
existensen demokrater, människor både vill och kan axlaav av som
det den folkliga styrelseformen fordrar. Demokratinansvar som
kräver medborgare särskild färdighet och kvalitet; dessaav en om
egenskaper saknas blir dess utövande därefter.

Vad det då bestämt för egenskaper åsyftas All-är närmare som
förutsätter demokratin kvaliteter för fungeratvå väl.mänt sett att

det första förutsätter denFör mobiliseromde kapacitet samhället:ien
förmåga bland folkvanligt hördsin och under-göra rösten att att

ifrån driva kravsina olika makthavare i såväl igentemot staten som
samhället i övrigt. således frågaDet och denär gensvareten om
faktiska öppenheten i vadi vanliga medborgaremånsystemet, om
kan blanda ochsig i kan påverkan den politiskaiutöva processen.

demokratin handlarMen barainte ställa krav, mobili-attom attom
intressen. handlar ocksåDen kunna hantera och vägasera attom

de ibland mycket divergerande opinioner isamman som exponeras
det politiska livet. Demokratin förutsätter meningsskiljaktig-att
heter och konflikter löses fredligaunder och ordnade former. Den
kräver förmåga leva med människor och dito uppfatt-atten samman
ningar du själv eller främmandemindre för du-ja,ärsom mer som
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åskitsspridning ochinnebärDemokratinkraftigt ogillar.rent av
förmågaocksåförutsätterdenpolitisk konkurrens, attenmen

denVid sidanmotståndare och antagonister.medinteragera avens
finnas be-ocksådetmobiliserande kapaciteten måsteexpressiva, en

levakapacitet förmågakompromissinriktadtydande att sammanen-
skiljandelösningarsamlande ifinna medelvägar ochochmed andra

ochåsikter intressen måstedriverSamtidigtfrågor. vårasom
Annorlundaoch samverkan.benägenhet till moderationhaockså en

ochvertikalutveckla bådefrågan kunnauttryckt detär enatt enom
handlarvertikalalivet.det politiskahorisontell kapacitet Deni om

detkrav imedborgarnaskanalisera uppåteffektivt kunnaatt
faktumdethärrörhorisontellapolitiska Den attsystemet. ur

handlarolika; härmycketönskemål kanochmedborgarnas krav vara
plurala sidapolitiska livetsdetbemästradet kunna attattom -

med andra.ihopfinna lösningarsamverka ochkunna
finnsåtskilligt Dåutgångspunkten,Detta säga.är attmermen

med-demokratiskedenegenskaperdesöker klarlägganärmare som
distinktionskåldetbesittningbörborgaren i göraär att enavvara

ochharegenskapermellandimensioner:mellan två var en,som
kollek-slagihop medharoch sådana någotindivider, avsomsom

attityder ochpolitiskaforskningendärtiv ingår. I resurserom
egenskaperskillnad talaför rubricera dennabrukar somatt omman

group-based","individual-based" och sådana Ettärär annat,som
humankapitaldettalauttryckssättpopulärt, är att omnumera

heltTankendemokratin kräver.socialkapitalrespektive det ärsom
ochenskiltmed hurdemokratin harkort ärgöra enatt varatt

demedhar ocksådenpolitiska varelser,utrustade göraattmensom
samhället.kapaciteterna igruppvisa

human-demokratinstalardåindividuelladen nivånPå om—
det aktivautmärkerattityderförstaför det vissakapital detär som-

för politik,utvecklathör intressemedborgarskapet. Hit ett en
Människor börinflytande.och viljamedverkaönskan övaattatt en

ochhördförmåga sintilltro tillvidare känna sin röst attattegen
och toleransöppenhetgrundattitydpolitiskapåverka.kunna sinI är

prövande förhåll-ochrationelltoch vidareegenskaperviktiga ett
finnasocksåförstås allt.attityder måsteinte Detningssätt. Men är

medhar detindividuella planetdetfaktiska möjligheter. På göraatt
informe-välfrågor:politiskavidkompetens mening ii att varaom

förbehövskontakteroch dede initiativoch kunnarad attatt ta som
ekonomiskatid ochhahandlar detVidarepåverkan.utöva attom

resurser.
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denFrån opinions- och beteendeforskning, underpågåttsom
lång tid och i länder,många de medborgerliga kvaliteter,vet att

har med det demokratiska humankapitalet högi gradgöra,som att
knutna till utbildning och socio-ekonomiskär position. Personer

med längre skolbildning och högre ställning samhällsstegen är
vanligen bättre utrustade demokratiskt andra. Sammaän mönster
framkommer då jämför hela nationer med varandra: länderi med
hög ekonomisk utvecklingsnivå och med hög folkbildning ären
medborgarnas attityder och vanligen bättre anpassade tillresurser
demokratins krav.

det handlarNär det sociala kapitalet, medborgarskapetsom
kollektiva dimension, det inte enskilda individer riktarär mot
intresset relationerna mellan individer. Också här detutan ärmot
anledning skilja mellan attityder och faktiska förradetIatt resurser.
fallet handlar det känsla förtroendevår och samhörighet medom av

cirkelviss människor. frågaDet känslomässiga band,ären av en om
identifikation med enhet och känsla solidaritetstörreom en en av

och densamma. det gäller faktiskaDägentemotansvar ärresurser
frågandet de medel utvecklats för koordineratutövaom som att

kollektivt handlande. handlarDet existensen rutiniseradeom av
samverkan mellan människor.mönster kanDessa olikaav vara av

slag. kan handlaDet lösa, informella nätverk, det kan ocksåom men
fråga fasta, väl uppbyggda organisationer. Vidare kan denvara om

interna strukturen liksom de kontakterna olikayttre natur.vara av
dessaHur skiftar -inom samhälle, mellan samhällenmönster ett

och tid har betydelse för demokratinsöver fungera.sättstor att—
därförDet skäl inventeringär igöra närmare ämnet.att en
sammanhållningAtt och organisering spelar roll uppenbart.är

Kollektivt agerande styrka, den enskilde individen mångager en som
hargånger svårt haruppnå. Organisering traditionellt detvaritatt

främsta politiska för underpriviligierade och marginaliseradeVapnet
samhällsgrupper. Organisering emellertid barainte medel förär ett
kollektivt handlande inom med identitet.viss givenen grupp en
Genom organisering, och därmed reguljär samverkan med andraen
människor, förstärks ofta identiteten och sammanhållningen inom
kretsen ifråga. Organiserad samverkan barainte möjlighet tillger oss

starkare påverkan för enskildautåt ändamål; den bidrar också tillen
långsiktigt "k0nstruera de band solidaritet och förtroendeatt av

hör till det sociala kapitalets känslomässiga sida.som rörmer
inom och desto identifierade och lojala bliross en samma grupp mer

regel med densamma. fasta och välordnadeMer nätverksom mer
kan då byggas upp.
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effektiva organisationeroch på-varaktigabyggaFörmågan att
förBlandförhållanden.andraverkas också attannat vetav

inomsamverkan lättast uppstårfaktorerviktiganågranämna att
och långvarig.blirinteraktionendärstabila grupperingar,små, tät

spelarkontaktför reguljärmötesplatsertillTillgången arenor
regelarbetslivet varitihar detroll. Sålunda inomvidare storen

fabrikerocharbetare ibetydligt lättare organisera ängruvoratt
utsprittofta och arbetarborvilkajordbruketarbetare inom mera

politiskaviktigasällan. Vissaoch därmed kommer merasamman
med underlättasTill börjabilden.ocksåkommer i attparametrar

skyddadeffektivtochaccepteradpolitisktdenorganiseringen ärom
utvecklingenorganisatoriskadenfallet blirlag. intei Om är nor-

råddeexempel: därFrankrike härhandikappadpåtagligtmalt är ett
organisationsförbud1900-talet,börjanfram tillhundraunder år, av

dagdärav isamhällslivet.del Spåreninom ännuserstor aven ~
funge-Givetorganisering.påfallande låglandet utmärks enav en

dendet ibetydelsevidaredetrande organisationsrätt är omav
organisatorisktillerbjudssfärenpolitiska uppmuntrararenor, som

val tillgenomförandetochparlament,uppbyggnad. Existensen avav
partiorganisering.tillstimulansstarkländer givithardessa, i många

studieframhåller sinTocqueville iAlexis dehar somPå sättsamma
bidra tillbrukatlokalt självstyrestarktdet USA ut-enettav unga

lokal organisering.vecklad
medlemsanslut-omfattandeförutsätterstark organiseringEn en

möjlig-för godaoch vidare,stabilt slagnågorlundaning av att ge
strukturerorganisatoriskafinnsdetinflytande,heter till somatt

kanskeochnationellatilllokalaenskilda,sammanbinder grupper
uppenbaratämligendessanätverk.övernationella Menäven --

påverkanför folkligmedelallt. tjänakvaliteter inte Förär att som
autonomiifråga besittersammanslutningarnadet vidarekrävs att

politiska livet:dvs. detpåverkas, iskallden maktgentemot som
Organisa-medlemmar.och sinaskall ägasDe styras avstaten.
beroendestarktför existenskontrolleras eller sintioner är avsom

för in-kanaler genuintknappast tjänastatsmakten kan ettsom
Organi-desamhällsgrupperför deflytande är representera.attsatta

före-valochinriktning i sittfria valbör i sittsationer stå avav
deuppbringahand kunnaoch de börträdare, även resurseregen

gående.verksamhetenhållaförnödvändigaär attsom
betyder förstås intedetgälla.alltsåbörAutonomi Men att sam-

medkontaktochberöringhaska undgåmanslutningarna stats-att
dem. Medfall åtskilligaha iskall de givetvismakten. Det vart enav-

självständiga organisationervälutvecklade,mångfald somav

64



AXEL HADENIUS

företräder medlemmarsina kan demokratin onek-gentemot staten
ligen bli vital synnerhet olika samhällsgrupperi någor-ärmer om
lunda likartat därvidlag.utrustade dag då betydandeDen gruppe-

samhället vänder bort frånringar i det politiska livet, ochsig villinte
ha detmed har förtroende- och legitimitetsproblemgöra,att ett av
allvarligt slag uppstått.

konstaterade långvariga och förbindelserVi inomtätaattovan en
bidrar till stark identitet och sammanhållning synnerhetigrupp —

kontakterna samtidigt mycket för-Sådanautåt ärom sparsamma.
hållanden underlättar och stärker allmäntorganisering den mobili-

förmågan.serande lätt kan sådaninses social inkapslingMen som en
ha konsekvenser för demokratins andra sida: förmågan samverkaatt
med andra. konfliktlinjer,Typen byggerorganiseringen på,av som
har här betydelse. Allmänt gälla identitetervissa ärstor atten synes

hantera, från samarbetssynpunkt, andra. brukarsvårare Detänatt
kalla askriptiva identiteter sådana eller mindre föds insom mer

har med religion och liknandeetnicitet, vanligengöra, ärattsom
handha politiskt sådana konfliktersvårare har med klassänatt som

och dithörande ekonomiska intressen klassmässigaDengöra.att
formen för segmentering regel rörlig och det oftahärär ärsom mer
lättare finna kompromisser mellan olika intresseriktningar.att

hurGivet, helst, finns befolkningsvåra spänningar inomattsom en
fördeldet från demokratisk synpunkt människor inteär ären om

inkapslade i vissa slutna organisatoriska stället det dåImönster. är
föredra människor och skiftandeingår i många organisato-att att

riska sammanhang, och influeras mångfaldvis identi-så av en av
blir därmed förstås frånOrganiseringen mobilise-teter. settsvagare,

ringssynpunkt, det konfliktlösningen lättare, då människorgörmen
därmed blir och toleranta attityder.i sinaöppnamer

fråga har med det inre organisatoriska livets gestaltningEn annan
Spelar det roll hur det ordnat medelnågon Somgöra. äratt ett

blott för påverkan skulle det kunna hur helst,interntyttre utse som
kunde tycka. Viktiga ledningen bra jobb ochDet är göratt ettman -

den fårdet bytainte ellerorganisation Attgör startaman en ny.
följa det alternativet emellertid oftastexit lättareär änsagtsenare

Existerandegjort. har vanligen betydande trumforganisationer
hand formi etablerade rättigheter med mera.av resurser,
Nyetablering har effektivt kunnatmånga gånger Påstoppas.
åtskilliga samhällsområden, i land liksom andra länder,ivårt många
råder praktikeni organisationsmonopol. medlemmar skallFör att
kunna försäkra derassig missköts bör detorganisationer inteattom
finnas reguljära förkanaler ochinsyn ansvarsutkrävande. Det argu-
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det enda.skäl det Organisa-kunde inteärmentet vara nog men-
för kanaliseramedelhar konstaterat, baraintetioner, är attett

Verksamhetenpreferenser människor. inomhosvissa gruppen
preferenseroch forma debidrar till påverkaorganisationen även att

frånomfattar.medlemmarna organisationen Detinom varsom
värde denhögtutgångspunkt Tocquevilledenna såsattesom

associationsväsendet detrådde idemokratiska vitalitet inomsom
skola demokrati-fanns, menade han, viktigAmerika. iHäri enunga

folkkundeerfarenhet odladesde attityder och den visså tasom
politiska livet.med detsig in i

rollInstitutionernas

detha betydande inverkankan den sociala kontextenSom sett
för uppammandetsidademokratiska medborgarskapets kollektiva -

för kon-förmåga ocksåorganisatorisk inom grupp, menav en
konflikter mellan olika Härjämtesekvenserna i termer grupper.av

tillhandahåller, hainstitutionella kontext,kan den staten ensom
förhållanden,framförallt institutionellainverkan. Det är trestor

stärka den demokratiskaavgörande kunnavisat sigsättettsom
nämligen dessa:potentialen samhälle,i ett

ochformer för politisk pluralismupprätthållnaLångvarigt1
medverkan

präglad regelstyreEn2 statsapparat av
decentraliseringväsentligt inslagEtt3 av

komplicerad invol-spelDemokratin kollektivt Denär art.ett av
förmåga tilldessutom kravaktörer och ställermånga storaverar

dels byggadem deltar. handlarkoordinering bland Det attomsom
samhällssegment,för kollektivt agerande olikanätverk inomupp

mellan de olikaför fredlig samverkandels utveckla strategierattom
finnslätt latent spänningpolitiska insesgrupperingarna. Som en

då sammanslut-kollektiva kapacitetermellan utvecklingen dessaav
starkareofta tenderar skapa motsättningarning inom atten grupp

synnerhet gällerdärför bli mödosam -ikanutåt. Det processen
samhällsgruppersamhällen där förtroendet mellan olikadet i av

bidra tillbegynnandetradition lågt; här kan organiseringvarit enen
Uppbyggnadsperioden kankonflikter.stark skärpning rådandeav

och misslyckan-därför och innebärabli långvarig många motgångar
Demokratin lär-fråga "trial andden. Det error. ärär enen om
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det kan nödigtgenerationer igång. Det ärta attprocess, som
Ävendärför bra tidigt möjligt.såstartasom processen som om

och konflikter hopar det fördelsig regelmotgångar är attsom en
formspelet genomförandei val och upprätthållande rättig-av av av

heter kan hållas gående. Vid långa auktoritära avbrott denstoppas
nödvändiga och den interaktivaorganiseringen Förprocessen upp.
demokratins utveckling bristfälligt fungerande demokratiär en

alls3.bättre, allt, demokratiingenäntrots
också viktigt de demokratiska attityder ochDet inseär att att

den förmåga till kollektivt handlande, grund-utgör systemetssom
förutsättningar, kvaliteter förständigt måsteär uppövas attsom
hållas levande. blir aldrig, för färdigalltid, ellerLärprocessen gången
avslutad. demokratins bestånd och vitalitet behöver den ständigtFör
upprätthållas. den skull finnasdet forminstitutioner, iFör måste av
rättigheter och stimulerar till folkligt ochintressearenor, som
medverkan den politiska beslutsprocessen. härföri Formerna måste
kontinuerligt kunna skiftningartill de skerianpassas som
samhällslivet.

fungerande enligt regler stödEn rättsstatens ärstatsapparat ett
för demokratisk utveckling. de regelsystem upprätthållsDet är som

till del för den interaktionutgörstaten stor parametrarnaav som
sker samhällslivet.i opartiskt tillämpade, förutse-Existensensom av

bara regelsystem minskar kostnaderna för social transaktion och
underlättar interaktion och samarbete mellan olikaså sätt sam-
hällsgrupper. rättslig och administrativ ordning prägladEn rätts-av

förprinciper lägger grunden den fredliga konfliktlösningstatens
demokratin förutsätter.som

brist föreliggerregelmässighet vilket betecknar den s.k.Där
mjuka påverkas också formerna för folklig organisering.Staten

utvecklas vanligen politiska samverkansmönster byggdaDå kon-
takter partikulär, fårpersonlig du din och tillgång tillrätt"art:av
fördelar endast du har de förbindelserna.nödvändiga duHarom

det du utlämnad ochinte maktlös. Under sådana omständigheterär
frodas politisk slutenhet och dominans de insiders kon-av som
trollerar den politiska nätvek byggsDe ärprocessen. som upp som
regel klientilistisk präglade påfallande bossvälde iart, ettav av

där förhärskande,sådana nätverk länge särskiltUSA, dei storavar
städerna, företeelsen under benämningen maskinpolitik.går Det är

från demokratisk formsynpunkt då denorganisering,en svag av ger
förringa kontroll och inflytande underifrån.utrymme
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försämradkonsekvens politisk legitimitet. BristenEn ärannan en
fungerande administrativ kontroll,regelstyre, legal och geren

offent-betydande för svågerpolitk, korruption och allmänutrymme
offentlig prestationsförmåga.misskötsel. bidrar tillDet en svag

politiskt-administra-Likaså till, det väl känt, låg tilltro till denär en
förtroende förbeslutsprocessen. Resultatet blir sviktandetiva ett

offentliga minskande bland med-det livets ochinstitutioner intresse
politiska verksam-borgarna involveras den reguljärai iattgemen

Utanförskap, icke-medverkan och blir ökadheten. iprotest ut-
uttrycksformen. Särskilt starkt brukarsträckning den politiska

tendens bland politiskt engagerade och välutbildadedenna sigyttra
grupper.

befordras betydande politisk decentra-Demokrati inslagett avav
Tillgången beslutsarenor det lättare med-lisering. till lokala gör att

frågor "hemma-verka den politiska Lokala besluti rörprocessen. av
ofta ocksåkaraktär, erbjuder naturliga och bättrevilka incitament -
offentligamöjligheter inflytande. iDetövaatt ange-engagemang-

befordras liksom för-lägenheter därigenom kan Ökar intresset,som
medborgarskap. kapa-aktivt, demokratisktmågan, Enutövaatt ett

framföds betydande kringeffekter: detkancitet somgersom
Tocqueville uppmärksammade återverkningar detgynnsamma
lokala organisationslivet, och det skapar bättre utrustningäven en
för påverkan den politiskaiuppåtutövaatt processen.

maktspridning detDecentralisering bidrar också till inomstörre
motverkas.offentliga livet. Politisk monopolisering kan därmed Det

för rörelserblir lättare för och politiskaminoritetsgrupper attnya
offentliga politiskt med betydandetillträde till ämbeten. Ett system

och mindredecentralistiska inslag blir helhet pola-öppetsom mera
riserat.

Den svenska demokratin; bakgrunden

ochde omständigheter både sociala, ekonomiskaGivet institutio--
för demokratin, detnella har ärnämntssom ovan som gynnsamma-

för-land har funnits utomordentligatvekan detingen i vårtattom
har parlamentarisk tradition tillbakautsättningar. Sverige gårsomen

framtill medeltiden och obruten, har bibehållits till inärmastsom,-
kandag. det bara England och NederländernaSverigejämte är som

avseende har svenskarliknande Och viktigtuppvisa meriter. i ett
från begynnelsenhelt unika. land det enda inrymtvarit Vårt är som
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för bondebefolkningen.representation Under hundramånga år,
därför, detSverige representationshänseendei tvekanutanvar mest
demokratiska Europa4.landet i

har mycketSverige lång rättsstatlig tradition. Civilrätts-även en
liga regler innebärande likhet inför fastladeslagen embryo-iom än
nal form redan slutet medeltiden.i Samtidigt började kon-av en
stitutionell sedvana etableras. innebar maktdelning mellan kungDen
och riksdag och inbegrep också respekt för medborgerligavissa
rättigheter. sin relation till undersåtarsina stod, basalI princip,som

kronan under lagen. administrativt regelsystem introdu-Ettäven
cerades jämförelsei internationell skedde det ändåmensenare
tidigt. reformer med börjanGenom 1600-statsapparaten,av
talet, introducerades fast och för tid påfallande effektivsinen - -
administrativ ordning.

svenska har vidare haft stark prägel decentrali-Den staten en av
innebärandesering, för folklig medverkan detett stort utrymme

lokala planet. har sedanSverige tidurminnes varit primärt ett
bondesamhälle. liksom andra håll etableradeiHär många Europa
de bönder bröt ochjord bosatte utvecklat självstyre.sig Bynettsom
och sedermera socknen efter kristendomens införande denvar
normala indelningsgrunden. lokala samhörigheten förstärktesDen

det faktum jorden normalt kollektivt förvaltadesägdes ochattav
bönderna. ordning kom emellertidDenna i mångagemensamt attav

länder brytas feodalismensmed införande. skikt adelsmänEttner av
vilka kom bli den militärt och sedermera ekonomisktävenatt-

dominerande samhällsgruppen lade länder under deti många sig-
administrativa och juridiska beslutsfattandet lokalplanet
Danmark exempel. skedde inte i Sverige.Men så Geo-är näraett
grafi och och ofta mycket ekonomiskt underlagterräng ett armt-
dessutom gjorde landet lämpat för feodalinte ordning. adels-Ett-

fannsskikt förvisso. det litet och ekonomiskt tämligenMen var
obetydligt, efter europeisk standard. företrädare saknandeDessmätt

administrativ och juridisk överhöghet bondebefolkningen.moten
självägande bönderna bevaradeDe och självstyre.sin autonomi sitt

Även den svenska under stormaktstiden,när statsapparaten senare,
byggdes behölls till del denna ordning. svenskaDenut stor
stormaktsstaten där centralmakt och lokalmakt hadestatvar en
olika roller och samtidigt samarbetade. typiskt drag förEttnära
Sverige också illustrerar detta samarbete den militär-som var
ordning, Indelningsverket, etablerades. folkför-Detta ettsom var

unikt för tid uppburetsin bönderna.svar som var av- -
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mycket homogent. Etnisktkulturellt harSocialt och Sverige varit
religionskon-ochoch språkligt har samhörigheten ingavarit stor

klyftorna har dess-flikter inträffat. ekonomiskabetydelse har Deav
relativtfria böndernas dominans, adelnsmåttliga; devaritutom

insignifikans har bi-städernas långvarigaställning, och ävensvaga
tilldragit detta.

modern tid vitalt lokalt självstyre,bibehållande iGenom ettav
ochrättsstatligaden tidiga etableringen institutioner,genom av

ovanligtupprätthållande nationelllångvarigt in-ett av engenom —
fredligparlamentarisk har politisk kulturbegripen praxis aven-

strid med 0rd ochsamverkan innebärande änargument snarareen
grundläggass. efterhanddenna kultur harkunnat Ivapen nya

har förstås underlättatssamhällsskikt kunnat involveras. Processen
befolkningen. ochhomogenitetden irått Ett övervägt re-somav

tidigt grundlagtformistiskt förhållningssätt blev i Sverige.visså
fåttomstörtande appell har aldrigPolitiska rörelser med någoten

betydande gensvar.
fredlig och ordnadsamarbetskultur, byggdharSverigeI en

förenas medmellan olika befolkningsskikt, kunnatinteraktion en
desamhällsgrupper.påfallande stark mobilisering olika Givetinom

friheter och basis därtillpolitiska tidigt etablerades ettavsom -
ochkapital det lokala planetsedan länge utvecklat socialt av

folkligtnationell kunde organisa-nivårepresentation ett-
1900-taletseffektivt komma Redan vid ingångtionsarbete i gång.

jämförelsevis medlems-hade organisationsväsende med storett
formas. välutvecklatorganisatorisk fasthet börjatanslutning och Ett

ofta med starka band tillpartiväsende organisationerna växte--
sammanslutningarnadärefter fram. Till karaktärsin interna var

regel demokratiskt uppbyggda. Förvissoliksom partierna som
inkapslingpolitisk och socialframväxte tydligavissa mönster av -

organisationsklusterföljd ochtill de relativt slutna parti- somav
befolk-präglatgrund den homogenitet,etablerades. Men somav

samverkan och kompromiss,och den politiska traditionningen, av
svårartadealstratfunnits landet, har deti inte några mersom

konflikter.
hasnabb ekonomisk utveckling.Samtidigt skedde Från atten

loppetfattigt jordbruksland förvandlades Sverige inomvarit ett av
länder.världens allra rikastevid 1970-talethundra till Enår ett av

och samtidigtför breda folklager,kraftigt höjd materiell standard
därmed möjlig-utbildningsområdet, kundesatsningar inomstora

demokratiskaden individuellainverkadeDettagöras. gynnsamt
befolkningen.kapaciteten inom

70



HADENIUSAXEL

och detBåde med hänsyn till det demokratiska humankapitalet
förutsättningarna med andra orddemokratiska socialkapitalet var

framsteg, landets sociala kompositiongoda Ekonomiskai Sverige.
samfälltinstitutionella hade bidragit tillliksom det rådande systemet

sådan utveckling.en

Förändrade förutsättningar
har dock, måhända, längreidylliska bild här skildrats inteDen som

fog för har betydande förändringar skett svensktisig Som vet
under del. det allvarligt ändratsamhällsliv 1900-talets Harsenare

förutsättningarna för demokratins del med kort-Låt oss se en
forskningenfattad Överblick vad den tillgängliga det demokra-om

rapporterab.tiska medborgarskapet har att
dagens med-det individuella planet, till börja med, visarPå att

fortfarande flera avseenden.borgare relativt goda prestanda viktigai
förändring har kunnat skönjas,de områden där tidPå en senare

flera fall måttlig grad.har den riktningi varit i positiv iom änen
indikatorer förmåganSådana tilltron till den in-övaattegnasom

flytande och mottaglighet för påverkan visar uppåtgå-systemets en
ende trend. gäller för medborgarnas politiska kunskaper.Detsamma

minskadTendenser till ökande politisk alienation, eller tillen en
ord detpolitisk kompetens, kan med andra inte Snararespåras. är

för medborgarna gäller: kompetensen,överlag det motsatta som
undersjälvtilliten och kunna spela roll har blivit bättretron att en

oftare förr folk och flerBetydligt initiativ,år. än tar egnasenare
deltar opinionsbildning eller politiska aktiviteter slag.i i någotav

för förVidare kan det stödet demokratins principer,noteras att
under tid. Lika-tolerans har legat konstantietc., stort sett senare

fallet för politiska frågor.dant med intressetär
förändringentill klyftor samhället har bekant deniDå ser som

fått betydandeskett under de decenniernaSverigeatt senaste en
befolkningen invandrarbakgrund.hari Denna gruppgrupp som

ifråga politisk tilltro, förmåga Tillavskiljer sig negativt storetc.om
del sammanhänger det förhållandet med allt markanten annan mer
klyfta: betydligt högre gradmellan dem har arbete och inte. Isom

arbetslösa drabbade politisk alieneringandra människor deärän av
har arbete, andra sidan,och marginalisering. Bland dem åsom

verkar klasskillnader ha ökad politisk betydelse, det-inte i stort en
kan könsskillnader minskar. deDetsom ärsägassamma om
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arbetslösa, för-och därmed del invandrarna, blivitstoren av som
lorarna bara ekonomiskt och demokratiskt.inte socialt ocksåutan-

förändrad social komposition det emellertidTrots något ären
mycket tyder ökad politisk polarisering harinte in-attsom en

träffat. Förtroendet samhället, mellan olika hai integrupper, synes
ändrats mycket. invandrarfientlighet förvissohar till-givit sigEn
känna. den politisk begränsad till mycketrörelseMen småär som

med eller inflytande. Ifråga de horisontellaringa ingetgrupper, om
relationerna mycket förändrad med andra ord.situationen inteär

däremot till det politiska livets vertikala dimensionOm ser
finner förändringardesto har skett under år.störreatt senare
Politisk aktivitet sker ökad grad vid sidan det traditionellai av

och formerna förorganisations- partiväsendet. viktiga politisktDe
deltagande inbegriper sådana aktiviteter skrivaattnumera som
namninsamlingar, ekonomiska bidrag och medverka boj-iattge
kotter och samtidigt tillbaka.Organisationernaav annat. gårvaror
Medlemssiffrorna sjunker och aktiviteten minskar. Framförallt är
det de utanför, påföljd främstväljer med detstå äratt attyngre som
medelålders och äldre håller verksamheterna vid liv. Framtids-som
utsikterna blir förstås därefter. drabbadeSärskilt partierna,är som
för allt tynande Siffrorna för ochtillvaro. medlemskapen mer
aktivitet har blivit synnerligen låga. Därtill allmänhetens tilltro tillär
partierna mycket minskade själarnaPartiernassvag. grepp om

också konstant ökande rörlighet bland väljarna.sig i Iyttrar en
växande grad det media, fria opinionsbildare och val-underär -
rörelserna reklambyråer den politiska agendan. Ekono-sättersom-
miskt befinner offent-skyddad ställning.sig partierna i Genomen
liga bidrag drabbas de endast minskadmarginellt anslutning, tyav en
medlemsavgifter bidrar enbart begränsad grad tilli partiernas
verksamhet.

Folk framgått mindre aktiva förr. Verkligheteninteär änsom nu
den medverkan sker allt lösare, mindre reguljära,iMenär motsatta.

ad hoc-artade former. och söker påverkaVi såmera engagerar oss -
förr det sker individuell Och dåkapacitet.i viänmer men mera-

fråga förbindelser.med andra det tillfälligagår ärsamman om mer
"gamla för inflytandekanalerna tillvinner allt lägresig intresseDe

och förtroende. Folk dag och självständigt,i autonomtagerar mera
Ärde det mindre förr form."orkestrerad detta nackdeligör än en

Ärför demokratin det bekymmer det organisatoriska kapi-ett att
talet liksom andra utvecklade länder tydligti Sverige i många
håller sjunka utifrån medborgarnas självuppfattningSett äratt
det knappast Tillbakagången för det reguljära organisationslivetså.
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har fört oförmågamed politiskt och känsla maktlöshetinte sig av
bland medborgarna allmänhet Tendensen deni är snarast motsatta.

har minskningen socialt kapital traditionellmångaFör artav av
kompenserats, det verkar, förstärkning det humanasom av en av
kapitalet. Människor mindre de har igår möten etc. men-

Ökadgengäld bättre förmåga sak händer.sin iatt ta egna
förutspått7polarisering och konflikter vilket del teoretiker haren

för den skull blivit följden. Idyllen kvarstår drag,inte i änstora om
funktionellmed ändrad komposition, skulle därmed kunnaen man

säga.
enkelt och väl det finns andrasamtidigtså så inte.Men Detär

tendenser bekymmer. Förtroendet för valdaingersom represen-
och befinnerpolitiska tydligt utförsbacken.institutioner sig itanter

Deltagandet valen har under decennier nedåtgåendei visatsenare en
trend; vid valet skedde markant försämring. Densenaste en repre-

demokratins förankringsentativa och legitimitet uppenbarligenär
vad den har utanförskapinte Politisk ochvarit. misstro växer.

Behov reformav

Medborgarna framgått aktiva och politisk kompetenta.är som mera
Samtidigt frånvänder de ökad grad bort de traditionella demo-sig i
kratiska finns såtillvida ökande förtroende-institutionerna. Det en
klyfta och växande utanförskap det svenska samhället. skalli Hurett

förståsdenna Vad det problemet och vadsituation är utgörsom -
det kan görasär som

analytisk utgångspunkt det skäl betrakta de olikaSom är atten
former för och kontrollstyrning tillämpas demokratiskaisom
systems. finnsEnkelt uttryckt det metoder: utövande styrningtvå av
och kontroll förväg efterhand.och det första fallet sökeri i iI
den vanliga formen påverka den politiska besluts-representativa

förhand. handlar fram beslutsfattarei Det attprocessen om som
företrädabästa kan uppdragsgivare. effek-sina Styrningenssätt

avhängigtiVitet det tillämpade för-representationssystemetsär av
"gallra fram den lämpliga ombud. säkra kanmåga Mestatt typen av

uppdragsgivare ombudde väljs hari stort settsom vara om som
värderingar och bakgrund ochsociala dessutom ärsamma som -

benägen kontinuerligt kommunicera och dela information medatt
bör förståsvederbörande dugliga ochsittDessutom i värvoss. vara

personligt pålitliga. förhållandet kanGivet så våraäratt: ge repre-
befogenhet fattavidsträckt beslut å våra vägnar.sentanter atten
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efterhandinriktade och kontroll byggerstyrning iSystem
och regler,logik. handlar detHär upprätta spärraratten annan om

allteffektivt valda ombudens beslutskompetensbegränsar de isom -
syfte förhindra de ämbeten de fått. den skullmisskötsel Föratt av
finns för ingående och besluts-prövning revisioninstitutioner av

finns självafattarnas fögderi. Vidare det checks and balances inom
form hänse-beslutsprocessen, kompetensmässigti iav organ som

ökas genomlys-ende balanserar varandra. det tänkt,På så ärsätt,
effektivt ansvarsutkrävande.och möjligheterna tillningen ett

exempel denpolitiska iDet USA utgörsystemet ett utrerat
formen förra tillämpas eller mindre tyd-logik. Den mersenare av

flera parlamentariska demokratier.ligt Sverigei Europas är ett avav
denna modelldessa länder. land har hög grad prägladi varitVårt av

för demokrati.representativ
uppdragdet den reguljära valprocessen och detHos är somoss

formen för demokratiskdär den styrning.primäraärges, som
folkstyre.utformningentanke har starktDenna vårtgenomsyrat av

finns inflytandekanaler vid sidan valen.Sålunda det eller inga om
direktdemokratiska metoden folkomröstning harDen svagen

och då endastkonstitutionell ställning och tillämpas mycket sällan
beslutssättetde valda politiskainitiativ. Det ärrepresentanternas

finns balanserande maktcentrahög grad monolitiskt; det inomi inga
landjuridiska och administrativa kontrollen i vårtDen ärsystemet.

dom-har konstitutionssdomstol. Vanligamycket Vi ingensvag..
framförallt kom-stolar har politiska beslutnågra gånger prövat

flera fall ha bindandemunal utslagen har visat signivå i intemen
verkanå. admini-Vidare har de myndigheter utövaär satta attsom

tämligen osjälv-jämfört med andra länder,strativ revision mångaen,
position. kommunal denna tendens särskiltständig nivåPå är mar-

politikerna oberoendekant; här tillämpas huvud ingenöver taget av
revision. det det folkligagenomgående tankenDen är äratt man-
datet, företrätt valda politiker, inskränkningar i sinutanav som

offentliga Emellertid kankompetens skall den verksamheten.styra
kraften ifrågasättas.detta mandat alltmerav

efterform, uppbyggddemokrati, dessRepresentativ i ärrena
politikenssammanhållen och kontrollstyrning iprincipen om en

för fungera ändamålsenligtinflödessida. kräver,Den sätt,att ett
uppfyller kvaliteter.representationsprocessen vissa Det måsteatt

effektivt utföra den sållning kandida-finnas former för kunnaatt av
offentliga modellen förutsätter. handlartill ämbeten Detterna som

medväljer, bådeuppdragsgivare bra skall vilkavetaattom som
kapacitet och Vandel.hänsyn till politisk inriktning, personlig Det är
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finnslivet detnaturligtvis lätt. politikeninte i övriga åt-I som
skilliga håller Urvalet underlättaslovar tunt.runt omsom men

omdöme litarsjälva känner kandidaterna eller andra, på,att vars
här spela viktigdet. Involvering organisatoriska nätverk kanigör en

informationfungerar länkar förroll. sammanslutningarDessa som
och för granskning kandidater.kan tjänstgöra Deorgan av somsom

sådana åsikter och personliga egenskaperutväljs ärär personer vars
väl prövade medverkan det arbetet. karriär-i interna Långagenom

både och liksom det parlamenta-organisationer partier iivägar -
från fördel: då blirriska arbetet denna synpunkt prövnings-är en-

tillförlitlig. synpunkt detlängre och dennaFrån ärprocessen mer
fördel finns rörlighet ochvidare det relativt liten parti-om en

fastafungerar bäst då det råder långa ochvalmarknaden. Systemet
förbindelser har uppdrags-mellan och väljare, dåpartier ty som

inblickar och möjlighet till urvals-lättare styrninggivare iatt av
detta perspektiv inkapsling onekligenvissI är attprocessen. en

föredra.
förutsätter vidare den politiska dagordningenSystemet sätts,att

förut-och till väsentlig del låses, själva valprocessen.i Ty systemet
uppdragsgivare hög grad skall kunna förutse hurisätter att som

beslutsprocess där ständigtombud skall kommavåra Iatt agera. en
förmågafrågor okontrollerat kommer blir vårsätt attettnya upp

snabbhet be-sådana förhandsbedömningar mindre. iKravgöra
slutsfattandet mindrehar också inverkan: det representanternager

information och medmöjligheter dela sinaav"stämmaatt att
uppdragsgivare.

förutsättningar förUnder lång tid fanns det land godai vårt att
fungera ändamålsenligt Betingelsernamodellen skulle vis. var,

flera förut-kan goda. Emellertid dessaovanligtsäga, ärman nog av
för handen.längre Partiernassättningar inte över processengrepp

sjunker det gällerhar kraftigt försvagats. Medlemstal och aktivitet
för brukat knutna tillde organisationermångaäven som varaav

Samtidigt har väljarna blivit allt rörliga. Karriär-partierna. mer
ochhar också blivit snabbarei nomineringsprocessenvägarna mera

förbättrad har bi-ålders- och könsrepresentationKravöppna.
detta. effektiv förhandsgranskningdragit till tillFörmågan en -

omständighetervilket modellen förutsätter blir allt Andrasämre.-
mediernasbidrar försvåra modellens tillämpbarhet:dessutom till att

allt dominerande roll samhällsdebatten och den ökade kom-imer
förutsebarhetplexiteten beslutsprocessen och därmed lägrei en

följer den ökade globaliseringen.som av
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metoderalternativaändrasomständigheterna måste över-När
förökar skälen inrättalakasförhandskontrollenNärvägas. attur

anledningDärtill dåefterhandskontroll.förmöjligheter ärstörre att
inflödessidanmonopolifrågasätta den representativa vägens -

starkare.inflytandeformer blir alltför direktaargumenten mer
håller böri sighittillsvarande tendensen SverigeidenGivet att

ochpolitiskaförstärka deför överlagformerdet utvecklas att
iläge där styrningenkontrollinstitutionerna.administrativa I ett

allmänhetenhosoch där legitimitetenförsvagatsförhand har
politikernasdärtillfredsställande hadetsjunker inteär ett systematt
gäller dettasjälva. minstkontrolleras demfögderi huvudsak Intei av

undersketthär harupprepade skandalerkommunal nivå. De som
ochför granskningrådandedettid tyder systemetattsenare

allmänheten heltde krav,ansvarsutkrävande inte motsvarar som
ställer.rimligt

möjlighetblinationelltdet lokaltVidare bör större attsom
inflytandekanal för iviktigfolkomröstning.tillämpa Detta är en

deteffekt ökaha tillkan ocksåsakfrågor, och detkonkreta att
för den skullbörtill folkinitiativpolitiska En rättengagemanget

införas.
Över stimuleraframhålla värdetdethuvud värtär attatt avtaget

offentliga beslutsproces-denmedverkaninblandning och ifolklig
hållaskontinuerligt måsteDemokratin läroprocess,är somensen.
eftervid tid kunnahärför varjelevande. måsteFormerna anpassas

formen representativtraditionellaförhållanden.rådande Den av
partiväsende,ochaktivt organisations-förenad meddemokrati, ett

den vitalitetharkanaliserats, intedeltagandeochdit engagemang
demokratiskaochmedverkanhaft. Medborgarensden gången

anda uttryck.härtill,komplement Fram-skolning måste, gessom
naturligaofta,finnsden lokala nivån.förallt gäller det Här av
offentligaför denochskäl, starkt latent intresse engagemangett

finnskanaler och irelativthantering.verksamhetens Men arenor
traditionella representativavid sidan denregel till hands pro-om

förformerske. OlikanytänkandebörHär nära, merencessen.
syfte involveraalltskapas imedborgarmedverkandirekt måste att-

Endast vis,offentliga beslutsprocessen sådenmänniskor i sanno-
växande förtro-denöverbryggalångsiktigtmöjligtlikt, detär att

denOch endastfolk och institutioner.endeklyftan mellan vägen,
underifrån, partiväsen-den vitalitetdet skälvidare, är att somatt tro

skall kunnaväl behöver,organisationerdet och såmångaäven
spridnings-harmedverkanochåterskapas. Engagemang vetsom

kumulativ aktivitetoftaUtvecklingeneffekter. är ettart: om-av
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råde drar med också utanför-sig ochDet passivitetvärsta ärannan.
skap.

kommunala enheternas storlek bör beaktas dettaDe i samman-
hang. fånrad beslut 1950-talet fram till 1970-taletGenom en
genomfördes omfattande sammanslagning kommuner. Följdenen av
har blivit har geografiskti ovanligtSverige lokalaatt stora
enheter. Förändringen främstmotiverades näringsgeografiska ochav
demografiska skäl. gällde förunderlag omfattandeDet att en
kommunal verksamhet. den demokratiska synpunkter be-I mån
aktades det huvudsakligen servicedemokratisk" anda: deivar en
offentliga legitimitet effektivt kunnaantogs attorganen genom
leverera den medborgarna efterfrågade.service Detta synsättsom
kunde ha rimliga förskäl under den offentligasig sektorns glans-
dagar, har det mindre tid då deni kommunala verksamhetenmen en
drabbats kontinuerliga nedskärningar.av

Andra legitimitetsgrunder, aktivt demokratiskt slag,ettav mer
behöver etableras. det perspektivet de nuvarande lokalaI är en-
heterna bekymmersamt Aktivitet och samverkan med andrastora.

det känt, lättare stimulera mindre enheter då möjlig-går, iär att
heterna till kontakt normalt bättre och samhörigheten starkare.är

vitalisera den lokala demokratin bör kommunernaFör i mångaatt
fall förminskas. förvissoVissa projekt kan framgent krävaäven ett

befolkningsunderlag. Erfarenheten från grannländerVåra visarstörre
dock sådana verksamheter kan skötas ändamålsenligt sättatt ett

samarbete mellan kommuner.genom
liksom eljest det fråga vilken vikt vill lägga vidHär är en om man

befordran det demokratiska medborgarskapet. värde, villDettaen av
framhålla,jag bara viktigt förinte i sig kvaliteten folkstyre.i vårtär -

också viktig legitimitetskälla för de offentligaDen är som
och för deninstitutionerna verksamhet de bedriver. aktivt stödUtan

och förtroende riskerar de offentliga långsiktigtinstitutionerna att
försvagas. dessa synpunkter den nuvarande utveck-Från är
lingstrenden lovande.inte ändra den krävs, jagFör att tror,som
delvis koncept, innebärande dels införande effektivareettnya av

förinstrument ansvarsutkrävande för efterhand delsstyrning i- -
breddning möjligheterna till folklig medverkan inflödes-en av

sidan för förhandskontroll. handlar för-delsDet upprättaattom-
förtroendet den offentliga fungera, dels stimulerasättapparatens att

den demokratiska skolning aktiv medverkan kansom en ge.
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Noter

kommande bok1 sammanfattar mininågraDenna argumentenrapport av
referenser då sådanaCitizens/aip. ber inteand jag,Institutions Democratic För

arbete.särskilt hänvisa till dettaattanges,
syftar2 från Arend Lijphart Ordetaccomodativ hämtadTermen 1977.är

förhandla.sammanjämka ochförmågan kunnaatt anpassa,
s.k. utveck-3 inställning till demokratininsikt har alltid iinteDenna vårstyrt

föredra. Dels förtrodde auktoritäralingsländer. regimerLänge attatt varman
dels för sådantkonflikterna ofta splittradehålla de nationernai att ettatt nere,

ekonomiska framsteg. Demokrati, tänkteskunna befordralättareansågsstyre
tanke grundadesekonomiska utvecklingen. idet, skulle komma med den Denna

be-demokratiska humankapitaletföreställningen det främst detatt somvar
framsteg.ekonomiskavilket bekant underlättashövde stärkas genomsom

misskötsel,sällan, dåekonomiska framsteg skedde regimerna p.g.a.Men
det auktoritäraofta oförmögna därtill. Därtill ladekorruption etc. styret envar

demokratin förkollektiva kapaciteter sinhämsko utvecklingen de somav
kräver.existens

med betecknas det4 1700-talet kan till ochtill mittenFram mestsomav
denna tid kom emellertiddemokratiska landet världen. Vidi passerasatt av

införde mycket vidsträcktsedermeradet koloniala Amerika, USA, som en
uppdelning.tillämpade ståndsmässigoch dessutom inte någonrösträtt som

från England och5 till skillnadtecken påminna SverigeEtt ärvärt att attom
har haft inbördeskrigflera avseenden liknarNederländerna inte någotisom

förenad med fredligIfråga politisk frihetnationell skala. långvarigi sam-om
särklassverkan Sverige i i Europa.är en

Holberg° överblick grundar Esaiassonsig Petersson 1998;Denna 8C
Westholm BlombergBäck Möller 1989Petersson,1998; 1995; 8C8C

minskad med7 Enligt denne för organiseringsärskilt KornhauserSe 1960. en
konflikt-massamhälle", präglat högframväxten atomiseratsig ett av enav

potential.
8 följande inspirerad Stromagumenteringen 1997.Den är av
9 för olika medborgargruppermål har gällt rättigheter tillFlera service

efterlevaför handikappade vilka kommunerexempelvis vägrat att trots att—
bekräftats domstol.de fastlagts lag ochi i

1° revisionsmodellenfyllig inblick hur den svenskaAhlbäck i1999 ger en
fungerar.

Rikrevisionsverkettämligen unikt, 1998Häri Sverigeär se
Z för här utvärde-personvalsreformen inverkar tidigt pågårHur sägaär att

selektionsprocessenhärmed blir kortare ochTroligt karriärvägarnaring. är att
öppen.mera

för politiskt valda för-skäl ifrågasätta densammanhanget detI är rätt attatt
sådande enligt lag skallmedborgare rättigheter åtnjuta se 9. Envägra notsom

för berörde bidrar knappast tillinnebärande faktisk rättslöshet denordning en
den offentliga beslutsprocessen.stärka allmänhetens tilltro tillatt
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15 liksomHär i finnsövrigt inte plats inventera olika tekniska lösningaratt -syftet främst peka vissa möjliga reformområden.är dockLåt migatt säga att
folkinitativ kan tillämpas med högst skiftande regler för hur skallmånga som

bakom.stå kanDet också förenas med krav viss minoritet parla-att en av
mentariker motsvarande skall stödja förslaget exempelvis falletså iär
Italien. inteFör skall missbrukas bör kraven relativt högtatt systemet vara
ställda, erfarenheten..visar
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Om civilsamhällets roll
för välfärddemokrati och
Emil Uddhammar

Problemställning

föreningslivets hemland. Civilsamhällets olikaSverige organisa-är
har blomstrat hos fortsättertioner och verka väsentligaattoss,

områden. Antalet och medlemmar lika ellerorganisationer är stort
andra jämförbara länder. frivilligai Andelen kontanta bi-större än

drag mindre i Sverige, kompenseras väl detnågotär änmen mer av
frivilligaantalet arbetstimmar tillförs sektorn Michelettistora som

Svedberg Lundström Wijk-GrassmanJeppson1994, 8C 1995, 8C
1997.ström

Under har civilsamhällets för välfärdenbetydelse ochårsenare
demokratin lyfts fram samhällsforskningen. huvudresultati Ett av
forskningen har jämförelsevis liten frivillig sektor inomär att en
välfärdsproduktion, områdenalltså det sociala har talatinom Man

det offentligas kolonisering frivilligaden sektorn och mark-om av
naden detta område.

välfärdspolitik oftaAnalyser har slagsida, sig iyttrarav en som
eller mindre förhållandetuttalat antagande det optimalaett attmer

omfattande, offentligt välfärdssystem.generellt och Iär generöstett
forskningstraditiondenna Andersen FloraEsping and1990,

Heidenheimer Offe Huber Rothstein1981, 1984, 1993, 1994,et
Svallfors förbises ofta civilsamhällets och möjligheterinsatser1997
helt, eller betraktas denna sektor hinder ellerså primitivettsom en

undanröjadet gällerrest attsom
välfärds-generellt kännetecknas studier och socialväsen-Mer av

det hög forskare fokuserargrad "sektorsprotektionism.i Närav en
de sektorerna marknaden, civilsamhället eller staten,treen av

underskattas, nedvärderas eller devanligen sekto-ignoreras övriga
AndersenEsping Salonen Södersten1990, 1993, 1992,rerna.

Rothstein Cohen, G A 1995.1994,
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Vad beror denna skevhet orsak sannolikt ämnesrivali-på En är
mellan sociologin, nationalekonomin och statsvetenskapen.teten

hari lyftsammanhang fram den metodiska förbist-Jag ett annat
mellan främst välfärdsforskning-ringen ekonomer och sociologer i

forskargrupper varandratalar ofta förbiDessa två Enen. annan
orsak statscentrerad forskningstradition från 30-taleti Sverigeär en
och framåt. tredje orsak, välfärdsforskaressärskilt gällerEn som syn

frånmarknaden, kan hämtas Weber. noterade deMax Han att
befinner avstånd från marknadenssig verk-störstgrupper som

lighet ofta dess kritiker. stämde hansväl samtidsinDetär argaste
godsägare,preussiska kanske också dagens svenskamångamen av

akademiker.
Webers allmän risk välfärdsforskningen.teori påvisar inom Deen

har liten kontakt med civilsamhället form frikyrkorit.ex.som av
eller nykterhetsrörelse tenderar kritiska denna sektor,att motvara
och de har liten offentligakontakt med den sektorn it.ex.som
form skolan ofta kritiska denna sektor. ochDistansär motav
okunskap tycks också den akademiska världeni spela roll.

Beträffande civilsamhället, välfärden och demokratin har jag tre
bildar utgångspunkt för framställningen.teser, som

Tes Civilsamhällets demokratiska strukturer fortsattär en
värdefull förinjektionskälla den politiska demokratin helhet.som
Tes enskildes möjlighet påverka vardag värdeDen sin2. äratt ett

gäller bara möjligheten inriktningeni sig. inte påverkaDet att av
den producent fundamentalavalt, också den möj-utanman mer
ligheten kunna välfärds-välja mellan olika producenteratt av
tjänster.

VälfärdssektornsTes produkter och bör billigatjänster såvara
och ha hög kvalitet möjligt.så som

Vilken den fördelningenoptimala för, finansiering ochär ansvaretav
produktion välfärdstjänster mellan civilsamhället, marknaden ochav

Varför den frivilliga sektorn liten det socialainomstaten såär
området dag Vilken särskild förmåga för, fi-i Sverige i att ansvara

och producera välfärd finnsnansiera respektive sektor Och vilkai
typiska begränsningar finns frågorde skall söka besvarajagDet är
här.
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Vad är välfärd

Välstånd brukar användas samlingsterm för beskrivasom att ett
samhälles materiella utvecklingsnivå. glömmer dåMan lätt denatt
levnadsnivå vardageni åtnjuter kombination ekonomiska,är en av
tekniska, juridiska, politiska och sociala landvinningar.

förhöjd levnadsnivåEn har sannolikt alltid förvarit mål män-ett
niskor. Till början bör det ha omfattat skydd och vissten mat, ett

trygghetmått eller säkerhet. Sociala relationer, närhet ochav värme
säkert väsentliga delar livet.i Det inte särskilt långt från dessaärvar

enkla behov, till de tänker dagi talar levnads-närsom om
standard och liv.ett gott

ställerVi dagi också kravet civiliserat samhälle skall inne-att ett
fatta immateriella förmåner frihet från godtycklig maktutöv-som

frihetning, från dråp, stöld och bedrägeri, kvinnofrid och hemfrid
dömas opartisk domstol.rätt Detta exempelsamt att ärav en

allmänt värderade nyttigheter ofta för Välfärdgivna. isom tar
denna mening emellertid produkt speciell historiskär en av en ut-
veckling. nyttigheterDessa exempel kulturellt betingadeär
institutioner enligt North kvalitativt1993 skiljer från desigsom
storheter den neoklassiska ekonomiska traditionelltteorinsom an-

i sina modeller.vänt
välstånd kanMen också bestå subjektivt upplevda värden.av mer

undersökningI Busch-ZetterbergKarin vad1996en av om som
givit tillvaron mening, svarade de tillfrågade% hemlivet,60 säll-av
skapslivet och föreningslivet. svarade% yrkeslivet.28

Välfärd använder jag här för beteckna visssnävt attmer en
organisation, finansiering och produktion specifika socialaav
tjänster har med sjukvård, utbildning, barnomsorg,göraattsom
äldrevård och olika slags försäkringar skall kompensera försom
plötsliga inkomstbortfall grund skada, sjukdom, arbetslöshet,av
ålderdom osv.

väsentligasteDen faktorn bakom välstånd lång sikt är natur-
ligtvis den ekonomiska utvecklingen, med gradvis höjda reallöner,
byggd låga låg inflation och stabilträntor, penningvärde.genom

tekniskaDen och vetenskapliga utvecklingen, den fort-successivt
gående specialiseringen, rationaliseringen och strukturomvandlingen

viktiga faktorer. Introduktionenär och hjälpmedelapparaterav nya
har starkt bidragit till höja levnadsnivån för alla svenskaratt ett

svårt överskatta. Listan kansätt lättär lång: bilen,görasattsom ra-
dio flyg, musikanläggning för85 hemmet, telefon, informations-tv,
teknologi och datorer, dammsugare, kylskåp, mikrovågsugn, stän-
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förläkemedel, materialbättre medicinska behandlingar ochdigt nya
prisfallet realaofta dramatiskakläder och skor iDet termerm.m.

spridning.produkter, ytterligare bidragit till derasdessa har
välståndsfaktorerlätt underskatta dessa vardagensDet är att -

fricentraladem för Marknadsekonomins institutionergivna.tar -
harfri prisbildning, fri konkurrenshandel, entreprenörskap, varit-

från mycketfaktorer förvandlingenväsentliga bakom Sverige ettav
världens rikaste dag.fattigt för hundra sedan, till iland år ett av

skapat ekonomiska vari-omvandling har successivtDenna resurser,
välfärdsprogram likvälfrån medel till olika slags hämtats. Men är

nyttigheter samhället.marknaden den enda producenten iinte av
välfärd. förutsätt-flera välstånd ochbidrar till EnStaten sätt

avpassadfungera exempelvis välför marknaden skallning äratt en
lagstiftning, allmän anslutning till deoch därutöver normer somen

och konkurserföreskriver. aktiebolag, konkurrenslagarna Lagar om
alltså viktigför marknadens funktion.har betydelse Staten ärstor en

fungera.faktor för marknadens skallinstitutioneratt
och kommunernaSärskilt under efterkrigstiden har tagitstaten

välfärdsprogram, huvudsakligenallt för olikasig störreett ansvar
former, barnbidrag,form stöd till hushållen olikaii såsom ränte-av

inkomstbortfall.försäkringarbidrag och Kommu-motosv, genom
välfärds-kraftigthar utökat produktionenoch landstingen avnerna

och sjukvård.äldrevård, barnomsorgblandtjänster, annat
främst familjen, dagligencivilsamhällets primärgrupper, pågårI

och utvecklandet ömsesidiga relationer.omvårdnad, avomsorg
värdet dettadetta arbete, ochinnebärSummerat ärett enormt av

också väsentlig rollCivilsamhället spelaruppskatta.svårt att en ge-
individenförmedlande och fostrande länk mellanverkaattnom som

lagstiftningen.offentliga maktens uttrycktaoch den genomnormer,
det arbetelandets produktion normaltredovisningen inteI tasav

producerasutförs civilsamhället med.årligen inom Det som avsom
civilsamhälletsoch företag redovisas,kommuner intestat, pro-men

samhälle fungerar.bild hurduktion. bidrar till skev vårtDet aven
de sektorerna, exempelvisInteraktionen mellan tre genom orga-

mellan elleroch professioner skärningspunkteninisationer två tre
har uppmärksam-har studerats olika Forskningensektorer, sätt.

konsekvenserömsesidiga fördelar, också inter-negativamat avmen
Tullockoch företagen Buchananaktionen mellan 1963,8Cstaten
företagenochFriedman mellan organisationerna1962/1972,
och mellanm.fl. ElvanderZetterbergCoase 19881983,1960,

Heckscher Olson Lewinoch organisationerna 1984,1946,staten
Micheletti Rothstein 1994.1992, 1994,
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arbetsfördelningen mellan civilsamhället,Hur ochut statenser
marknaden mellanvarierar olika samhällstyper och historiska ske-
den. jordbrukssamhälleprimitivtI civilsamhället starkt domi-ärett
nerande, med ganska marginell statsmakt och marknad. I våraen
moderna postindustriella välfärdsstater marknaden ochutgör staten
betydligt andelar den totala ekonomiska värdenstörre av summan

produceras. Debatten välfärdsfrågorna dag hand-i i Sverigesom om
lar första hand fördelningi vilken mellan de sektorernaom tre som

det bästa långsiktiga utbytet för individen hennesi rollger som
medborgare i nationen, medlem civilsamhället och konsumentav
marknaden.

informellaVissa institutioner samhällei till exempelgörett att
marknaden och politiken fungerar smidigare. infor-Dessaavsevärt
mella institutioner till föreningsteknik,exempel affärssedgod och-
idrottsregler kräver kritiskviss medborgare normaltatt massa av-
efterlever handlingsnormervissa eller dygder. Olika gemenskaper i
civilsamhället kan då medverka till understödja och föra vidareatt
dessa etiska regler efterlevsde praktisk handling.så i Vad sådanaatt
medborgardygder och fungerarhur de har beskrivits Smithär av

Möller1759 Wilson1984, MacIntyre 1985, och1993, 1993
Etzioni färsk svensk studie dygdernas1994, betydelse1996. En av
för det moderna samhället understryker ytterligarefldetta North

framhåller dessa informella1993251 institutioner minskaratt
transaktionskostnaderna, och därmed ökar produktiviteten helai
den berörda ekonomin.

Välfärd i civilsamhället under tidigare
skeden

Social och vård organiserades tidigt den katolskai Sverigeomsorg av
kyrkan. fattigarbeteFörsamlingarnas förblev sedan viktig del ien

de ställda. bondesamhället låg huvudansvaretIsämreomsorgen av
för den normalt livscykeln beträffandeingår i barn,omsorg som -
gamla och sjuka storfamiljen.-

Civilsamhällets organisationer, nykterhets-, fackför-inte minst
och frikyrkorörelsenenings- stod föri det frivilligt organi-centrum

serade sociala arbetet under slutet 1800-talet och början 1900-av av
talet. Hela den socialpolitiska diskursen frami Sverige inomväxte
den frivilliga sektorn, visatOlsson Gerard HalfredSven Esom von
Koch Centralförbundet föri socialt arbete, Johan Bergman samt

och Sigfrid WieselgrenPeter nykterhetsrörelsen,inom Axel Hirsch
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olika socialaoch Jacobfolkbildningsrörelsen inominom Pettersson
sociala arbetet deförgrundsfigurer detverksamheter inågra urvar

led.frivilliga organisationernas
fanns socialpolitisktdet intressantOlssons analys visar att pe-en

socialpoli-fram 1930-talets statligafrån tillriod under tiden 1870ca
socialaformades och utveckladesoffensiv. denna epoktiska Under

och hys-organisationsformer civilsamhället,och inom manprogram
statsingripanden.oftafrån ledande håll stark skepsis motte

denogillandet Bis-hade bl.a. iskepsis sinaDenna rötter av
tvångsinslag.Tyskland med desssocialpolitiken Frånsettmarckska i

statlig social-skulle ocksåmotviljan expansivi sig,tvångetmot en
verksamhet.frivilliga rörelsernaspolitik konkurrera med de Om

fri-till dekunde anslutningendet sociala initiativet,överstaten tog
fördagminska.villiga iorganisationerna Detta ännuär argumentett

arbetslöshetskas-allmännafackföreningsrörelsen administrera deatt
sorna.

Eli Heckscher,socialpolitiska ekonomerLedande Gustavsom
skeptiska tillvetenskapliga grunderoch WicksellCassel Knut var

området.det socialpolitiskastatlig intervention
arbetarrörelsen,frikyrkorörelsen, kooperationen,Inom egna-

förord-nykterhetsrörelsenfolkbildningsrörelsen ochhemsrörelsen,
försäkringskassorSjälvhjälp. startadeades första hand hjälp tilli Man

dygder skulle odlas, liksommedborgerligaKlassiska ochi regi.egen
arbetsamhet,Måttfullhet,medborgaranda.solidaritet och

dagordningen.och sparsamhet stod högtskötsamhet Den
områdeutvecklades socialpolitikenssvenska diskurs som

ochjämförelse med den tyskaunder och 80-talen i1870- envar
mindre elitis-mindre etatistisk ochmindre despotisk,gångsamma

dessafortsätter: inomtisk, skriver Olsson, ManSven E varsom
disciplinerad, lågpåtagligt iorganisationer rötternaatt etttrots an-

individuelltunderströk allamot-kultur rörelser.tal De stu-ansvar,
fanns socialtsjälvuppfostran.dieflit och moralisk Här ett rum

be-kraft frodades, utmanade denoch socialdär ideologi somen en
och svärdet samtidigtaltaretstående ordningen tron, som man--
evangelium.goda uppförandetspredikade det

området,verksamhet det socialaorganisera inomGenom att
ordningsska-tillbidrog de frivilliga organisationerna spontant

handelmarknadenpande".7 skerarbetsdelningDen genomsom
sfärcivilsamhälletsoch specialisering, också inomäger genomrum

frivilligautbud olika organisationer. Dettavarierat ärett enav
fördelar"lagen komparativa Trotsmindre känd applikation omav

mångfalddenna organi-och inriktningde skillnader livsstili avsom
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sationer och civilsamhälleti innebär, skapas normalt vadgrupper so-
Emileciologen Durkheim kallat "organisk solidaritet" samhälletien

helhet. Handel, kultur, media, kommunikation, kanskesom men
främst utvecklandet lokala demokratiska institutioner, hör till deav
faktorer bidrar till skapa denna solidaritet.attsom

exempel hur socialEtt organiserades civilsamhälletsiomsorg
sjukförsäkringen. Rafael Lindqvists studie med denI talandeärram

titeln folkrörelse till vdlfdrdsbyrå/erøtiFrån skildras hur det1990
svenska sjukförsäkringsväsendet utvecklats under 1900-talet. En
brist framställningen,i jag emellertid inte skall dröja vid närma-som

här, författarens helt skeva beskrivning marknadens funk-ärre av
och konsekvenser,tioner typexempel den sektorsprotektio-ett

forskningennism inom inledningsvis omtaladessom
Lindqvist dock värdefull beskrivning sjukkasseväsen-ger en av

dets framväxt och utveckling i Sverige. mängd lokala sjukkassorEn
för arbetare fram landeti i slutet 1800-talet. Mångaväxte runtom av
fackföreningar anordnade sjukkassor locka till sigsättett attsom
medlemmar: detta erbjöd omedelbar fördel med medlemskapet.en
Under perioden hade totalt sjuk- och begravnings-1850-1899 4203
kassor bildats landet.i Under början 1900-talet skedde vissav en
konsolidering och sammanslagning, fram till det slutliga förstatli-
gandet skeddei princip försti realiteten1946,som men ettgenom
riksdagsbeslut 1953.10

fungerade sjukkassorna förstatligandetHur innan Enligt Lind-
sköttes oftaqvist de obyråkratiskt och informellt. kassorStörre

hade expeditionslokaler, de mindre sköttes fritiden. Arbetet de-
lades ofta mellan styrelseledamöterna. lokala kännedomDen om
medlemmarna fanns innebar också effektiv sjukkontroll,som en en
nödvändighet för sjukförsäkringssystem skall fungera. Påatt ett
1940-talet hade de kassorna med sjukbesökare,större ett system
vilka bland kassans medlemmarutsågs och utförde uppgiftsin

Östrafritiden. erkändaSveriges centrala sjukkassa fannsInom såle-
des slutet 1940-talet sjukbesökare fördelade loka-810 127mot av

sjukkassor. småningom blev professionelltSå ochsystemet mer
komtjänsterna innehasatt experter.av

Lindqvist skriver utvecklingen ökad professionaliseringmotom
och centralisering sjukkasseväsendet,inom omfattningenatt av
verksamheten och arbetsuppgifternas karaktär gjorde det omöjligt
med fortsatt folkrörelseförvaltning försäkringen." dettaOmen av

Ännuskulle ha heltvarit omöjligt, kan diskuteras. förvaltas arbets-
löshetsförsäkringen fackföreningarna, finnsoch skäl för detav att
skulle omöjligt bedriva sjukkassorna frivilligrörelsers regi.iattvara
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där civilsam-expanderat kraftigt,områdenExempel mensom
harroll tvingatsfortsätter spelahället över,taatt statenatt stor utan

harverksamheteridrottsrörelsen.friluftsfrämjandet och Dessaär
förebyggande folkhälsan landet.för den ihaft betydelse Enstor

organiserade idrotts-påpekat denforskare, Selle, harnorsk Per att
omfattande, och denoch mycketrörelsen i Sverige Norge är att

decen-andel kvinnor undermobiliseratbland storannat senareen
ochutförs arbetedessa organisationersnier. Inom enormtettram

oftavid detta, ochvärden.mängd Viskapas positiva växerär vanaen
fritid. SellesMedkopplad tillmed idrottsaktivitet Pervårnågonupp

detför flestanaturligt deord: har varit"Detta ärav oss, men
omfånget aktivi-ochhänsyn tillsensationellt variationentar avom
också mångdub-teterna.‘2 harorganisationerDessa sammantaget

åren.medlemstal deblat sina senaste
välfärdsproduktionförcivilsamhälletFördelar med att tar ansvar

sjaloförwaltning detdeltagande och dendet lokalaalltsåär nor-som
kontrollsocialtillkommerförsäkringsverksamhetmalt innebär; inom

värdefull faktor.som

ochmarknadenVälfärd staten,genom
civilsamhället

roll bådeoch kommunernas organisa-dag ifrågasättsI statens som
den detvälfärd, särskiltfinansiärer och producenter i måntörer, av

ochförs internationelltDiskussioneninnefattar producentmonopol.
Thompsonforskarna Paul SimonbrittiskaSverige.i De Hoggett 8C

beträffande produktionthetalar således associationist visionom
framtiden." modellskissarvälfärdstjänsteroch för i De enav ansvar

för såväl organisationcivilsamhället har betydligtdär större ansvar
anfördevälfärdstjänster. huvudskälproduktion Ett är attavsom

pluralistisktmöjlighet tillharcivilsamhällets organisationer ett mer
for immensely rich andprovidediversifierat utbud: couldoch it an

undueneeds withoutfor humanof approaches meetingdivers range
ochcivilsamhälletrelationen mellanfragmentation. De attmenar

framtid skulle kunna präglassådandet lokala politiska istyret en
konkurrens. Beforebokenömsesidig Iännytta avmer av

Gladstonewelfare DavidWelfarebeforetheeveridge.B state enger
levereratsvälfärdstjänster Storbritannienolikabred översikt i somav

före den statligaoch marknadenfrivilliga sektorndeninom av
området.offensiven
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reglertillför oavsiktlig anpassningriskenundersökningI omen
risk, ellermoraliskvälfärdssystemför försäkringsersättningar i mo-

beträf-påtaglig verklighetdettakunderal hazard, Visajag äratt en
sjukförsäkringen."från Dettafande socialbidrag och ersättningar

Colemanbl.a.forskning 1990väl med den Jamesstämmer som
utfört,tidigareoch RobertElinor Putnam 19931990Ostrom

första hand ioch tillitsamarbete i uppståroch pekat mot attsom
ömsesidiggeografisk närhet,småskalighet,miljöer präglas avsom

olikaCivilsamhälletsinformellaoch relationer.kommunikation
tenderarmiljöer, vilketdennabidra till skapakan typatt avgrupper

och ömsesidigtför samarbete in-förutsättningarnapåverka bådeatt
flytande riktning.positivi

förföretag, vilketofta lokala påprivatise-gällerDetsamma oss
framhållerDonahue ijohnoch problem.dess möjligheter Dringen,

alltidvälfärdsproduktionkonsten Privatisera 1992Den svåra att att
ochindividerrelationer mellannätverkbotten handlari an-om av

eventuelltproducenter ochsvarig/aetsförbållanden mellan avnämare,
öppenhetunderstryker också,reglerande myndigheter. Han att

offentligaförakt för deninnebärprivatisering inte något sättmot
offentligadenenkelteffektivitet helt inteProduktivsektorn. är or-
konstruktio-organisatoriskaOlikakardinaldygd.ganisationens

kon-hittanackdelar.fördelar ochhar olika Knepet rättär attner
uppgiftenforstruktion

Wel-Culpitt hansforskare ibetydelsefullt hos IanEtt tema som
Welfareoft/aeBeyond the State 1992fare and Citizenship. Crisis

fourred. Europeanoch Ralph Privatization in1993Kramer,M
och organisationenforskningen privatiseringcountries är avatt om

pragmatisk frågablifunktioner till slutvälfärdens sociala måste en —
välfärd desocial bäst givetoch producerasoch organiserasHur var -

förSärskilthåll ställerfrån politisktövergripande mål upp.mansom
Zeeland, har de prestigepositionerforskarCulpitt, Nya somsom

för-debattentraditionellt ivänstersidan intagithöger- respektive
denreformerna Zee-omvälvanderadikalt de Nyaändrats avgenom

initierades ochoch välfärdsstaten,ekonominländska genom-som
fördes Labourregering.av en

fastlåstamindreforskningen tillhardetta skede övergåttI att ur
välfärdsanordning-utvärdera olikaochpositioner överväga typer av

tillföretag ellertilltill den frivilliga sektorn,där privatiseringarar,
tillfrämst knutendiskussion intemöjliga inslag.hushåll Denna ärär

välfärdsstatens kris. Tan-dominerandede årens temasenaste om
framhål-kontroll har längedemokratiskoch lokalsjälvstyrekar om

voluntaryövertygelsefilosofinden politiska ilits i att orga-omen
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nizations democatic society Ocksåtoare necessary ensure a ur
allmän deltagandesyn finns skäl bejaka för välfärdinsatseren att

inom den frivilliga sektorn och deti civila samhället.
Östeuropa harI situationen varit speciell, eftersom däriman

bara haft efter kommunismens fall. Utveck-vägstort sett atten
lingen har haft inbördes olika oftaoch motsägelsefulla inslag, men
har inneburit den offentliga sektorn minskats eller åtminstoneatt
försvagats. offentliga försäkringarMånga och där miss-ärsystem
krediterade befolkningens ögon.i fasta kärnaDen statsmaktav

minimikrav demokratiskti varje rättssamhälle, tycks haär ettsom
etablera och finnasvårt sig former.sinaatt nya

Också socialantropologiskt forskareperspektiv har understru-ur
kit välfärd welfare kan förekomma olikai sociala kon-mångaatt

sfärer."och Brittiska samhällsvetare talar också "nytexter nu om en
samhällen där ekonomi, civilsamhälle och välfärdtyp av man ser

framförDe utvecklingsig där traditionella roller isätt.nya ser en
produktion och ansvarsfördelning för välfärd kommer föränd-av att

Europa."iras

De sfärernatre

för välfärdstjänstAnsvaret kan statligt och/ eller kommunalt,en vara
ordnas marknadenvia eller skötas civilsamhälletsprivat inom olika
slags kan också skeFinansieringen dessai sek-någongrupper. treav

liksom produktionen. utvecklad modell skulle kunnaEntorer, utse
följandei tabell:som
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Tabell Schema för analysera hur olika sfärer varierandeiatt
omfattning kan för, finansiera och/ eller produceraansvara
välfärdstjänster

Ansvar Finansiering Produktion

Staten

Kommunen

Företag

Ideella sektorn

Familjen andra
primärgrupper

hos Ljungberg ZetterbergEn välfärds-given8C 1996 "enärtes att
population får optimalt utbyte arbetsfördelningviss mellanav en

marknad och civilsamhälle, Välfärdspopulation mårstat, en annan
bäst arbetsfördelning" välfärdspopulation kanEn iav en annan
typfallet småbarn eller skolbarn, studenter eller korttidssjuka,vara
långvarigt sjuka eller handikappade, krigsinvalider eller åldringar.

Tabell kan användas analytiskt schema för tydligare1 attsom se,
hur olika kantjänster ordnas välfärdspopulation.inom respektive

kan användas förDet studera välfärdens historiskt,organiseringatt
hur det dag, eller huri vill ha det framtiden.iutser

andra länder domineras frivilligaI många den sektorn organi-av
sationer verksamma välfärdsstatensinom kärnområden, dvs.ärsom
vård, utbildning, och hälsovård. dessa verk-USAI utgöromsorg
samheter den totala den frivilliga°/o omsättningen sektorn,i87 iav
Tyskland och Storbritannieni% motsvarande%. Sverige70 I58 är
siffra eller fjärdedeldryg omsättning.°/o sektorns totala27 en av

typologisering moderna industriländer efterEn välfärdspro-av
duktion, antal anställda deni sociala sektorn statligimätt som res-
pektive ideell sektor, har 1998.2°Salamon Anheiergjorts 8Cav
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Tabell Typer länder efter totala sociala utgifter och andel anställdaav
ideell välfärdsproduktioni

Statliga och kommunala Omfattning den ideellaav
sociala utgifter relativt välfärdsproduktion anställda
BNP

Läs Hög
Låg Statisk Liberal

Japan USA, Storbritannien

Hög socialdemokratisk Korporativ
Sverige Tyskland
Italien Frankrike

Beträffande andelen statligt anställda redovisar Ljungberg Zetter-8C
berg detaljerad analys.1997 Medan Tyskland, Italien ochen mer
Frankrike har jämförelsevis låg andel anställda den offentligaien
produktionen välfärdstjänster, uttryckt andel hela befolk-av som av

mellanningen respektiveår har Sverige15-64 5 7 20procent- -
anställda den offentligai vården. ligger högstSverige iprocent

Norden med denna siffra, kan jämföras med Finlands 9som pro-
cent.

Kostnadsläget för offentlig produktion också högt.i Sverige är
områden har denPå många det dubblavarit producerad enhetper

också nordisk jämförelse,i till beträffandeexempel barnomsorg,
polis och arbetsförmedling. det gäller sjukvård har haft lägreNär
totala kostnader uttryckt andel liggerBNP USA,änsom av som
särklass högst, ungefär lika Kanada.Schweiz ochmen som

befann börjanSverige sig 1900-taleti den högra kolumneni iav
tabellen, sannolikt den högrai med fack-antalövre rutan, ett stort
ligt och ideellt välfärdsprogram.organiserade sjukkassor,Det var
arbetslöshetskassor, egnahemsföreningar m.m.

Varför då den frivilliga sociala sektorn liten i dagså Sverige iär
jämfört med Övriga Europa

historisk förklaring den offentligaEn sektorn i Sverige inteär att
komprometterad splittrande eller mycketär sättannatgenom

laddade inrikes- eller utrikespolitiska händelser. till exempel Tysk-I
land har vidai kretsar kommit och denmisstroattman staten
offentliga sektorn producent "ideologiskt" känsliga välfärds-som av
tjänster barnomsorg. Under den nationalsocialistiska tiden,som
liksom under kommunisttiden i användes barnomsorgenDDR,
systematiskt politiskt indoktrinerandei syfte. Fölster,Kaj som
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arbetar fiir Arbeit :md Sozialordnung del-Ministerium iFrauen,
har erfarenhetenbeskrivit den tyska detta område.Hessen,staten

utanför familjen förbjödsbarnomsorgen under nazitiden allaInom
icke statliga huvudmän och deras bl.a. dessaorganisationer. Det är
erfarenheter ligger till grund för dagens barnomsorgen.som syn

Allt socialt arbete politiskt barnomsorgen, grundsatsiär även är en
erfarenheter.tyskar har lärt historiska Familjen ochsig sina mång-av

falden förankrade fårideellt kanalisera de indivi-institutionerav som
duella önskningarna grundläggande förden balansgaranterar som anses

välfärdsmodellen.demokratiskt styrelsesätt och den tyskaett

skillnaden mellan den tyska och den svenska välfärdsmo-Den stora
dellen alltså det Tyskland hvuvdsakligen ideella eller fri-iär äratt
villiga utför de sociala oftaorganisationer tjänsternasom upp-
drag delstaten eller kommunerna, medan denna produktion iav

utförsmestadels direkt kommuner och landsting.Sverige av
förklaring frivilliga jämförelsevistill den sektornEn ärattannan

liten det sociala området det skettinom i Sverige är att systema-en
tisk kolonisering frivilliga haftden sektorn och detta ideolo-attav
giska skäl Salomon Anheier härexempel1998. Ett8C ärsett
sjukförsäkringsväsendet. förklaring utgångspunktsin iDenna tar att
skilda länder historiskt präglas ideologisk och politiskvissav en

frivilliga utformning.struktur, sekundärt påverkar den sektornssom
Under har framfördet emellertid skett expansionårsenare en av

allt föräldrakooperativa daghem och friskolor, vilket innebär denatt
frivilliga sektorn kommit välfärdens kärnområden.inomväxaatt
Egnahemsrörelsen flerahar bidragande orsaker tillvarit atten av en

befolkning bor boendeformer:majoritet Sveriges privataistor av
egnahem, radhus eller bostadsrätter.

välfärdenRichard har hävdat samhälleiStatsvetaren Rose att ett
den välfärd familjerna, ochskapas marknadeniär summan av som

bör vidgas den speciella primär-Resonemanget såstaten. attav
familjen det Vidare begreppet civilsamhället.ersättsgruppen av

fri-civila samhället bättre samlingsterm den"Det är änsom
villiga sektorn, eftersom civilsamhällethel del gemenskaper ien

frivilliga, till början. Särskilt gäller detinte åtminstone inteär en
funktionellt betydelsefullacentrala familjen ochprimärgrupper som

förskolegruppen,identitetsskapande lekkamraterna igrupper som
offentligteller klasskamraterna skolan skolani även ärom orga--

och påbjuden,niserad blir det civilsamhällesgrupp klass-en av
29kamraterna med speciella regler.sinarasterna,
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Ibland heller föreningsmedlemskap helt frivilligt. kaninte Detär
finnas för förmåstarka sociala påtryckningsmekanismer enskildaatt

förekommer ocksågemenskaper civilsamhället.ingå i i iDetatt
sammanhang mindre tydligtellerSverige i vissa tvångett att an-mer

frivilligasluta till arbetsmarknaden. sek-sig organisationer Den
framstår speciell gemenskap eller sekun-torn typsnarare som aven

därgrupp det civila samhället. har talat utåtriktade ochi Man om
inåtvända analysdimension.organisationer En ärsom en annan om

får betydelsefullstark och ställning den enskil-organisationen ien
svag.des förblirliv, eller den och begränsad ochärom

använder sarsleiljande för dejag primär-Här termerna spontana
civilsamhället, familjen, vänkretseni eller ordens-ettgrupperna som

sällskap, och universella för de frivilliga kanDegrupperna. senare
inriktade hjälpa andra, Röda och Noaks Ark,på Korsetattvara som

tillsammanseller med likasinnade lösa problem ellervissa inatt
för livsstil, till exempel Länkarna, frikyrkorna eller nyk-vissen som
terhetsrörelsen. skall här kalla dessa kooperativa.Jag

Formeln för den välfärdentotala samhället, utvecklati som
från modifierad form följer:skulle iRose, utse som

VVc+Vm+Vo
där för välfärd, för för förcivilsamhället, marknaden,V står c rn o

offentligaden sektorn. formel kan dels tillämpasDenna aggre-
förgerad sammanfatta tillnivå, exempel eller landsregionsatt etten

välfärdsnivå, relevant också individnivå. individVarjeärmen
hämtar skilda delar välfärd från och de sektorer-sin treav var en av

skola hämtar barnen frånDanmarki iRätten att staten,na.
den tillhörande utbildningstjänsten kan levereras från koope-men
företag eller kommunen. pensionsförsäkringrativ, kanTjänsten sta-

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

förmågaVilken finns sektori respektive

har fästatSverige tradition tilltro till och kom-I stor statensav
förmåga och förstå behovsnivå ochrimligträttatt tamunernas

för upprättandet välfärdstjänster,medborgarnas ävenansvar av men
förmågan finansieratill och producera dessa tjänster.att
Zetterberg har hävdat de sektorerna marknaden,1994 att tre

och civilsamhället kan betona särskildasinasägasstaten normsys-
värden.specifika kan de värdensina Grovt sägatem, attman som

94



EMIL UDDHAMMAR

Zetterberg vägleder de olika sektorerna idealitet för civil-äranser
samhället, för marknaden,vinst och ordning för statsmakten.

Staten

Nationalekonomen Eli Heckscher beskrev hur den rationella
statsmakten under andra hälften 1800-talet blev den liberalaav
marknadsekonomins bundsförvant:

Statsmakten skulle långt ifrån elimineras, den skulle stärkas ochtvärtom
blev också stärkt, framför allt för första fickgångengenom att man en
hederlig och kunnig avlönad kår yrkesämbetsmän: skulleav statenmen
samtidigt hållas inom trånga inskränkas till rättsordningensgränser,
skydd ochutåt inåt, sålunda till rättskipning, polismakt, förvaltning och
försvar. blev slutDet med den pittoreska oordningen Så ratio-tog
naliseringen herraväldet, där romantiken och anarkien förut hade
härskat.

Med offentligade tvångsmedlen, inte beskattningsrätten,minst kan
åstadkomma rättsväsende, ordningsmakt, försvar och grund-staten

läggande offentlig service.
kanStaten med beskattningsmakten finansiera kapitalintensiva

investeringar dyrbari för samhällsutvecklingen infra-nyttigmen
struktur.

Ljungberg Zetterberg8C beskriver1996 motsvarande sätt
hur den rationella statsmakten skapat vissa positiva institutioner
inom det sociala området under 1900-talet: värdefulla"Det mest arv

perioden med den starka välfärdsstaten lämnar efter sigsom är ett
universella Hjälp från det allmänna skallarv av normer. oavsettges

den hjälptes relation till hjälparen.

Marknaden

Adam framhöllSmith människors egenintresse, för-att strävan att
kovra sig själv och de sina, osynlig hand skaparsom genom en ett
nätverk ekonomiska relationer i samhälle tenderarav ett som att
gradvis öka välståndet för hela samhället. arbete,Genom handel,
specialisering, initiativ, studier, forskning, teknisk utveckling, krea-
tivitet, entreprenörskap, sparande, riskspridning tenderar väl-osv.

förståndet samtliga individer öka. ekonomiskaDenna tillväxt äratt
förgrunden allt välstånd.
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marknaden varjeVälfärdstjänster kan organiseras annansom
efterfrågan finns.därprodukt

producerar ochMarknadengenerellaMarknaden har normer.
bryr normal-syfte och sig imed vinst,försäljer tjänster att generera
underskattad lik-oftakund. liggerfallet inte Härär envem somom

ochkläder tillsäljer billigahetsprincip. MauritzHennes 8C envar
försäkringsbolag.de flestaTrafikförsäkringar säljsvill köpa. avsom

sjukvårdsförsäkringarochkunde sjukförsäkringarPå sättsamma
sjukförsäkringarkompletterandeförsäkringsbolagsäljas privataav

försäkringsmarknaden. dendenredan produkt privata Iär en
sjukdomvidkundesjukvårdsförsäkringen ersättningenprivata

valfri sjukvårdsinrättning:för köp sjukvårdstjänsternyttjas avav
nedan.Beträffande högriskgrupper,offentlig.ideell ellerprivat, se

fram-Bennich-Björkmanoch 1999bl.a. 1999Som Aspers
moderna,kapital dagensdygder och socialt inomoftahållit, skapas

dessaarbetsorganisation.mindre hierarkiska Aspers är nyt-atttes
till civilsamhälletfritiden, alltsåmed hem och tilltigheter sedan tas

frivilliga sektorn.och den

ekonomiskadendygder och iformSocialt kapital i normer genererasav
viktigtarbetsplatsen.interaktionersfären, människors Det ärgenom

detsocialisering,handlar passivtydliggöra detta inte ärattatt om en
detillägnabenägen sigmänniskanpraktiken gör attmersomsnarare

alltmer.tycks tillämpasdagarbetsorganisationer idygderna dei som
överspillnings-d.v.s. det blirhävda DurkheimsDetta är tes, attattsom

kapitalfall då socialtdettaeffekter, de positiva,i är genereras.attmen
därförtillgodo, kankapital kommersociala mångaDetta säga attman

skapas.effekterpositiva externa

och bl.a. FukuyamasjälvTilläggas kan Asperssom noterar, som
omvänd riktning:kanutvecklingen ioch beskrivitPutnam att
tillgodogörascivilsamhället kan iisocialt kapital som genereras

socialaockså, detBennich-Björkman framhållernäringslivet. att
det de-dag sällan kommerarbetsplatsernakapital skapas isom

tillgodo.politiska deltagandetmokratiska
idrottsrörelsenfriluftsfrämjandet ochnämndeJag somovan

fortsätterförstatligats, ochfrivilligrörelserexempel inte somsom
bidrarindirektroll för välfärden Despela väsentlig sätt.ettatt en

emellertidhälsovård. harförebyggande Härinte minst genom
uppenbarligen väl-stark ochmarknaden under gjortårsenare en

Friskis oc/9motionsföretagpopuläramedfungerande inbrytning som
m.fl.Kic/eømsSvettis, gym
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Civilsamhäl/et

Särskiljande grupper

civilsamhällets särskiljande mycken hjälp:primärgrupperInom ges
familjen, och vänkretsen. sker eftersläkten deinom inteDet gene-

rella ideal bör vägleda och kommunerna. byggerHärstatensom re-
lationerna osjälvisk ömsesidighet, och ofta förbundnaärsnarare

löftenmed långsiktiga åtaganden. innebär detDetta ipri-attom
hjälp drivkraftömsesidiga finns stark och värdefullmårgriippernas en

omvårdnad drivkrafttill och stöd, sällan uppmärksammas.en som
gäller form ochDels det naturligtvis all den hjälp tid, arbetei av

familjen,till medlemmar släkten ochigår Härvänner.pengar som
produceras mängd värdefullt arbete, vilket Busch-Zetter-Karinen
berg femtedel den befolkningen hjälpervisat. i SverigeEn av vuxna
regelbundet handikappad ellersjuk, äldre. tillnågon Fem procent ser

dessa kategorier bor hemma, bortnågon gårarton procentav som
till.förtill hjälpanågon att

föräldrarömsesidiga relation utvecklas mellan och barnDen som
stark drivkraft, emellertid också kan komma andra barn änär en som

till föräldrarde godo. Alla de ställer lagtränareegna som upp som
för barn deras pojke eller flicka, får deni ålder 1samma som egen
specifika och glädjen meningsfullorganiseranyttan attav en
aktivitet med barn, glädjen kunna barnsitt sitt2eget att egetav ge
fördelen kunna tillsammans med lag,jämnåriga i10-15tränaatt ett

föräldraroch samtidigt andra barn. Andra hjälper3 10-15tränar
till med skjutsar, material osv.

Universella grupper

tidigare konstaterat frivilliga specialfallden sektornSom är ett av,
eller särskild civilsamhället. harorganisation studieItypen av en
Erik identifierat fördelar sek-tydliga med dennaAmnå åtta1995
tor. markeras kommentarerna till punkter kursivt.AmnåsHär

förser samhället med brokig samling sociala innovationerDen0 en

Noaks Ark således först med kunnaOrganisationen Sverigei attvar
erbjuda hjålp kvalificerad tilloch V-smittadeHI personer.omsorg
Landstingssjiøkvården stod handfallen, skalleoch har devisste inte
hantera den medan helt ideellvårdsitiiationen,nya en ny,

direkt skred till verket.organisation
tycks alltså finnas entreprenörsmekanism, stark driv-Det en en

kraft hos den frivilliga sektorn.människor Deninitiativ inomatt ta
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belönas den och det beröminitiativtar uppmuntransom genom
sanktioner likasinnadpositiva Dettaomgivning spor-som en ger.

till fortsatta insatser,rar osv.

spelar huvudroll för välfärden tillhandahållaDen atten genom en
mångfald sociala tjänsterav

här direkta hjälporganisationer exempelvis Frälsningsarmén,som
Röda korset och olika kvinnojouren också förebyggandemen
hälsovärdsarbete friluftsfrämjandet, naturskyddsföreningar,genom
nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen.

backar samhälles ekonomiskaDen ett systemupp

och ekonomi tycks ofta parallellt,Vit existera inte minst i nät-svart
verkstäta fig arbetslöshet.områden med ekonominDen svarta pro-
ducerar mängd den sociala sektorn.tjänster, inte minst ien

Under och 80-talen uppmanade kommunerna medborgar-1970-
skaffa barntillsyn. sker fortfarandeDettakvart iatt stor ut-na

sträckning, med hjälpande släktingar. mellangra°zon Gränsenen av
och arbete ofta dra.svart D grått" vitt svärär att,

skapar forum för uppfattningarmotverkande hurDen ett av
samhället ut/bör utser se

fall detta och kan leda till politiken lokaltmångaI positivt,är att
eller nationellt fär inriktning bättre medöverensstämmeren ny som
medborgarnas krav. rörelse till exempel Solidaritet PolenEn isom
under 1980-talet kan till legitima rättsligaoch med utmana statsen
och politiska grundvalar.

Sådana rörelser dock alltid lätta bedöma, vilketinte visasär att
Ärexemplet Balkan. det antal etniskapositivt minoriteteratt ettav

frontalställning varandra och kämpar för dengär i mot grup-egna
kan fanatiska djurrättsaktivister ochsuveränitet Hospens oss vege-

bli demokratiskt dilemma till vålds-ochtarianer svärt inspireraett
enskilda och allmännaden ordningen.övergrepp mot personer

för aktivt vidare antal äldre idéerDen ett

Religiösa samfund, naturskyddsföreningar, frimurare, godtemplar-
ordnar, arbetarrörelsen m.
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tillför samhället andra helig-slags värden mysterium,Den såsom0
het, lek och rekreation

försöker frigöra människor, och tillåta dem utveckla sinaDen att0
personliga drag och förmågor återhållsamii övrigtmest en om-

givning

betyder mycket för den sociala samhälletintegrationen iDen0

välfärdstjänsterBeträffande forskning kring brukarinflytandevisar i
daghem drivs föräldrakooperativ denSverige äratt som som om-

sorgsform, föräldrarna inflytande jämförelsedär har avgjort istörst
tillsynsformer.med kommunala

Coleman har sökt beskriva logiken bakom de häpnads-1990
uppoffringar oftaväckande individer ideella skäl.gör rentsom av

drivkraften bakom ideellt ledarskap ochHan att entrepre-menar
likasinnade.nörskap kan sanktioner från fårpositiva Manvara

beröm, respekt, kan bli räkna med"någonmöter att genomman
denna kan också för själv, kaninsatser. visa sigMantyp attav man

bör självfallet från de osjälviskainsats. bortseinteMangöra renten
för bidra med frivilligt arbete.motiven att

Vilka begränsningarnaär

för förmågaoch kommunernas OchVar går gårgränsen statens var
för förmågacivilsamhällets respektive marknadens skallJaggränsen

här tala marknadsmisslyckanden, statliga och kommunalaom
misslyckanden civilsambállesmisslyckanden.samt om

Staten

Under har skarp kritik riktats statligt och kommunaltår motsenare
företagande och monopol. omfattande korruption har avslöjats iEn

flerapolitiska kretsar kommuner. exempel statliga ochi Detta är
kommunala misslyckanden failuresgovernment .

Offentliga apoteksverksamhet,monopol transportväsendet,inom
telekommunikation och utbildningsväsendet flera harmed områden

kunna konsumenternas efterfrågan lågainte visat sig prisermöta
och effektivitet. hävdar detta gäller för deocksåMånga att
monopolbildningar dag praktiken finns sjukvård ochi i inomsom
utbildning. offentliga misslyckanden har grund isinMånga statens
och kommunens bristande kapacitet till relevant hantering, den
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specifika information krävs för effektivt bedriva in-typ attav som
köp och produktion. jämförelsesärskilt med mark-visar sig iDetta
nadens mycket effektiva informationskanal, marknadspriset von

HayekMises 1932/1981, 1945/1978.
och kommunerna har haft tendens flersig alltStaten att taen

försvagning offentligaåtaganden. har resulterat deniDet en av
makten, eftersom förden nödvändiga kunskapen produceraatt

god kvalitettjänster till låga kunnat uppbådas.priser inte Fors-av
kare har också för förlångsiktigtexpansionen negativärvarnat att
den ekonomiska utvecklingen. beträffandegäller inte minstDetta
offentliga monopol. framhållsKonjunkturrapport såledesI SNS 1999

beträffandekonsumentskyddet livsmedel marknadprivatenatt
vida konsumentskyddet för sjukvård praktikenöverstiger i ett

monopol.39offentligt Konsumentskyddet motsvarandeär sätt
mycket dåligt för offentligautvecklat de monopolen skola, äldre-i

och polis, jämfört med dominerade och konkurrens-privatomsorg
sektorer.utsatta

aspekt konsumentens skydd förutsägbarhet leveransiEn är av
utlovade förutsägbarhet offentligatjänster. mindreDenna iär sys-

vad allmänhet Villkoren för statliga och kom-iäntem antas.som
försäkringar,munala kan ändras med enklaersättningsnivåer etc.

riksdagen. framhållsmajoriteter Konjunkturrapporti SNSI 1999 att
konsumenterna förlorat fortsättaoch kommerATP,stort att att
förlora det fonderatpensionssystemet. Med ett systemgenom nya
skulle konsumenten kunna dubbla pensionen.emotupp

kontraktsförändringar genomförtshar med retroaktivStora ver-
för förkan hela kohorter gäller födda ochATP det senare1953

och välfärdspopulationer änkor. politiska oftariskernaDe små,är
eftersom ändringarna förblir kännbara väljargrupperna tiotals år se-
nare.

Statliga för välfärdoch kommunala behöver alltsåinsatser inte
skapa optimala välfärdslösningar. Välfärdsstaten fördelar delvissen

välståndet, det mindre klart hur träffsäkert det sker, ochärav men
ofta förknippat oförutseddadet med och oönskade effekter.är

Informationsproblemet Hayek och byråkratins1945/1978 ten-
dens maktposition Myrdal bestå-sin 1961 äratt permanenta egen
ende problem för statsmakt centraldirigerar ekonomi ochvarje som
samhälle. får ofta betalas medborgarna ochPriset konsumenterna.av

demokratiska och/eller kommunenvinstenDen att statenav
producerar välfärdstjänster tvivelaktig. demokratisktHurär är ett
besök landstin sdrivet sjukhus köla ift,å En vän-ettP g PP en av g enl ,
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behandling. ligger det demokratiskaVari elementet Rimli-tan, en
skiljer dettasig inte påtagligt mellan olika producenter.gen typer av

Medborgarens krav själv välja mellan olika producenteratt
också sociala tjänster, lika väsentligt krav.minst kanDåär ettav
köerna bli kortare, likaså, och internationella erfarenheterväntan sä-

behandlingen blir likvärdig eller bättre. också frågaDet ärattger en
värdighet: du kan själv välja mellan olika alternativ, du inteärom ut-

lämnad. Studier Möller ocksåvisar medborgarna uppfattar1996 att
möjlighetersina till påverkan inom producerad denservice istörre

frivilliga sektorn, jämfört med kommunalt producerad service.

Marknaden

ekonomisk brukarteori tala mar/enadsmisslyckandenInom man om
market failures Redan Adam Smith nämnde exempel brobyg-som.hamnar och alltså mycket kapitalintensivaDetvägar. rör större,gen,

där fördelasinvesteringar vinsten lång tid och har karaktärenöver av
offentliga nyttigheter. skattefinansierade kanGemensamma, insatser
krävas för verksamhetervissa har karaktären infrastruktur,som av

goda effekter först lång sikt.som ger
Observera såväl civilsamhället marknaden förkan ståatt som

produktionen, finansiering och organisation statlig elleräven ärom
kommunal. och byggnader offentlig producerasBroar, i regivägar
vanligen privata Produktion offentliga verk-entreprenörer.av av
samheter det sociala området kan exempel dagimångasom-

utförasvisar civilsamhället ellerinom företag.privataav-
skapa marknadsmässiga försäkringarDet svårt för in-är att

komstbortfall för tillhör högriskgrupper, till exempelpersoner som
har ärftliga sjukdomar eller medfödda handikapp. tycksDärom man

inte marknaden kunna direkt stöd det indirektmen görge genom
vid real tillväxt allmänt välstånd.att generera

Civilsamhället

kan linje mediMan också tänka sig över-resonemanget ovan en
driven beträffandeoptimism möjligheten bedriva verksamhetatt
inom civilsamhället, och talar då civilsamhällesmisslyckandenom
civil failuressociety .
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Särskiljande grupper

familjen ochcivilsamhället kan, då talarMisslyckanden inom om
nöd-föräldrar kanmissbrukande inteprimärgrupperna, gesomvara

offentligaoch där dettorftig omvårdnad och trygghet till barn,sina
krävakamratgrupper kan in-därför träda Mobbingin. inommåste
frånfallfrån skolpersonal, och socia-iåtminstone extremasats, mer

civilsamhälletmyndigheter. Gemenskaper Out-i Cosa Nostra,
medborgarskapetsmotverkarlawklubbar kan utveckla normer som

direkt kriminella.dygder, eller blirsom
riktadeofta partikulära, dvs.olika stödsystemCivilsamhällets är

familjen, eller vänkretsen.ofta släktingarspeciellmot grupp,en

Universella grupper

failure, vil-specifikt "voluntaryoch Anheier talarSalomon ommer
of voluntarylimitations thede definierar inherentket sector assom

Anheierneeds Salamonmechanism for publicmeeting 1998.8Ca
skumma eller kri-heller eller mindreExempel saknas inte mer

omhänder-visserligencivilsamhället, därminella gemenskaper i ett
grunderna förfinns, däroch social gemenskaptagande ge-menen

foku-hartvivelaktiga. Filip Wijkströmmenskapen i Övrigt är ytterst
detta problem:serat

mellan marknad ochfår karaktären frizon Frizo-Civilsamhället stat.av
rörelser vilkaoch socialaerbjuder för olika organisationersvängrumnen

samhället ellerför det omgivandenödvändigtvis positivainte är ett
system.demokratisktrepresentativt

utifrån vilkafrivilligacivilsamhället och de organisationernaSer man
förfår mallför, medel de använder,de verkar vilkamål attsamt en

har forskningen,där. Under itolka olika slags rörelser årsenare
ideali-traditionellt folkrörelsesverige,efterföljd, och iPutnams även

hel del.föreningar och gemenskapercivilsamhällets Menserat en
exempelacceptabla, heller medlen.alltidmålen inte Sominteär

punkter lyfter Wijkströmfaller utanför bådaorganisationer som
motorcykel-kriminellaOutlawklubbarna, alltså defram de s.k.

extremiströrelser.politiskaAndra exempel militantaärgängen.
föga demo-den ideella sektornorganisationer inomVissa ärnya

beställarorgani-fungerardet lokala planet.kratiska De mer som
Exempelspecifikaför ideella intressen. Greenpeace,sationer är som
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helt saknar lokala kan betrakta dessa organisationerMangrupper.
a-demokratiska, ungefär företag eller myndigheter.privatasom som

företaget,mindre lokal kontext, bidrar tilliDet attsom agerar en
skapa lokalt nätverk socialt kapital, kan också draett nyttaav men

detta. emellertid helt skildorganisationEn Greenpeace ärav som
från medborgarnas lokala nätverk. Relationen centraliserad. Denär
aktivitet genomför elitnivå, ochorganisationen ägersom rum
involverar bara medlemmen media, huvudsakligvia är avnämaresom
vid sidan centrala politiker.av

Andra bakgrundsfaktorer

Institutional bakgrund

kan uteslutas förmåganinte olika verksam-Det organiseraatt att
effektivtheter respektiveinom sektor till del kan medviss variera

hänseende till historia och kultur. lands både deinstitutioner,Ett
formella informella,och påverkar starkt förutsättningarna för dess
framtida utveckling North, de protestantiska nordeuro-1990. I
peiska länderna tycks medborgarna hysa förtroende tillstörre va-
randra och till de offentliga myndigheterna jfrandra kultureriän
Ingelhardt, kan till huvud-172-178. Detta spåras1997, atts en
sakligen universalistisk byråkratisk etik och rationalitet dominerat i
dessa länder sedan reformationen jfr Weber, med ytterligare

de rationella inflytandeaccentuering elementen under indu-av av
strialisering och demokratisering.

Stabil och långvarig demokrati kännetecknar flertalet de nord-av
europeiska länderna. därför rimligt hysa förtroendeDet är störreatt
för myndighetsutövning dessa länder kultureri präglasiän som mer

särskiljande klientelism och paternalism jfr Myrdalav grupper,
"the soft1968 state.

kulturer domineras särskiljande tillhandahållsI som av grupper
ofta välfärdsfunktioner högre grad civilsamhälletsi inom Tan-ram.
ken de länder där eller kommunen för välfärdenatt staten ansvarar

den högsta utvecklingsnivån, kan vidare förinte gi-utgör utan tas
ven.

Nordeuropas disciplinerade" länder, för använda NorbertI att
Elias det rimligt också andra organisationerär änterm, att anta att

fungerar väl, professionalismmed hög grad och kvalitet.staten av
värden brukar till förknippaexempel med svenskaDessa pro-
fråndukter företag Volvo, och OcksåEricsson, Astra IKEA.som
frivilligasvenska kännetecknas godorganisationer organisationav
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därför anföra låg kvalitet ochoch kvalitet. rimligtinteDet är att
högre gradskäl Välfärdsproduktiondålig iorganisation mot attsom

frivilligaskulle anförtros företag eller organisationer.

Socialt civiIsamhäI/etkapital inte bara i

kapital formulerats bl.a. ColemansocialtteoriDen Jamesavom som
fortgårindividersamarbete mellan minst två1990 säger att som

hjälp,och bygger ömsesidigunder längre tidsperiod, somen
m.fl. bildandetkapital. huvudsak harskapar socialt EtzioniI 1993,

sfär. framgåttförlagts till civilsamhälletsdetta sociala kapital Somav
kapital ocksåbl.a. kan naturligtvis detta socialaAspers ge-av ovan

individerföretag, eller interaktionen mellaninom iett ennereras
fotbollsklubb ellerstatlig myndighet. kan också iiDet genereras en

naturskyddsförening individer har yrkes-lokal mellan sittsomen
de sektorerna,verksamma liv ochi tre osv.var en av

social produkt ömsesidiga relationerSocialt kapital alltsåär aven
individer längre tidsperiod. kan skapasmellan minst Dettvå över en

marknaden ochoch de sektorerna civilsamhället,inom treenvar av
dem. socialt kapi-eller olika utbyte emellani Fastänstaten, typer av

ömsesidig hjälp, ellertal till karaktär kräver inslag reci-sin ett av
hjälper dig,prok altruism du hjälper jag i principmig, ärsomom:

sekundärtkan det nätverk därmed skapasvärde,positivtett an-som
syften.vändas för goda destruktivasåväl som

Sammanfattning

sektorTypiska mekanismer för vä/färdsproduktion i respektive

Civilsamhället

drivkrafter kan komma till godo. Exempel:Särskiljande 1många0
ocksåförälder blir till barn,sittEn 10-15tränartränare egetsom

styrelsen för bostadsrätts-andra barn. iDen2 tar ensom ansvar
förening, första hand fördet kanske sitti segör att egetom

medlemmarsdärmed också till till allahus, bidrar att ta varamen
välskött fastighet.bo iintresse att en

från likasinnade de lokalasanktioner, alltså iPositiva uppmuntran0
drivkraft civilsamhälletsnätverken, väsentligär en som sporrar

entreprenörer.
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Marknaden

företagskäl isigvinstintresset är ettattett0 engagera
bygga sittSchumpeter 1994entreprenörens strävan egetattI

förverkliga idékungarike", att egenen

Staten

ledasamhällsutvecklingen,maktAtt över att0
godaåstadkommavälfungerande byråkrati kunnaAtt0 genom en

för bästalösningar det gemensamma
till godaför det insatserPliktkänslan sporrar0 gemensamma

Olika lösningar för olika

välfärdspopulationer
och de resultatdagsDet vårtär att resonemangsummeranu

förslagkonkretamedfram till. skall också kommakommit någraJag
förskulle kunna ökatcivilsamhället och marknadentill hur ansvar

samhället.delar välfärdsproduktionen ivissa av
dag faktisk produktionoch marknaden harCivilsamhället i aven

underskattad imycket omfattande,välfärd ännu tyvärrär mensom
kom-producerasdebattforskning och i Sverige. Det stat,avsom

offentlig statistik,regelbundetoch företag redovisas i menmuner
förhållanden bidrar tillproduktion.civilsamhälletssällan Dessa en

ocksåfungerar. kansamhälle egentligenskev bild hur Dettavårtav
förmåga skapacivilsamhälletsförklara dendelvis misstro attmot

spridd.välfärd vidaännu ärsom
används,marknaden respektivecivilsamhället,Inom staten som

Väl-för åstadkomma produktionolika mekanismerhar attsett, av
färdstjänster.

har talatZetterbergenlighet med Ljungberg 1996I 8C attom
ocholika lösningar,välfärdspopulationer kan behovolika i attvara av

mellan dessakanoch produktion varierafinansiering, organisation
efter välfärdstjänst.ochoch deras behov,populationer även

utgångspunktbildadeockså depåminnamigLåt tre teser somom
framställning:för denna

fortsattdemokratiska strukturerCivilsamhälletsTes är en
helhet.för politiska demokratinvärdefull injektionskälla den som
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Tes enskildes möjlighet påverkaDen vardag Värdesin2. äratt ett
i sig. gäller bara möjligheteninte påverka inriktningenDet att av
den producent valt, också den fundamentala möj-utanman mer
ligheten kunna välja mellan olika producenter välfärds-att av
tjänster.

VälfärdssektornsTes produkter och bör billigatjänster såvara
och ha hög kvalitet möjligt.så som

bakgrund den analys genomförts härMot skulle viljajagav som
lägga till ytterligare här:tesen

Tes Lika för alla välfärdsområdetservice inom behöver inte
innebära statlig eller kommunal produktion. kan åstadkom-Det

skattefinansierat checksystem och erhållervarettmas genom en
check värde, och kanvisst användasmotsvarar etten som som

för köpa viss barnomsorg, skola, äldre-service t.ex.att upp en
vård eller reglering, social försäkringvissgörgenom en som en
obligatorisk, lämnar till valfri producent.öppetmen

Specialiseringen olikai civilsamhället värdefullinom ärgrupper en
tillgång eftersomsamhälle,i det ökar individernas möjligheterett att
kunna söka tillsig organisation hennes ellerjustmotsvararen som
hans intressen. lokal fleroch möjligavariationEn störreegna pro-
ducenter välja bland, skapar förutsättningar för bättre anpassadeatt
lösningar den socialainom sektorn. ökar den enskildes chansDet att
välja mellan olika välfärdsproducenter efter behov.

kan också ökad kostnadseffektivitet,Vi främst detnå attgenom
fler producenter ochuppstår aktörer det sociala området. Detta

förväntaskan också flerskapa innovationer, och därmed sikt öka
den allmänna kompetensnivån.

Tilldelningen skattesubventioner kan ske stöd till denav som
enskilde konsumenten eller till producenten eller tjänster.av varor
Stöd till konsumenten kan ske kontant barnbidrag, sjukpenning,
bostadsbidrag, eller skolcheckar.in Produktionsstöd kannatura

till obestämt antal producenter uppfyller vissa minimi-somettges
krav eller till producent. Producentstödet utformaskanen som
subvention till hyreshus, eller direkträntor ägareav en av genom
driftbidrag för verksamhet under eller offentligt huvudman-privat
naskap sjukvård eller landstingsregi.i privat- specialfall lag-Ett är
stadgat monopol vanligen offentligt rättsväsende, polisärsom

också kan tidigarei princip privat hade exempelvismen som vara
ofta och apotekare lokalt monopol.privatsotare
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vil-själv bestämmafrihet konsumentgradMin att genomav som
subvention,skall tillgodogöra vissken producent migjag ären

denträffar då alltidkonsumtionsstöd intevid kontant menstörst
för stödet, ganska ifår skäletvilketavsedda tjänsten, storantas vara

mindreskolcheckarbarnomsorgscheckar,checksystem osv.,ett
produ-vid stöd tillproducenter ochvid stöd till antal minstett en

förden gynnade producenteneftersom då bara kan väljajag attcent
Tilldelningsformen alltsåtillgodogöra subventionen.mig är av-

grad paternalism givetför offentliga politikensgörande den attav —
skattefinansierad subvention.verksamhet erhålleren

för och produktionfördelningframtidamöjligEn avav ansvar
till-skullegrad dagens situationvälfärdstjänster, högrei än tasom

sektor, ochdrivkrafterna respektivesärskilda ide ävensomvara
välfärdstjäns-mellan olika producentertillåta konkurrensskulle av
exempelefter antalindeladetabell Radernai är ettter, ser

detaljeradefyravälfärdspopulationer. tabellolika I 4 merser
ochfinansierasvälfärdstjänster kan organiseras,exempel hur vissa

välfärdspopulationer.för bestämdaproduceras några
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Tabell Framtida möjlig fördelning för och produktionav ansvar av
välfärdstjänster olika välfärdspopulationerinom

Välfärdspopulation Civilsamhälletsorganisationer Marknaden StafI kommun

Särsldljande Universella

Familjen Hjälpaandra Kooperativ

Samtliga Hjälpochstöd, Allmän och Rättsskydd,skyddgrupper varu- avgemenskap tjänsteproduktion fri-ochrättigheter
Socialbidragvidnöd

Småbarn Försörjning, Omfamiljen Barnomsorg Barnomsorg Hälsokontroll
klararuppgiftenomsorg, övervakarStödtill barnfarlärande sociala ensam- ompga ståendeföräldrar illap.-omem

Skolbarn Försörjning Praktik Skolor, Skolor,praktik praktik Skolplikt,skolor
ochomsorg, Fritidshem SkolcheckarFritidshemhjälpmedläxor

Studenter Ev.försörjning, intresseförening Låntillutbildning Universitet
uppmuntran ochuppehälleStudentnationer

socialservice, Universitetger
nätverk, ochroar
uppmuntrar

Korttidssjuka Huvudansvar Stödtillforskning Hälsobevarande Sjukvârdsför- Försäkrings-
organisationer säkring obligatorium
HBO

Försäkring Betalarmot premietilldem
inkomstboniall utanförarbetslivet

Lángvarigtsjuka Huvudansvar Stödtillforskning Hålsobevarande Sjukvárdsför- Försäkrings-
organisationer säkring obligatorium
HBO

Försäkring Betalarpremietilldemmot
inkomstbortfall utanförarbetslivet

Korttidsarbetslösa Gemensamtstöd, Arbetsförmedling
uppmuntran

Lángtidsarbetslösa Gemensamtstöd, Arbetsbevarande
organisationer,uppmuntran
ABO

Handikappade Frivillig Stödtillforskning,Gemenskap, Huvudansvarför
hemvård vårdoch rekreation försörjningochom omsorgmöjligt rekreation

Friskapensionärer Boende.service Boende,service Boende,service
Gemenskap. Pensionsför- Obligatoriskförsäkring
rekreation säkring tidigarei livet.

Sjukapensionärer Frivillig Hjälpochstöd Boende,service Boende,service Boende,service
hemvårdom Ledsagareför Gemenskap, Pensionsiörsäk- Obligatoriskatt försäkringmöjligt

kunnahandla rekreation ring tidigarei livet.
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Tabell Olika välfärdstjänster kan olika för olikaorganiseras sätt
välfärdspopulationer

Småbarn Barntillsyn-

Ansvar Finansiering Produktion

Staten

Kommunen förLika alla Checksystem Minskad roll

ÖkadFöretag roll

ÖkadIdeella sektorn roll

Familjen andra Skatteavdrag
primärgrupper kommunaltom

finansierad
tillsyn nyttjas

Skolbarn 5/eolzmdervisning-

Ansvar Finansiering Produktion

Staten

Kommunen Lika för alla Checksystem Minskad roll

ÖkadFöretag roll

ÖkadIdeella sektorn roll

Familjer/
primärgrupper
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sjukvårdKorttidsjuka -

Finansiering ProduktionAnsvar

Betalar premieStaten Tillsyn och
förkvalitetskontroll dem utan
arbetsgivare

Obligatorisk
sjukvårdsför-
säkring

Sjukvårdsför- AvskaffasKommunen
säkringspremie
för anställd

Sjukvårdsför- Sjukvårdsför-Företag
säkringspremie säkring
för anställd

Ökad roll
Hälso-
bevarande
organisationer

Ökad rollIdeella sektorn

SjälvriskpremieFamiljer/
avgift vidprimärgrupper
sjukbesök

långtidssjuka sjukförsäkringoc/9Kort- -

Finansiering ProduktionAnsvar

Obligatorisk Betalar premieStaten
försäkring för anställda

Minskad rollBetalar anställdsKommunen
premie

Ökadanställds rollBetalarFöretag
premie

Ökad rollsektornIdeella

Familjer/ Betalar självrisk
primärgrupper
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särskiljande har oftaDe dåligt rykte producentergrupperna som av
välfärd, eftersom de inte universella inriktade denär utan mot egna
familjen eller bortser från deDå mäktiga drivkraftergruppen. man

finns dessai och de sekundära effekterpositiva försom grupper
samhället i de innebär.stort som

exempel: förälderTvå blir tillEn barn,sitttränare trä-egetsom
också andra barn. förDen i styrelsen10-15nar tarsom ansvar en

bostadsrättsförening, det kanske första hand föri sittsegör att om
hus, bidrar därmed också till alla medlemmars intresseeget attmen

bo välskött fastigheti förverkligas.att en
Positiva sanktioner, alltså från likasinnade de lokalaiuppmuntran

nätverken, väsentlig drivkraft civilsamhälletsär en som sporrar
entreprenörer.

demokratiskaDen vinsten välfärdstjänstviss producerasattav en
och/ eller kommunen särskilt det sker monopol-istatenav om en

situation tvivelaktig. kölapp, avgift,Enär väntan,ytterst en en en
behandling ligger detvari demokratiska elementet-

fördel med civilsamhället förEn välfärdsproduktionatt tar ansvar
det lokala deltagande och den sjalvförvaltning det normaltär som

innebär.
därför demokratiskDet för samhälletvinst helhetär en som om

produktion välfärd allt högrei grad kan skötas civilsamhälletsav av
närdemokratiska institutioner eller förankradelokalt före-privataav
tag.

också linje medDetta i subsidiaritetsprincipen, eller närhets-är
principen, grundidéerna bakom den Europeiska Gemenskapen.en av

och förFinansieringen olika välfärdstjänster kan ävenansvaret
fortsatt ske beskattning och generella bidrag lika för alla. Förgenom

skapa pluralism produktioneni det dock ofta fördelaktigt medäratt
checksystem barnomsorg, skolor eller obligatorisk för-ett en

säkring sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring.
fullt möjligtDet driva också omfattande försäkringssystemär att
frivilligadeninom sektorn sker dagi arbetsmark-så i många

nadsorganisationer eller företagprivata sker bekantsåav som
sedan länge andra områden.

Förutsägbarheten beträffande välfärdstjänster, producerassom av
och/ eller kommunen, betydligt mindre vad allmäntär änstaten som
Villkoren för statliga och kommunala försäkringar,antas. er-

sättningsnivåer kan ändras med enkla majoriteter riksdagen,ietc.
och har ofta skett beträffandeså änkepension m.fl.ATP, system.
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fått flera centrala väl-århundradeCivilsamhället har under vårt se
eller kommunen i Sverige. Dettafärdsfunktioner över statentas av

medborgar-och knappast tillutveckling,nödvändighar inte varit en
civilsamhällets organi-goda egenskaper ifinnsbästa. mångaDetnas
medlemsinflytandedeltagande ochaktivtminstsationer inte ett --

samhället ytterligareberikade skulle övertagör attgenomattsom
välfär-inflytandetdemokratiskavälfärdsproduktion. Detviss över

producenttredje sektorndenstärkas delsden kan att somgenom
denocksåfrån brukarna,för påverkanär öppen genommenmer

frivilligaproducenterolikavälja mellanökade möjlighet att -
kommunala producentereventuellaföretag ochorganisationer, -

lika legi-Och detinnebära. minstpluralism skulledenna är ettsom
för medborgaren.värdetimt

Noter

WijkströmSvedberg1 exempe1eppson 1996till 1995,GrassmanSe 8C samt
AnheierSalamon 1998.8C

2 AnheierSalamon 1998 223-224.8C s.
3Uddhammar 1997, 127-190.s.
4 Uddhammar 1999.Aspers 8C
5Olsson 1993 47s.

Förf:s från engelskan.6Olsson 1993 85. övers.s.
social ordertill way"7 bidrogorganisationer promoteDessa spontaneousatt a

relationernateoretisk analysuttrycker detNils Karlson i avstatsvetaren ensom
Karlsoncivilsamhället ochmellan 1993 102.staten. s.

8Karlson 1993 102.s.
följandesåledesinledsFörsörjningsform och sjukkassor",9Avsnittet 3.4. sätt:

medförde förödandearbetskraftenmänskligahantera denMarknadens sätt att
oregleradeinblandade: barnarbete,för deföljdverkningaroch ekonomiskasociala

följd".eller dödligofta med lemlästningoch yrkesskador, utgångarbetstider som
arbetskraften marknadensförkonsekvensernagenerell beskrivningSom avav

arbetskraften detta naturligtvisden mänskligafunktion och hanterasätt är enatt
tillgenerelltbidrog marknadensjälva verketförenkling och nidbild. I sett engrov
för demångdubblade lönerna, inte minstutveckling, vilkenenastående ekonomisk

städernadärför flyttade tillocksåinflyttande arbetarna.till städerna Det manvar
fanns naturligtvis,fokuserarproblem Lindqvistjordbruket.och Deövergav men

dödlig"Lemlästning elleromfattning beskrivs. utgång"denknappast i är ensom
arbetskraften. Beskriv-följden förofta blevvadhelt orimlig beskrivning somav

parallell till deanförda tolkasWebers teorikan linje mediningen som enovan
industrialiseringen.lantjunkrarnas kritikkonservativa mot
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1°Uddhammar 1993 437.s.
l Lindqvist 1990 121.s.
z Selle 1995, 340.s.
3 Bennich-BjörkmanCit. i 1999 230.s.

ThompsonHogget 1998.8C
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1995.
21Jfr Elgar Russell 1998.8C
22Mullard Spicker 1998.8C
Jfr Kramer 1992.
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hälle", Ahrne 1994.se
25Wijkström 1996 45-46.s.
2°Salamon Anheier 19988C 240.s.
27 Lönnberg ochBengtsson, Reizenstein 1994 18-21.s.
28Fölster 1996 84.s.
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låg- och mellanstadiet: Alla klasser land, däriår — är ett eget utsersex som man en
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omkring har hon vicedrottningar och lakejer och sådana. Och alla lydersig sina

blint, fördrottningen allt henne till lags. Johanna vägrade, honMengör att vara
gick Straffet blev utfrysning. henne, alla undvek henne.sin Ingen sågväg.egen

gjorde förJohanna allt resultat. SvD 11/1 1999, 23.att utansynas, men s.
3°Lundström Svedberg 19988C 117.s.
31Zetterberg 1994 65-66s.
32Heckscher 1936 79.s.
33Aspers 1999 193.s.
34Bennich-Björkman 1999 260.s.
35Busch-Zetterberg 1996.
36Amnå 1995 119-171.s.
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Medborgarskapets
gestaltningar
Insatser i och utanför föreningslivet
Eva Jeppsson Grassman och SvedbergLars

frågor villDe kritisk granskning och diskutera dettaisom ge en
kapitel kan sammanfattas följande medborgarnasvis: Har engage-

föreningslivet förändrats,i till omfattning och karaktär, undermang
1990-talet Vilka uttrycksformer och vidi sidan föreningslivetom

medborgarskapetsig tröskeln till kan förståår 2000 Hurtar man
dessa former Vad betyder de uttryck för medborgarskap som
kartlagt och vad de tillståndet i det gällerSverigesäger närom
medborgerlighet Syftet diskutera medborgarskapet såsomär att
det kommer till uttryck deltagande och frivilligt arbete för-igenom
eningslivet. Med stöd frånresultat bred befolkningsunder-av en
sökning diskuterar också formerandra medborgardel-några av
tagande utanför det traditionella föreningslivet, informellasåsom-
insatser i närmiljön, deltagande informellai nätverk tillfälligaoch
sammanslutningar.

Medborgarskap begrepp kommit allt vidareär ett attsom ges en
tolkning och investerats med olika betydelser långtgår utöversom-
den innebörd har med individens förhållande tillgöraattsom staten

formaliseradeuttryckt i rättigheter och skyldigheter för proble-en
matiserande Janoski,genomgång, Medborgar-Rees,1998; 1996.se
skapet i vidare tolkning inkluderar antal olika roller ochen ett
identiteter individen hari förhållande till samhället, inte minst isom
det betecknas det civila samhallet. Aktivt medborgarskapsom som
kan sålunda sig antal olika uttryck och gestaltningar. harDetta ett
blivit allt vanligare här också inkludera socialt inriktat med-att
borgarengagemang, också betydelsefullt förnågot varit vårsom
befolkningsundersökning. Föreningsliv, grannskap och andra delar

lokalsamhället där aktivt medborgarskap kan ochär utövasav arenor
förverkligas. innebörder medborgarskapsbegreppetDe till-som
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tidsbundna bådeutsträckningemellertidtycks vissskrivs i ut-som-
relate-för ideologisktsamhällsförändringar ochtryck för konkreta

diskursförskjutningar.rade
forskningharföreningstradition.har stark DettaSverige en

för Häll,talande bevis SOUdeunder 1997;åren gettsenaste
1990-taletgenomförts understudierInternationella1993:82. som

LundströmSvedberg,exempeltill Grassman 1995;Jeppsson 8Cse
"Föreningssverige.bekräftat bildenharWijkström, 19978C av

miljo-befolkningföreningar iMed omkring 8.8sina 000200 en
fram-föreningsmedlemskap capitadrygtoch sinainvånare 3 perner

föreningstättjämförelseinternationellvidSverigestår som meren
folkrörelsetraditionen,svenskaandra länder.flertalet Denän som

har istoltare komponenter,självförståelsensden svenskautgör en av
unik till sinockså faktiskt siginternationell belysning visat vara

utmärkandeAnheier,Salamontill exempel Ettkaraktär 1997.se 8C
verk-dessföreningslivetoch det svenskaför folkrörelserdrag är att

medlemsinflytandebyggerutsträckningmycketsamheter i stor
och ideella insatser.

på imedborgaraktivitetPerspektiv
föreningslivet

traditionföreningslivet harMänniskors i setts somavengagemang
fungerandeförutsättning förochgrundläggande inslag i enett en

direktuppfattatsharbetydelsedemokrati i Sverige. Dess ettvara av
kanalfår individenmedierande funktionföreningslivetsslag. Via en

föreningslivetmedborgarskap. Samtidigtpolitisktför ärutöva enatt
lärsvärderingar och arbetssätt indemokratiskademokratiskola där

helhet tilldemokratin i sinkommeroch reproduceras, något som
har1987:33 demokratiaspekternaInflytande- ochSOUnytta

lyftsföreningslivbetydelsenframför allt betonatssålunda när av
oftastföreningarnainriktadede politisktfram. ocksåDet är som

tillochfokus för Föreningsengagemangi intresset.stått rätten
uppfattats ochoftatraditionföreningsdeltagande har i Sverige av
påverkaindividen kan sinvilkabeskrivits egengenomsom resurser

med-demokratiskaoch denoch andras Dessasituation processen.
människor samhälletfördelade bland iborgerliga ojämntärresurser

delta påverkans-möjligheter iolikaoch de tycks därigenom att
Central-Statistiskahar tillämpatsResursperspektivet avprocessen.

ochexempelLevnadsförhållanden till i1997byråns mätningar av
för MaktutredningenMedborgarundersökningen Petersson,1987
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Westholm Blomberg, diskuteras1989. Detta också8C isynsätt
resultatJeppsson Grassman diskuteras1993. De längre fram isom

detta kapitel anledning frågorställa utifrånattger oss ett resurs-
perspektiv: har skillnaderna mellan olika det gäller med-närgrupper
borgarengagemang föreningsliveti ökat eller minskat under 1990-
talet, fråga.sådanär en

Medborgarengagemang kan såväl uttryck förgenerera som vara
socialt kapital, enligt olika författare, med vari-någotsynsätt som
erande utgångspunkter utvecklat. Föreningslivet individen möj-ger
lighet delta och med bygga nätverk vilka, beroendeatt attvara upp

karaktär och innehåll, kan komma slags kapitalutgöraatt ett av
relationer. Socialt kapital skapas relationer mellan fårindividernär

sådan karaktär handlingskraft och agerande underlättas. Dettaatten
hävdar Coleman det1994 sociala kapitaletävensom ettser som
relationskapital vilket enskilda individer kan ha eller mindrestörre
tillgång till också Bourdieu, förse likartat1980, ettsom resone-
mang.

annorlundanågotEtt använda socialt kapital metaforsätt att som
tillämpas han belyserPutnam föreningslivets1993 betydelsenärav
för demokratin. sin berömda bok politikI och med-numera om
borgerlighet i Italien analyserar han varför italienskavissa regioner
tycks utveckla effektivt näringsliv och välfungerande lokalmer
demokrati andra, efter decentraliseringsreform. fannHanän en att
det det sociala kapitalet och den varierande tillgången dettavar

hade central betydelse, liksom den medborgarandasom ettsom
starkt socialt kapital uttrycksig skapas detta AvgörandeHurtog
för utvecklandet starkt socialt kapital, hävdar till-Putnam, ärettav

och föreningsliv.gången vitalt dettaGenom uppstårtättett ett
sammanhållande kitt formi starka sociala förtroendeav normer om
och ömsesidighet vilket möjliggör samarbete och vidmakthållande

slags grundläggande social tillit. föreningsaktivi-Det inteärettav
brobyggande betydelse eller dess betydelse direkt demo-tetens som

kratiskola ställs förgrunden.i Föreningslivets betydelse försom
demokratin blir med detta indirekt karaktär. För-synsätt av mer
eningens inriktning och målsättning blir underordnad betydelse.av

föreningsengagemang blirInget viktigare för demokratin någotän
deltagande sångkörer, frimärksklubbari eller studiecirklarannat:

blir lika viktiga för skapa medborgaranda och socialtattarenor
kapital politiskt inriktade föreningstyper, med dettasom mer syn-

Medborgarskapet kan brokig mångfaldsig gestalt-sätt. ta en av
och kanningar ändå lika betydelsefullt. den medborgar-Menvara

anda hävdar kommer hela samhälletsPutnam,som genereras,
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föreningsdeltagande dettaverkligen alltdemokrati till del. Bidrar
finns kritiskt studera,fråga det anledningDetsätt är atten som

Gundelachvilket exempel Wijkström Torpetill gjort.1998 SC
klargörande analys för betydelseni1997 attargumenterar aven

demokratiskföreningsdeltagande ochdistinktion mellangöra en
kapital och politiskt kapital.mellan socialtintegration,

tillhörighethandlar ocksåMedborgarskapet vem somom om-
och skyldighetertillhör och tillhör och hur rättigheterinte ärom
Tillhörighetsaspektenfördelade samhället Bulmeri Rees, 1996.8C

betonats takt medhar under det decenniet tydligt Sverige iisenaste
fåttIntegrationsbegreppet harsamhället blivit mångkulturellt.att ny

potential föraktualitet. föreningslivets integrationKring av grupper
ochkulturella och sociala villkor bak-och individer med varierande

förhoppningar knutits. har kommit tillgrund har starka Dessa ut-
antagandenofficiellatryck dokumenti DeSOU 1996:55. som

förhoppningar har dock också problematiseratsdessa bygger av
blandflertal forskare Forssell, Taylor, 19941999; annatett som

föreningsdeltagande uttryckpekat de komplikationer somsom
medför. hörnsten till-för och särtillhörighet isärintressen Som en

frivilligahörighetsskapandet dock det Genomengagemanget.ses
för skullindividen baraaktivt medborgarskap deltar inte sin egen

förmed och skapa tillhörighet andra.kan ocksåutan vara
fall beskrivitsföreningsdeltagande allmänhet uti-i i mångaOm

till medborgarskapetsfrån resursperspektiv och med anknytningett
specifiktideellt föreningsarbeterättigheter land, hari vårt så mer

gälleroftare från förpliktelseperspektiv.beskrivits Detta ettett
offentliga diskursen under 1990-taletsärskilt tydligt för den isätt

frivilliga har fått moraliska inslag. Kunskaps-Sverige. insatsenDen
tilldenna tidpunkt också knytakommer vidintresset att enan

verksamhet Del-för forskning frivilliganglosaxisk tradition om
uttryck förtagande föreningslivet elleri må ge resurser ses som

inflytande. desto mindre krävs dentill handling och Icke attresurser
förfrivilligt tid, oavlönat, baraaktiv sinsin inteär egensom ger av

därför följdriktigtför andras skull. Kanske detskull justäven ärutan
för studera det frivilliga medborgarengagemangetsintressetatt att

exempelvisökat påtagligt Norden under dei åren semotiv senaste
PliktenHabermann, Grassman, 1997.Jeppsson1999; att vara

föreningslivet har från olika håll tydligareengagerad medborgare i
artikulerats.
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Informella insatser delsom en av

medborgarskapet
harSverigeI tradition varken beaktat eller betraktat infor-man av

mella insatser medborgarskapsperspektiv. harDet gällt in-ettur
både inom och familjen. Under de decenniernasatser utom senaste

har emellertid de här slagen aktiviteter kommit bli alltmerav att
uppmärksammade anslutningi till diskussioner det utvidgadeom
medborgarskapet.

försökaEtt dela olika slag arbete/sätt insatser har varitatt upp av
indelning olikai grundtyper.göra vanligt tillvägagångssättEttatt en

då skilja informella insatser från förvärvsarbeteär att ut ersätt-mot
hushållsarbetening, och frivilligarbeteorganiserat till exempelse

Tilly Tilly, informella8C 1994. De insatserna kan i utsträckningstor
sin startpunkt och delvis andra socialaantas ta genereras arenor,

utformas under andra premisser och till dels ha andra målsättningar
organiserade frivilliginsatser. detän gäller informellaNär insatser

brukar tydligare beträffande frivilliga förenings-ännu änman,
insatser, peka förpliktelsers grundläggande betydelse, liksom att
givare och ofta har stabil relation med specifikmottagare en en
historia tillse exempel Wilson Musick, Szebehely,8C 1997; 1994;
Lingsom, Naturligtvis finns1998. det också likheter med andra

verksamheter, inte minst hushållsarbete deti hemmet.typer av egna
Busch Zetterberg 1996 emellertid empiriska datapresenterar som
styrker vikten betona de grundläggande principiella skillnaderattav

verkar föreligga mellan till exempel organiserade frivilliginsatsersom
och informella insatser. detVi olika för medborgarnasättser som

uttrycka ochsig frånutgår de aktivitetatt att typer av som
benämner informella insatser ickei ringa utsträckning har andra
utgångspunkter och mål slags socialt kapitalsamt genererar ett annat

organiserade frivilliginsatser.än vidareDet principiellt viktigär en
skillnad mellan informella insatser utanför detgörssom egna
hemmet och sådana för bornågon tillsammans med.görssom man
Vi också frånutgår informella insatser varken utbytbara elleräratt
jämförbara i enkelnågon mening med andra aktiviteter.

finns liteDet kunskaper den svenska befolkningens infor-om
mella insatser, inte minst övergripande empirisk docknivå se
Johansson ställdeVi också1991. frågornågra i befolk-vår egen
ningsstudie från Huvuddelen den1992. kunskap ändå finnsav som
har tagit sin utgångspunkt i mottagarperspektiv och inte iett ett
givarperspektiv tillse exempel Daatland red., Szebehely,1998;

Statistiska1998. Centralbyrån har dock1992 i en
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ZetterbergBuschområdet och 1995tidsanvändningstudie tangerat
frågeställningar. Sist-den häringåenderelativt typen avtar upp

frågadennastudieliksomförfattarenämnde visar, vår avegen
informellabefolkningens insatser ärGrassman, 1993Jeppsson att

omfattande.
familjensharmedborgarskapetdiskussionenden samtidaI om

undanskymdhafthushållet längedetliksom iroll insatser enegna
harårtiondenadeUnderexempelplats till Rees, 1996se senaste

ochforskningfeministiskinternationellomfattandeemellertid en
för dessasigkommitkönsperspektiv intresserautifrånforskning att
fortsätterfamiljerelationerforskningfrågor. Vidare pekar mot attny

tycksSamtidigt intesamhällen.betydelse iha våra typeratt stor av
rättigheter haochförpliktelsercentrala begrepplängre ansvar,som

ellerförinnebörder, varken givareeller absolutasjälvklaranågra
exempeltillländervästvärldensinformella i seinsatsermottagare av

dendäremotsocialt kapital hardiskussionenFinch 1996. I om
förrollfamiljensbetonatColemanciteradeinledningsvis a.a. att

sådant kapital.skapa
speci-betingelseranhörigas i Sverigeaktuell genomgångI aven -

JohanssonAndrénGenellkonstateraranhöriga till äldrefikt 8C-
litenmyckettotaltanhöriginsatserkunskapen1998 ärsettatt om

och inte isituationutgångspunkt ioch den sin mottagarensatt tar
den be-ocksåkonstaterarJohanssonGenell Andréngivarens. 8C att

huvudsakanhöriginsatser iförekommitdiskussiongränsade omsom
premisser.ochoffentliga vårdensfrån denutgått omsorgens

ständigmedborgareSvensken ensom -
källa till bekymmer

traditionellaför deforskarnavarnadeunder 1980-taletRedan att
Engberg,tillbakagångför medborgarengagemangformerna var

under deocksåtyderMycket 20SOU 1990:49.1986; senasteatt
fått alltfolkrörelsertraditionellaochpolitiskahar partieråren

Möller,Bäckbland medborgarnabehålla legitimitet se 8Csvårare att
tendenser visarstället pekathar iMontin, Man1998.1997; som

deltagandeförförpliktande formerväljer mindremedborgarnaatt
deltagandeför 1998.uttrycksformer" Peterssoneller nya et

och1980-taletsedan iintrycketsammanfattande ännuDet är att
högoffentliga samtaletdet i1990-talet harunder helagradhögra

direktavikandeför svenskarnasoch bekymmerpräglatsgrad oroav
ellermedborgaraktivitet,minskandepolitiska ettengagemang,
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sigfel uttryck. Konsekvensen denna minsk-engagemang tarsom av
förning demokrati, det civila samhällets vitalitet, "det lilla sam-

hällets" omsorgspotential och för samhällets förmåga till integration
har diskuterats i pågående liksom uppblossande diskussioner över
decenniet.

denna bekymradeI anda korn under 1990-talets början för-
eningarna och deras verksamheter lyftas fram, de förnäratt -svenskt vidkommande artikulerades från helt perspektiv ochnya-
med ideologiska förtecken. Intresset utvecklade sig i interna-nya
tionell riktning fokus välfärdsfrågor. innebarDetta blandmot

föreningarnas frivilligorganisationernas potentiella för-annat att - -tillmåga serviceproduktion efterfrågades, inte minst med förvänt-
ningar deras möjligheter mobilisera till oavlönat arbete. Med-att
borgarskapets förpliktelser det gäller hjälp och komnär omsorg

helt tidigare fokusi dennai diskurssätt än och det skeddeett annat
ideologisk förskjutning från aktivt medlemskap" till frivilligten

arbete det oavlönade allmänheti och det socialaengagemanget-
frivilligarbetet i synnerhet. Medborgarens kapacitet för och plikt att
bidra och välfärdsresurser kom fokus.i Måletge ettvar mer om-
händertagande civilt samhälle. Välfärdssamhällets kris", med krav

offentliga nedskärningar, nyliberalt klimat med intensifieradett
kritik den svenska välfärdsstaten och vissa kulturkonservativaav
inslag i samhällsdebatten, utgjorde bakgrund till denna samhälls-en
situation. Det bland väl utbyggt välfärdssamhälleantogs annat att ett

skandinavisk modell skulle tendera förkväva det civilaav att
samhället Zetterberg, Zetterberg1995; Ljungberg,8C 1997.

Frivilligt arbete lyftes fram debatteni och behovet det på-av
talades sådant kunde förledassätt detett att man att tro att var

förnågot kulturvår och främmande. Kontinuiteten bakåt tillnytt
föreställningarna folkrörelseengagemang och aktivt medlemskapom
tycktes bruten. hjälpaspektenNär medborgarengagemanget be-av
tonades tycktes det finnas fog för ifrånutgå de svenska med-att att
borgarna, passiviserade sitt välfärdssamhälle, i mycket litenav ut-
sträckning engagerade frivilligti arbete.var

År inledde1992 forskningsprojekt den frivilligaett stort om
sektorns roll i Sverige. förInom projektet och just närramen
diskussionen det sociala frivilliga livligast,om engagemanget var som
genomförde vi, riksrepresentativt urval befolkningen,ett av en
undersökning medborgarnas frivilliga insatser föreningslivetiav
Ieppsson Grassman, Tvärtemot1993. vad hade kunnatman
förvänta utifrånsig den debatt fördes, visade resultatensom att
frivilliga insatser föreningsliveti hade omfattande utbredning i
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förvissohadefrivilligarbetetsocialabörjan.1990-talets DetiSverige
framträdande platssärskiltellerdominerande rollinte någon ens

arbete idrotts-frivilligt idärfrivilliga insatser,medborgarnasibland
för Detformenvanligastedenföreningar varengagemang.var

medresultatundersökningensemellertid stämmasvårt attatt
minskande förenings-dramatisktmedlandbilden Sverige ettsomav

vidsärskilt "passiviseratföreföll inteSverige enensengagemang.
studiekomparativDeltagande ijämförelse.internationell en

Smith,kinder} Gaskin Davis 1995;europeiskaomfattande 8C10
till-visade Sverige,Svedberg, 1995Grassman 8CJeppsson att

frivilligt arbetedärde länderNederländerna,med varVarsammans
dockfrivilligarbetetsocialabefolkningen. Detutbrett i varmest

Utifrånfortsatte.missnöjetländer.andraflertalet Menvanligare i
frivilligarbetefeldetutbredningfått visssynsätt varett som nu

sfärensocialadeninomengagerade sig Detmedborgarna varsom
idrotten.behövt, inte inomarbetetfrivilligadet mestvarsom

samhälls-avtagandealltmeroch detmed medborgarenMissnöjet
med be-1990-talet,hela återfortsatt underhar nuengagemanget

dennaunderskottdet iochdemokratiaspekternatoning som
formu-medborgarmedverkan. Oronsviktandekonsekvensenblir av

Svenskarnaförtecken.moraliskamedfortsättningsvisleras även
sigsjälva. Denågontingbenägnamindretycks allt göra merseratt

svenskamedaktörer.politiska "Denkonsumenter än somsom
medborgarskapets inne-tenderardemokratitolkningen urvattnaatt

liggersamhällsroll. Betoningenindividensreducerabörd attgenom
kanindividenvadindividenför intesamhället kan göravad göra

StudieförbundetDemokratirådet vidsamhället, konstaterarför
utvecklingensummeringSamhälle i sinochNäringsliv SNS avav

1990-taletunderdeltagande Peterssonpolitiskamedborgarnas et
tillall anledningfanns det Ideras mätningarEnligt17.1998, oro.s.

politiska del-medborgarnasdetvisade sigavseendenflertal attett
alarmerande situationeller Sammahade minskattagande stagnerat.

nedharAktivitetsnivån gåttföreningslivet.beträffanderådetfinner
for-nedgång ienhetligtskrämmande 67. Ensätt"närmastett

dockbefannsdennakonstaterades,medlemskapmella varamen
aktivastället detgällde iförändringarnamåttlig.relativt De stora

fanndärförtroendeuppdragenochföreningsdeltagandet enman
detUtvecklingenår.tillbakagång närrelativ 1020 procentca

ochmed stagnationenföreningsengagemanggäller överensstämmer
politiska partier-desärskiltdeltagande, inompolitisktnedgången i

bärlillakonstaterades "Denina", upprapporten. grupp som
aktualiserarNedgångenmindre.blivitharorganisationslivet ännu
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frågan den nedre för det folkrörelseidealgårgränsom var som
bygger medborgaremånga frivilligt sig i organisato-att engagerar
risk samverkan. Föreningssverige börjar knaka fogarna...i Erosio-

det sociala kapitalet kan oanade konsekvenser 68.nen av

En befolkningsstudieny
genomförde1998 undersökning medborgarnas frivilligaen ny av

aktiviteter. Det resultaten från denna undersökningär dis-som
kussionen det häri kapitlet baserar sig. Undersökningen omfattar

studier medborgarnas informellaäven insatser utanför förenings-av
livet och insatser för detnågon i hemmet sjuk, handi-äregna som
kappad eller gammal. Dessutom har kartlagt förekomsten in-av
formella nätverk.

i undersökningenNavet uppföljningutgörs 1992-årsav en av
undersökning och den bygger frågor de ingick isamma som som
den första undersökningen. Det intrycket frånsammantagna ut-
vecklingen frivilligt arbete 1990-talet, baserat resultatenöverav
från de mättillfällena,två det fråga huvudsaki stabilaär äratt om

det gäller omfattningen ochmönster inriktningennär med-
borgarnas frivilliga förändringarDe iakttar ärengagemang. som
ganska marginella. Resultaten diskuteras utförligare kommandei
avsnitt. bildDen svenskt medborgarengagemang föreningslivetiav

dessa resultat tycks stick i med den bild utveck-stävsom ger av
lingen i svenskt föreningsengagemang författarna till densom
refererade SNS-rapporten målar Sannolikt beror olikheternaupp.
både det Vilket medborgarengagemangetsätt och tid-mätts
punkterna för datainsamlingen i respektive undersökning. Men
olikheterna beror också olika beträffande fenomendesynsättnog

ska kartläggas och vad det för slags medborgarengage-ärsom
vill fattmang som

Bred ansats

Utgångspunkten för studie harvår varit frånavstå göraatt att nor-
bestämningarmativa vad ska räknas bra frivilligarbeteav som som

för demokratin, hjälpinsats,social ochetc. mindre bra".som som
Med pragmatisk har ställeti försökt fånga allt frivillig-ansats upp
arbete utförs föreningsliveti utifrån tanken det kansom att ses som
olika uttryck för gestaltningar medborgarskap litav vara av—mycket Varierande karaktär och med varierande konsekvenser. Att
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tidigareindivider harför vårafunktionerfyller olikafrivilligt arbete
också hakanIndivider1997.studier Grassman,visat Jeppsson

skillnader iKanske deföreningslivet.tillanknytningslagsolika är
illustra-ocksåstudierjämfört med andrakonstateratresultat som

förenings-Ideelltförändras.harfaktisktföreningslivettilltioner att
formaliseradfångas idelvisendastlåter sig upp enengagemang

Häll,användsoftaförtroendeuppdrag", vilken sekategori såsom
mindre struk-andra,delvissig1998,Petersson1997; utan taret
omistligbarakanskeFöreningslivet inteformer.turerade är en

mångtydigtocksåför medborgarnademokratiskola" ettutan
indi-familj därochmarknadmellansamhälletmellanrum i stat, --

för-och därolikamedborgarskapetgestaltar mångaviden sätt
kartläggamed studiensyfteskerändringar Amnå, 1995. Ett attvar

former.olikadessa
och inteundersökningar 1998,Sålunda har använtvi, i våra 1992

dendär inter-folkrörelseansatsen,sammanhangdettaden i gängse
respek-deltagandemedlemskap, aktivttillfrågasvjuade i stegtre om

ställethar utgåttföreningstyp. Vi iförtroendeuppdrag itive en
undersökningarnavilketfrivilliga arbetet idetdirekt från opera-

följandetionaliserades vis:

frivilligtförbrukar kallaskartlägga detintresseradeVi är att somav
utförtsoch sådana insatserarbetevill sådantdetarbete, säga som

fritiden.arvode ochsymbolisk Iellergrund, oavlönatfrivillig mot
frågakanideellt arbete.det förkallas Detsammanhangvissa omvara

utbildning,exempel hjälpinsatser,tillolika slags insatser,många
medkaffekokning,styrelseuppdrag, mera.

dede under 12Därefter fick intervjupersonerna senastesvara om
för-deellerarbete någrautfört sådant inom någon 32månaderna av

dempresenterades förordning seochieningstyper entursom
desammahuvudsaktabell idessa i Dessauppställning 3. är somav

Häll,undersökningarmotsvarande se 1994;andra,förekommer i
frågadeundersökningendelI1998.Petersson et senare aven

för vilkenföreningdenmedlemintervjuade iockså den varom
utfördes.frivilliga insatser

be-urvalrepresentativtbaserade sigUndersökningarna ett av
ip.4och Ut-både ip 1104folkningen 1045 1998år, 199216-74

möjlighetocksåundersökningenfick viddetta, vi, 1998, attöver
riketför helamänniskorinkludera äldre år. Ett75-84 genom-

intervjuades ingetåldrar Omdessaurval isnittligt ZOO personer
åldersgruppenitabellredovisningarna 16-textenannat anges, avser

år.74
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följandeDen presentationen huvudtyper med-tar treupp av
borgarengagemang och disponerad följande vis: kommerär Först

beskrivning och analys frivilliga insatser föreningslivet,i lik-en av
medborgarnas tillhörighet till informella nätverk. Därpåsom av

följer avsnitt informella insatser utanför föreningslivet ochett om
utanför det hushållet. Till diskuterassist insatser för någon iegna
det hushållet. innebärDetta låter socialt inriktat med-egna att
borgarengagemang i analys.vår Kapitletavsevärtett utrymme
avslutas med sammanfattande diskussion.en

Medborgarengagemang i form frivilligtav
arbete mönster under 1990-talet-

Befolkningens värdering frivilligarbetets moraliska och demo-av
kratiskapande betydelse för samhället kan betraktas aspektsom en

samhällets sociala kapital. den komparativaI Eurovol-studienav
attityder till frivilligarbetetsmättes roll och betydelse i samhället.

Svenskarna utmärkte sig de folk tydligast betonadeettsom av som
det frivilliga arbetet självständig kraft samhälleti och desssom
moraliska och demokratiskapande dimensioner Jeppsson Grassman

Svedberg,8C 1995. Samma attitydfrågor ställdes till svenska befolk-
ningen deni befolkningsundersökning genomfördes 1998.som
Svaren visar befolkningens värdering det frivilliga arbetetsatt av
egenvärde, moralisk förpliktelse och demokratiskapande kraftsom
påtagligt förstärkts under 1990-talets dd."senare

det dåHur med befolkningens faktiska frivilligaär insatser I
detta första resultatavsnitt diskuteras det frivilliga arbetets utbred-
ning och karaktär de förändringar kan iakttas 1990-samt översom
talet. Detta jämföra resultaten frångör be-1992-årsattgenom
folkningsundersökning med resultaten från den befolkningsunder-
sökning genomfördes sluteti förstaår De och centrala1998.som av
frågorna blir: vanligt detHur med frivilligt arbete Vilkaär

kan iakttasringar
Resultaten tabelli nedan, pekar tyd-tvåpresenterassom mot

liga det1 andel befolkningenmönster: utförtär fri-storen av som
villiga insatser såväl1998 tycks härvidlag2 Det1992. hasom-
skett liten förändring under 1990-talet och den pekaren mot en
liten ökning. Skillnaden statistiskt signifikant.är

iMän utsträckning frivilligt aktivaär större kvinnor. detMenän
intressant huvudsakiär det kvinnorna förståräratt notera att som

den ökning skett mellan mättillfällena.som
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Andelår °/oomfattning årarbetetsfrivilliga 1998.Tabell 1992Det samt
efter könTotaltarbete.utfört frivilligt samtsom

19989921

Män KvinnorTotaltKvinnorTotalt Män

505352445248Frivilligt arbete

536568104521 15241045BAS

Åldersmönstret jämförtutseendelikartathelahar det 1998,i stora
oftastmänniskormedel;‘ildersmed ärDet1992. är somvuxna,

tendensfinnsföreningsarbete.frivilligt Detengagerade i mot enen
för aktivadengenomsnittlig ålder 1998högrenågot mesta gruppen

iåldrarnamänniskor årdet i 30-44jämfört med Då1992. somvar
människorbland idetaktiva.frivilligtutsträckning Nu ärstörst var

utbredd. Detfrivilliga aktivitetendenåldern ärår är45-59 mestsom
fram-ökningenäldrebland deochåldersgruppdennai är somsom

kohort-medsannoliktharför skett. Delvisallt göra ettatt
börjanaktivt iden åldersgruppvillfenomen, det säga mestvarsom

kanåldersgruppen åräldre.blivit 16-29har1990-talet år Isexnuav
signifikant.statistisktdock intekonstaterasökning ärsomsvagen

frivilligadetomfattningen iAndra indikatorer engagemanget
siggenomsnittmedborgarna ihur timmar ägnarmångaär som

för.de insatserföreningstyperliksom hurfrivilligarbete, många gör
ungefärutfördeÄven medborgarnastabilitet:tyder resultatenhär

beräknatsåvälmånad,frivilligarbete 1998,1992timmars sompersex
bas,aktiva inne-frivilligtMed enbart debefolkningen.hela som
ungefärmånad. Dettimmarbär det genomsnitt är12 perett ca
för-Antaletsiffragenomsnittliga 1992.uppmättessomsamma

ökatför hadeutförde någotfrivilligt aktiva insatserdeeningar som -
vidtill mätningenfrån genomsnitt 1998.i 1.81.7

befolkningensvenskahälftenrimligtdet dåKan att atttro avvara
överraskadeföreningslivet. blevVifrivilliginsats iutför övernågon

dekvarstårförvåningochsiffrorna vissde höga överäven1992 en
mellan de mätningarna,tvåresultaten. Detta trots attsenaste

frågan ibelysahaft möjlighetocksåpåpekats,såsom att en
andramedjämförelse niovidstudie vilken Sverige,ikomparativ

omfattandemed mycketlandframstodeuropeiska länder, ettsom
Smith, Grassman 8CGaskin Davis Jeppssonfrivilligarbete 1995;8C

medborgar-ochLevnadsnivåundersökningar SNSSvedberg, 1995.
deförtroendeuppdragfokuserarundersökning, mäternärsom
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medborgarengagemang, redovisar betydlig lägre nivåer Häll,se
Petersson1997; redan kommenterats,1998. Såsom torde våret
dels ha betydligt omfattande träffyta, dels kunna fångaansats en mer

"gränsfenomen, lösliga och kopplingar tillupp mer engagemang
föreningslivet vad den traditionella folkrörelseansatsen därän gör,
medlemskap, aktivt deltagande och förtroendeuppdrag, i nämnd
ordning förväntas kopplade till varandra. befolkningenAvnäravara
hade enligt Häll förtroendeuppdrag1997 förenings-29 iprocent
livet. kan jämförasDetta med undersökningi fannvår 1998att

hade styrelseuppdrag25 föreningi någon Med våratt procentca .blir styrelseuppdraget bara flera olika frivilligaansats typeren av av
insatser genomförs föreningslivengisom

Kanske de olika undersökningari förenings-är ansatserna om
bara förklaringinte till olika resultat omfattningiengagemang en

detta också förklaring till olikheterna de iakt-iutanengagemang en
förändringsmönstren. Vi liten ökning itagna ser en engagemanget,

medan exempelvis Petersson 1998 minskninget rapporterar en
medlemskap, deltagande och förtroendeuppdrag föreningar.i Enav

intressant fråga för undersökningvår blev sålunda de traditio-om
nella folkrörelseinspirerade formerna för frivilligt arbete också
minskar allmänt föreningslivet,i förmåntill för former försett nya

finnerVi stödengagemang inte undersökningi förvår någraatt
betydande förändringar skett det här området. Den internatio-
nella jämförelsen visade, vidare, det exceptionellt högatt var en
andel de svenska frivilligt aktiva också medlemmar deniav som var
förening där de gjorde omfattandesin insats mycketsåmest som-

procent siffra harDenna85 inte sjunkit under 1990-talet, visar
resultaten från den genomförda undersökningen, vilket pekarnu

fortfarandedet finns stark koppling mellan medlemskapmot att en
och frivillig insats det vill det traditionella "folkrörelsesättet.säga-

Kanske ökar icke desto mindre mindre traditionellanågra insats-
det gäller frivilligt arbete fallet bör dettaOm så bättrenär ärtyper

fångas med bredavår med traditionellänupp ansats en ansats.mer
Låt titta vad människor föreningsliveti vad består degöross -
frivilliga insatserna Vilka förändringar kanav iakttaman
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Andelochkaraktärfrivilliga %Tabell insatsens 1998.Den 1992 som
olika insatsersigägnat typer av

19981992

2124eller ledarskapUtbildning
adm‘° 5658Styrelseuppdrag/

1514Info/opinionsbild.
2026Penninginsamling
1212hjälpinsatserDirekta
163insatserAndra

578501BAS

föreningstypdenifördelningen insatserredovisastabellenI somav
traditionellatid. Tabellen visarrespondenten ägnat typermest att av

infor-och administration,styrelseuppdragföreningsinsatser såsom
ungefär likaledarskapoch utbildning/mations/opinionsarbete är

Andelenför hjälpinsatser.gällersakvanliga Samma1992.1998 som
Andelenförefaller ha minskatsamlar något.in sompengarsom

har, andraoklassificerat slag åandrade insatser"göratt avuppger
procent. denna kategori,itillökat från Svarensidan, 163 procent

dem viddel på-redovisades visarin närmareattextenso, en avsom
finnsdetsvarskategorier.hänföra till övriga Menseende går att

icke-traditionelladenbildardelockså mönsterett avsvar somen
formaliseradeföga insats-handlardettidigare antytts omtyp som -

underhåll-barn eller pensionärer,skjutsningformer: att arrangeraav
frivilligarbetetillfälligtochishockeylag,kläderning, tvätta etc.,

formaliseradeförenings-detkaraktärisera insatser igår att somsom
frånmed slutsatserförsiktigsannoliktbörutkantenlivers Man vara
följakan ändåökning spåriakttagelser. dennadessa Men attettvara

föreningslivet.förstå förändringsmönster iför attupp

och föreningstypEngagemang

frivilliga vid slutetflestsamlardetföreningstyperVilka är avsom
under deförändratshärvidlag gångnainriktningen1990-talet Har
ställdesformulerad denidentiskt 1992.Fråganåren närvarsex

delarvilkaför inomunderlagsålundaSvaren utrönaatt avettgav
förändringarutförs och vilkafrivilliga insatserföreningslivet som
mellan olikarörelserdock viktigtskett. Det är attatt noterasom

ha förekommit.kanoch organisationstypföreningar inom sammaen
utifrån data.våranågontingkan inteDetta säga om
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Tabell Andel utfört frivilliga olika°/o insatser inomsom
organisationstyper 1992 1998samt

Frivilliga insatser 1992 1998

1 Humanitär hjälporganisation
2 Föräldraförening
3 Handikapp/patientförening
4 Invandrarorganisation
5 Kvinnoorganisation
6 Pensionärsorganisation
7 Församling Svi Kyrkan
8 Annan kyrka/kristet samfund
9 Annat religiöst samfund
10 Nykterhets/antidrogförening
11 Lokal frågasammanslutning för social
12 Grupp frågaför internationell
13 Ordenssällskap
14 Frivilliga insatser inom offentlig sektor
15 Annan med hum/soc inriktningorg.
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 0 4
BAS 1045 1104

tabell framgår liksomAv de medborgare3 1998 1992 äratt ut-som
för frivilliga verksammainsatser brettinom spektrum för-ett av
eningstyper, olika både till mål och inriktning verksamheten. Nu
liksom börjani 1990-talet det idrottsföreningarna samlarärav som
flest frivilliga. finns liten tendens till ökning: frånHär även 16en

till befolkningen ålderni19 år16-74procent procent av som var
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fri-och kvinnorsföreningstyp. Bådesådanengagerade i mänsen
fördjupad analys.idrotten har ökat, visarvilliga inominsatser en

Även viktigidrottsföreningareuropeiska länderandrai är arenaen
jämförelser Gaskininternationellafrivilligtför Visar 8Cengagemang,

Smith,Smith, Davis GrassmanDavis Jeppsson 8C1998;1995;
framskjuten rollhar lika iSvedberg, den inte1995. Men somen

Sverige.
ökningtendenserna tilldedetövrigt småI värtär att notera
mycket vidde medförsta vi,bland de organisationstyperna15 en-

Föreningslivet all-definition socialt inriktadekallat organisationer.
funktion. organisationstyperha social Vissakan sägasmänt sett en

för verksamhet ellersocial målsättningemellertid uttalad sinhar en
förvälfärd ochfördenna. verkardelar De attutsatta gruppersav

välfärdsin-de harsociala problem. kan primärlösa Man säga att en
svenskt för-"socialt"Vad iriktning Blennberger, 1993. ärsom

enbartoftast Organisationereningsliv dock svårt avgränsa.är att
heltsocial saknasinriktade service Jeppssonnästanatt ge

och med denbeaktandeSvedberg, iDettaGrassman 1995.8C taget
förstadedefinitionen för social inriktningvida 15utgörssom av

konstaterakunde vid mätningenorganisationstyperna, 201992 att
frivillig sådanminstbefolkningen insats inomgjortprocent enenav

procent.siffra ökat tillhade motsvarandeorganisation. 221998
inriktadtid socialtbland de frivilligaAndelen ägnat mestsom

detalje-från tillhade stigit Denorganisation 3329 procent.procent
humanitära organisationertabellrade i visargenomgången 3 äratt en

statistisktrelativtökatde organisationstyper mest sett,somav
också dragit tillolika verksamheter harsignifikant. Svenska kyrkans

1990-talet.under iökat frivilligt medborgarengagemang Detsig är
för ökningende italarhuvudsak kvinnorna stårDet är somom.

oftaockså dubbeltläggerdessa organisationer. såDe männensom
inriktadefrivilliga socialt organisationer.ned tia Detinommest som

Mycket tyderförstärkts under 1990-talet.någotmönsterär ett som
det skettframför allt bland kvinnornasålunda det justäratt som

Efter det de humanitära1990-talet. idrottenförändringar under är
flest frivilliga bland kvinnorna.samlar Denorganisationerna som nu

fåttmedborgarskapet tycks hasociala gestaltningen någoten merav
och dennaunder 1990-taletframträdande plats föreningslivet ståri

fram-manligaföreningslivets relativtför. svenskakvinnorna Det
modifierashåller eventuellt något.toning att

tycks exempelvisBland organisationstyperövriga 16-32 motor-
frivilliga.hobbyföreningar haföreningar och Petersson ettappat

Bland föreningstypertendenser.redovisar1998 somsamma
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frivilliga finnsvunnit exempelvis aktieägarföreningar och boende-
föreningar. finns uppfattning frivilligtDet iatten engagemang
aktionsgrupper och tillfälliga enfråge-sammanslutningar Ökarmer
och detta skulle kunna form" för deltagande.en Detatt vara ny
finns emellertid förstödinget sådant slutsatsDetmönster. ärett en

kan dra från undersökning. Samtidigt börvår med-man man vara
sådan eventuell förändring heller fångasinte låter sigveten attoin en

undersökningvår särskilt väl. frånResultaten våratypupp genom av
undersökningar detvisar gjortfrivilliga1att procentvar som

aktionsgrupperinsatser i och andel medborgarna1992 samma av var
det tabell Vi ställde emellertidse också särskild fråga1998 3. ien

undersökningvår överhuvudtaget deltagit i1998 om man
aktionsgrupper formeroch olika för tillfälliga sammanslutningar
dvs. frivilligagjort ellerinsatser dessa.i Svarenoavsett om man
visade medborgarna under föregick19 åretatt procent av som
mättillfället deltagit sådanai sammanhang. Vanligast det denivar

åldersgruppen bad respondenterna bedömaår.16-24 Näryngsta -
deras deltagande dennai sammanslutningar ändrat sigtypom av

under 1990-talet, visade dock överväldigande majoriteten av svaren
deltagandets omfattning förändrats.inteatt

Det frivilliga arbetets bestämningsfaktorer
Samtidigt konstaterar fler frivilligt aktiva dagi 1992,är änattsom

det skillnader frivilligtmellan aktiva och deär större ärsom
aktiva. Med andra ord, framstår frivilligadet arbetets be-några av
stämningsfaktorer tydligt framträdande tidigare. Föränsom mer nu

faktorervilka vid kontroll för andranärmareatt grepp om som,
förhållanden, ökar sannolikheten för ska sigägnaatt en person
frivilligt arbete, genomfördes undersökningeni diskrimi-1992 en
nantanalys vilkeni variabler följandeinom områden inkluderades:
ålder, kön, socioekonomiska förhållanden, familjesitaation, bo-samt
endeför/øållanden och prövades betydelsenDessutomortstyp. attav
individen utförde informella utanför föreningslivet.insatser Samma
modell prövades undersökningeni andra analysera-I1998. ett steg
des utökad modell, därnågot ytterligare variabler inklude-någraen
rades: invandrarbakgrund fråga föräldrarnas förenings-samt en om
engagemang. tabell redovisas förekomstendast signifikantaI 4 av
samband.
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förTotalt,deltagande frivilligt arbeteBestämningsfaktorer förTabell i 1998.
årför förkvinnor 25-65män, samt gruppen

informella FldzsBoendeortUtbildning Inkomst
insatser engag.

Samtliga .. .m
Män ..
Kvinnor ...n:

årPers. 25-65 ti.rn:

o,o1...po,o5
...po,o1"o,oo1

"""p0,001

framträdde både kön och ålder i sig signi-Vid mätningen 1992 som
förklaringsfaktorer frivilliga intefikanta till det Så ärengagemanget.

variabler ochför andrafallet denna vid kontroll utgårgång, om man
har det skett utjämningfrivilligarbete. vissfrån allt Som sett en

Åldersmönstret och dedär demellan och kvinnor.män yngsta-
signifi-finns fortfarande blirofta aktiva inteäldsta minst är men-

deemellertid enbart till organisations-modell.kant dennai Ser man
inriktade tabellicke socialt ihär definierats 316-32typer somsom

tydligt: detmycketåldersmönstretoch där idrotten dominerar, ärär
analysfrivilligt aktiva.de Enår,16-40 är mestsomyngre grupperna,

inriktadesocialt organisa-frivilligt arbetebaserad enbart inom
åldersmönster.specifikt köns- ochockså Dettationer uppvisar ett

kommandediskuteras avsnitt.i ett
utbildnings-härochdesto tydligare visar sig iResursmönstret är

för indivi-sannolikhethögre utbildning, destofa/etornz större att
samband starkt.frivilligtden aktiv. så DettaInget ärär annat

fannframträdande vid mätning.mindre Då1992-årsmönster var
förhållanden,socioekonomiskasamband tillbetydligtett svagare --

tillhörighet bland defackligaspecifikt kopplat till individensmer
sambandet framträder inte,ålderni år. Det25-65 senarevarsom

genomförda analysen.för variabler, denkontroll andra ivid nu
tillhörighet, be-till fackligföreligger dock,Totalt sett, serom man

bland medlemmarfrämst iskillnader. dessutomtydande Det är
skett.frivilligt aktiva Precisförbund ökningSACO- somavsom en

förstarkast kvinnorna.utbildningsmönstret För männen är1992 är
riktning:förklaringsfaktor iinkomsten gåräven sammasomen

frivilligt aktiv.desto oftarehögre familjeinkomst
förhållan-socioekonomiskaoch andraSkillnaderna utbildningi

andra länderfrivilligt och iden mellan aktiva övriga ännu störrevar
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det visadei Sverige, den komparativa Eurovol-undersökningenän
Gaskin Smith,Davis Svedberg,Grassman8C Jeppsson1995; 8C

förefaller dock betydelsen för-Sverige utbildning ha1995. I av
stärkts under 1990-talet, det gäller frivilliga förenings-insatser inär
livet. flera förklaringar till dessa förhållanden kan liggaEn i attav
det ställs allt frivilligaskrav de kompetens föreningslivet.istörre

"meritokratisering frivilligengagemanget påtalatsDen av som av
forskareutländska Gaskin Smith, Smith,Davis Davis8C 1995;

har sannolikt också betydelse för förhållanden.svenska1998 Det
krävs allt oftare särskild kompetens för frivilliga föruppdrag. Men

heltäckande bild varför ochvissa inteatt en mer av engageras
andra självfallet faktorersandra betydelse ocksåmåste in.vägas

Regionerna skiljer också frivilligti Sverige sig åt: ärengagemang
Öland.vanligast förekommande södra ochi Sverige Gotland och

och bor kan indikator både socioekono-Har var man ses som
miska och komplexa förhållanden hängerresurser mer som samman
med grannskapsrelationer, sociala och livsstil. den härIarenor

fallerundersökningen för boendet mycket be-ortstypen ut som
tydelsefull för frivilligengagemanget och med starkare samband iän

Människor storstäder betydligtmätning. i mindre1992-års iär ut-
sträckning frivilligt aktiva människor andra ochiän tätortstyper
framför allt de bor landet. Kombinerar dettaän mönstersom man
med utbildning det detvisar sig totalt de lågutbildade iäratt sett
storstäderna utsträckning frivilligti minst aktiva. Detär är ettsom
resultat med direkt förrelevans de frågor medborgarskap ochom
socialt kapital detta kapitels centralaär teman.som

Totalt har invandrarbakgrund, förstabåde och andrasett genera-
betydelse för förklarationens, skillnader mellan olikaatt grupper

det gäller frivilligt Invandrare mindre ofta fri-när ärengagemang.
villigt aktiva Skillnaderna emellertid måttliga och deövriga.än är

förgäller huvudsak kvinnorna. deni diskriminantanalysAv som
genomfördes framgår dock invandrarskapet liten utsträck-ii sigatt

förklaringen. handlarning komplextDetutgör ettsnarare om sam-
spel och livsstilsförhållanden. Vid kontroll för andraav resurs-
faktorer, främst där bor, förockså arbetsrelateradeortstyp man men
faktorer, försvinner skillnaderna mellan invandrare och andra

frivilligfengagemang.det gällernärgrupper
mycket har det frivilliga värderingarHur irötterengagemanget

bibringats barndomeni och livsstil underi uppväxtåren,som man en
där föreningsengagemang socialiseratsingår något i Ensom man
barndomsmiljö präglad föreningsengagemang från föräldrarnaettav
kan tänkas slags kulturellt kapital individen har med sigettvara som
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reda vilken be-villeliv. mätningi sitt 1998-årsI tavuxna
förföreningsengagemang harföräldrarnas eventuellatydelse sanno-

frivilligt arbeteengageradlikheten själv ska iatt somman vara
ålders-fråga härvidlag vilken betydelseintressantEn ärvuxen.

kohorttillhörighet ochfaktorn indikatorhar, både ettsomsom
och uppväxtmiljö.för tidsavståndet till barndomuttryck Det

föräldrarnasfinns samband mellanframgår tabell det4 ettattav
frivilligtfrivilligengagemang: deföreningsengagemang och eget

haft föräldrarocksåaktiva har utsträckning övrigai änstörre som
föreningslivet. blandaktivavarit i pensionärernaDet är som sam-

främst för aktivaSambandet gäller dembandet starkast. ärär som
idrottsföreningarföreningstyperna tabell däriinom 16-32

kulturföreningar, politiskaockså, fackföreningar,dominerar men
typiska folkrörelser.vill utsträckningdet i visspartier, sägaetc. -

förvid analyser kön,konstateraintressantDet är att, separataatt
för åldersgruppensambandet gälla endast kvinnorna.visar sig För

haft för-speciellt det de har/någotår25-65 ärmönstret ut: somser
för-utsträckning varitäldrar utsträckning ii viss inte storsom

frivilligt aktivautsträckningeningsaktiva själva i är änstörresom
detta fall tydligenmåttliga harandra iDet engagemangetgrupper.

medanhaft inspirerande betydelseslags intensivtett engagemang
haft utsträckning.från föräldrarna detinte i samma

modellen,signifikanta samband iinteEtt mönster mensom gav
följande förhållanden:gällerdär skillnaderna ändå påtagligtär stora,

redan ha mycketmänniskor kan gör mer".göraattantassom -
frivilligtutsträckning engageradeFörvärvsarbetande iiär större

heltidsarbetande allaarbete förvärvsarbetande, övrigaänän mer
utsträckning aktivadock mindrearbetslösa iinte änärgrupper

förvärvsarbetar. Till detta kommerandra inte attgrupper som
oftarehemmavarande barn åldernmänniskor med i år7-19 är

frivilligt arbete andraengagerade i än grupper.
sambandetinformella betyderdet gäller variabeln iinsatserNär

hjälper ellerregelbundettabellen människor vänner,att grannarsom
utsträckningsammanbor med,anhöriga de iinte änstörresom

arbete.organisationsanknutet frivilligtockså engageradeandra iär
för kvinnor,för sambandet endast gällaVid kontroll kön visade sig
till dennaframträda Sambandetoch tydligast åldrarnai år.25-65

utföras för anhörigaform delen visadearbete till sigstörstaav som-
naturligtvis rikt-sammanbor med kan iindividen tvåintesom -
frivilligt föreningsan-oavlönade hjälparbetet leder tilldetningar:

tyckshur detknutet arbete eller Oavsett är, mönstrettvärtom.-
förståde myckettyda Ettmer".som gör sättgör attannatatt
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det det sociala hjälparbetet indikator personligaär nät-att se som
förverk: kunna hjälpa hanågon nätverk vilkamåste i detatt man

finns hjälpa. detnågra perspektivet blir detUr oavlönade arbetetatt
både uttryck för personlig och handling. Påett en mot-resurs en
svarande kan de organisationsanknutna frivilliginsatserna be-sätt
traktas. Westholm ochPetersson, Blomberg fann också1987 ett
generellt samband mellan det informella nätverkets styrka och
medborgerligt och inflytande.engagemang

Till skillnad studien fråni ställde under-i 1998-års1992mot
sökning också frågor kring informellanågra nätverk. gjorde detVi
bland bakgrund dessa alltvisats intressestörreannat mot attav
under inte forskningår, minst i kring det civila samhället.senare

intresse gällde omfattning informellaVårt nätverk viss iav typav en
befolkningen, också deras specifika betydelsemen mer ur resurs-
perpektiv.

Informella nätverk

funnitshar relativtDet spridda föreställningar den svenskaattom
befolkningen skulle ha bräckliga eller informella nätverk.svaga

har tidigareDetta kopplats specifikatill idéer svenskarnasom
nationalkaraktär för dennapresentation tradition, tillen av se
exempel Trägårdh Under hela efterkrigstiden1996. har ställeti
starka kopplingar gjorts mellan de skandinaviska välfärdsstaternas
utformning och medborgares förmentvåra nätverk tillsesvaga
exempel WolfeAustin Bekymret har varit, vilket bland1970; 1989.

Rothstein påpekat, knappast1998 alls kopplat ihopannat att man
dessa medargumentation empiriska belägg. Till dettatyper av
kommer begreppet informellt nätverk brett och mångtydigtäratt
och olika betydelser olikai sammanhang.ges

Vår mätning den förstaså vitt i slagsitt gjorts iär, vet, som
ambitionSverige. harVår kartlägga förekomstenvarit infor-att av

mella nätverk informellaviss nätverk med kontinui-någontyp:av en
och där detta innebär minst regelbundettet göratt tre personer

tillsammans.något betyder familjerelationerDetta och enskildaatt
vänskapsrelationer innefattasinte definition.i avsiktvår medVår
frågan grundläggande bild vilkeni utsträckning be-attvar en av
folkningen deltar sådana informellai nätverk här Tillsom avses.
skillnad de tidigare frågeställningarnai här inte utgångs-mot tog
punkt försöktei insatser, endast reda regelbun-utan om man
det och deltaringår eller flerai sådana här nätverk. fråga:På vårett
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olikamänniskormycket ingår iNuförtiden talar attomman
sammanhang därsådana minstnätverk. Här tre personeravses

för skullsyften det denför olikaträffas regelbundet, ärutan att
frågaförening. kanfråga aktiviteter inom Det omvaraenom
tillsammansarbetskamraterbridgegrupp,syjunta, somavgrupp
fiskarfritiden,regelbundetoch motionerar grupp som

tillsammans etc.

tabellredovisas ifick de somsvar

flerade elleringårAndel iTabell °/o att ettsom uppger
efter könnätverk. Totaltinformella samt

KvinnorTotalt Män

3634Ingår 35i nätverkett
1413Ingår två 13i ellerflera nätverk

568 5361 104BAS

flera sådanaellerbefolkningen tillhörhälftenknapptVi ettatt avser
medkönen,skillnader mellannätverk. någothär småDet är en

data också jämnAnalysen visarandel kvinnor än män.större enav
harde allraåldersgrupper. någotfördelning bland olika Bara yngsta

färre nätverk övriga.än
vänskapsrelationerbåde antaletforskning vi,Från vet attannan

ha ökatallmänt verkaroch bekantamedoch umgänget vänner sett
de allraockså underhelhetunder efterkrigstiden sini senastemen

CentralbyrånStatistiskatill exempel SCBdecennierna 1997;se
informella nätverk denfrågaPerlinski 1990. Någon typ somavom

undersök-undersökning.ställdes 1998-årshär inte i 1992-års Iavses
respondenterna självafråga, där baddärförställdening göraen

informella nätverkdeltagandehur deras ibedömning eventu-aven
hälften svaradeUngefär1990-talet.ellt förändrats under ingenatt

färredeUngefär svarade ingår iförändring skett. 25 nät-attprocent
ingicksvarade de itidigare, medanverk övriga 25än procent attnu

den1990-talet.fler nätverk börjani I 16-än yngsta gruppen,avnu
fler nätverk,involveradnaturligt blivit ihar24-åringarna, nogman

färre.involveradeblivit ilikaledes Demedan 25-34-åringarna
vad derasmed ord beskrivakort ochintervjuade ombads att egna

aktiviteternasyfte. kan dela iför inriktning ochnätverk har Man
odlahandlar motionera, någothuvudgrupper: Detnågra attattom

liteellerfritidsintresse tillsammans, umgåsatt merannat
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regelbunden basis. gälldeDetta ålder ochmönster oavsett
utbildning.

Vad kan då förklara skillnader mellan olika det gällernärgrupper
tillgång till och deltagande informellai nätverk diskriminant-En
analys genomfördes där variabler inkluderades modellenisamma

för analys frivilligadet arbetets bestämningsfaktorer. Endastsom av
signifikanta samband redovisas.

Tabell Bestämningsfaktorer för deltagande informellai nätverk. Totalt
efter könsamt

Utbildning Inkomst Invandrare FId:s eng

Totalt

Män

Kvinnor

0,01p0,05
"0,001p0,01
"p0.001

Återigen där både faktorer har karaktärmönsterettser som av
och sådana verkar ha med traditioner fårgöraresurser som att ett

genomslag. Utbildningsfaktorn slår liksomigenom inkomst. När
det gäller betydelse invandrarbakgrund det framför allt första-ärav

invandraregenerationen i mindre utsträckning verkarövrigaänsom
ha tillgång informellatill nätverk. gäller i mindre förMönstret grad
andra generationens invandrare.

fördjupad statistiskI analys genomfördes framträddeen som
emellertid också tydlig och signifikant koppling mellan frivilligten

föreningsliveti och tillgången till nätverk. börDetengagemang
tolkas tidså frivilliga högreinsatser, iägnaratt mer man
utsträckning har också tillgång till informella nätverk denman av
regelbundna här tidigare iakttagnaDet mönstrettyp som avses.
bekräftas sålunda: medborgarnas olika aktiviteter tycks barainte
kopplade till varandra uttrycksformer betraktat.såsom Tillgång till
informella nätverk också och personligt socialtutgör etten resurs
kapital och sådant ökar det sannolikheten för medborgerligtsom
föreningsengagemang frivilligti arbete, precis andrasom resurser
exempelvis utbildning. föreningslivetkanOmvänt utgöra en arena
utifrån vilken nätverk skapas individen kan delta Hur änsom man

det, tycks medborgerliga handlingar och uttrycks-ser resurser,
former kopplade till varandra mångfacetterat sätt.ett
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sammanfattningförstaEn

detdettaredovisats avsnittresultat iSammanfattar de ärsom
Viktigatydligt ochframträderframför allt vissa mönster attsomsom

frivilligamedborgarnasutvecklingendet gällernär avnotera
sedanföreningsengagemang 1992:

beträffande med-stabilthuvudsakihar konstateratO Vi mönsterett
1990-talet.frivilligaborgarnas överengagemang

fortsattsedanomfattande och harfrivilliga arbetet 1992Det attvar
omfattning harfrivilliga arbetetsdetliten ökningdet. En avvara

emellertid skett.

både ökatför. har sitthuvudsak kvinnorna Deökning istårDenna
traditionellt kvinnliga organisationstyper, såsomdeltagande inom

manliga områdentypisktocksåföreningar, inomhumanitära mermen
idrotten.inomsåsom

femininiseringhävda det skett vissfinnas fog förtycksDet attatt en
föreningsengagemang.det gestaltar sig imedborgarskapet såsomav

utsträck-haruppmärksammat ifrivilligaökning i insatserDen stor
föreningstyper.traditionellatillanknytningning

till föreningenkopplingkaraktär med lösinformellInsatser av en
vanligare sedanblivitverkar ha något 1992.

informella nätverktillhar tillgånghälften medborgarnaKnappt avav
ocksåinformella nätverktillhar tillgångkontinuitet. Deviss ärsomen

frivilligt arbete.engagerade iutsträckning övrigai änstörre
utbild-med lägremänniskorutsträckningHögutbildade i änär större

tydligarefrivilligt arbete.engagerade 1998i Dettaning änärmönster
det 1992.var

Två mönster

vid analysencentralaframträddeövergripandeTvå mönster avsom
undersökning.bestämningsfaktorer iarbetets 1992-årsfrivilligadet

förteckenolikamedocksåcentral relevans någothar 1998,Dessa
socialatillgångmedhadeoch tyngd. Ett göramönster att arenor
och med-för frivilligtdetta harbetydelseoch den engagemang

samhälleligtMänniskorgestaltningar.borgarskapets expo-som var
hade barnförvärvsarbete, iolikanerade somgenomarenor -

aktivaoftare frivilligtskola,gick dagis, iåldrarolika etc., varsom
övervägandetillhadefrivilligagjorde insatserandra. Deän som

resultaten. härvisade Detombedda insatsen,blivitdelen göraatt
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från undersökning.finns också resultateni 1998-års Förmönstret
informella tillsambandet mellankvinnor framträder också insatser

och ochsammanbor med,anhöriga inte vännergrannarsom man
och anknytningfrivilligt beskrivsarbete. exponeringDet somsom
har tillgång tillkan också tolkastill sociala att om manarenor som

för också skanätverk ökar sannolikhetenpersonligt attett man vara
frivilligt föreningslivet.aktiv i

betydelsenframträdde studie ocksåTydligare i 1998-års1992än
boendeförhållande" kan indikatoreroch"ortstyp som ses somav

och andrageografiska sociala, kulturella livs-barainte ävenutan
skapar olika slags socialastilsförhållanden. Inne-Ortstypen arenor.

de borsällan frivilligt aktiva istorstäderivånare änär sommer
landet. lands-aktiva de borochövriga Påärmestortstyper som

genomslagskraft ochheller utbildningenbygden har inte samma
för medborgarnasden ha storstädernabetydelse sig ivisarsom

frivilligt arbete.iengagemang
utbildningsfaktorn tydligast slår igenom idet justAnnars är som

finns samband mellan utbildningresultat det starkt1998-års ett-
har desto mindrefrivilligt lägre utbildningoch arbete man-

socioekono-frivilligt arbete.det engageradtroligt i Detär äratt man
betydelse förinkomsten harmis/ea dessutomvisarmönstret att en

andraoch det riktning.i Detgår över-männens engagemang samma
resultat detframträdde justgripande i 1992-årsmönster varsom

tyngdpunkten tydligareliggersocioekonomiska Nu änmönstret.
utbildningens betydelse.1992

sammanfattaolika i visstgårDe mönstren attmotto att som
frivilligt arbete oftagestaltning form inte imedborgarskapets i ärav

har karak-för" andra och aktiviteter,stället utan snarareresurser
frivilligt arbete, bådeförvärvsarbete ochbåde och" bådetären av —

Motsvarandefrivilligtandra åtaganden och mönster ärengagemang.
andra europeiska länderockså tydligt i Grassman, 1998.Jeppsson

/eumulativitet medborgarskapet,finns sålunda slags någotiDet ett
frivilligt föreningsengage-tycksresultat belyser. Omvänt,vårasom

för bristandekompensera Dettainte sättett att resurser.mang vara
undersökningentydligare den ii 1992-änärmönster, senastesom

det blibör följasundersökning, visar sigOmårs permanent gerupp.
tilldet anledning oro.

frivillig-övergripande insatser inomDe rön presenterat om
försöka fördjupaanledning härorganisationernas attramar ger oss

följer därförområden.diskussionen avsnittinom Här ettett ompar
anslutning tillinriktadede socialt organisationerna.inominsatser I

äldres frivilligadetta diskuteras också de insatser.
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De socialt inriktade frivilliginsatserna
Inledningsvis del grundläggande uppgifter dels för depresenteras en
aktiva inom de socialt inriktade helhet och delsi sinorganisationerna
för de aktiva olika specifikai några organisationstyper dettainom
område. Därefter försöker hitta bestämningsfaktorer kansom
förklara skillnader mellan det gäller sådana här slagsnärgrupper
insatser. Slutligen försöker dettai liteavsnitt tydligare bildge en

de äldres insatser i utsträckning verkar ha socialav storsom en-
inriktning.

och andras forskningVår bör skiljavisar olikaegen att man
socialt inriktat frivilligarbete. kan indel-Man göratyper av en grov

ning mellan sidan verksamheter ochå insatser sinena tar ut-som
gångspunkt iegenorganisering och Självhjälp, alltså sådant arbete som

Åspringer till exempel handikapp- och pensionärsorganisationer.ur
andra sidan sådana aktiviteteri och förstainsatser handi in-ärsom
riktade insatserför andra och tilli singöraatt tursom genereras ur
exempel humanitära och kyrkornas församlingsarbete.organisationer

tredje hand har också frivilliga aktiviteter ochI sininsatser tarsom
startpunkt offentliga verksamheter, exempelvis kontaktmannaskapi
och övervakning. skiljer denna tredjeAtt gruppering beror iut
första hand grundläggande betingelser organisation,att som
huvudmannaskap, medlemskap och Vidare skiljer mellansigså
denna och andra frivillig social förorganisering översikttyper av se
till exempel Svedberg Lundström Svedberg1993; 1998.8C

Vidare det både från medborgarskapsperspektiv och utifrånär ett
diskussion kapitalsocialt viktigt skilja frågor med-en attom om

lemskap, deltagande/aktivitet, allmänt insatsergöraatt samt att ut-
föra direkta sociala här huvudsakinsatser. Vi i uppmärk-attavser

sistnämndade tvåsamma
bakgrund det ovanstående ochMot detinsatserna iattav av

här kallat sociala förefaller öka försökaorganisationer vill ge en
fördjupad bild medborgaraktiviteternågot i medorganisationerav

tydlig social inriktning.en

Tabell Andel utfört frivilligt arbete% socialt inriktadeisom
organisationer. Totalt, efter könsamt

Totalt Män Kvinnor

Andelaktiva i befolkningen% 22 17 26
BAS 1 104 577 527
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redovisarDet i ovanstående tabell den andel befolkningenär av
insats i socialtnågon minst inriktad organisation. Somgörsom en

redan tidigare andelenangivit kvinnor betydligt fler Närär än män.
för den totala slår ihopmått andelen aktivainsatsen iatt ett

befolkningen med det genomsnittliga antalet förtimmar män
respektive kvinnor finner dock förhållandet mellan ochmänatt
kvinnor knappt till detta finner med andra ordMätt3är sätt

påtaglig, inte drastisk, skillnad mellan och kvinnors in-mänsen men
flestaDe förinsats social75 görsatser. procent som en en- -

ocksåorganisation medlem densamma.i lägreDet någotär år en
andel för frivilligade allmänhet.i engageradeDe detinomän ärsom
sociala området det med andra ord lite lösare anknutna till denär
organisation vilkeninom den enskildes utformas.insats

Även med hänsyn ofrånkomligatill den brist precisiontagen
vidlåder frågor till de aktiva omfattninginsatsernas vågarsom om

det skillnaderpåstå den mängd tid de aktivaär göratt stora som
olikainsatser i slags de humanitäraorganisationer. och kristnaI

organisationerna de aktiva i genomsnitt timmars insatsgör 9 per
månad, lika fördelat och kvinnor. organisationerImän som
bygger tillegenorganisering, exempel och handikapp-pensionärs-
organisationerna, insatsen i bara hälftengenomsnitt såär 4stor,
timmar. Kvinnorna lite insats tidi Blandgör större än männen.en
de frivilliginsatser anslutning offentligi till organisationgörsom en
verkar könsfördelningen någorlunda kvinnornajämn igörvara men
genomsnitt månad,timmar medan mycket22 männen görper en
liten tid räknat.insats i här antyder de frivilligasDet insatser iatt
olika socialt inriktade organisationer sker under olik-rätttyper av
artade betingelser och Verkar åtaganden skildavitt slag.vara av

har också försöktVi lite skärskåda vilka slags insatsernärmareatt
de aktiva sig förinom sitt Medsäger göra ramen ut-engagemang.
gångspunkt den indelningi socialt inriktad organiseringav som
gjordes inledningen till dettai haravsnitt genomfört en gruppe-

efterring organisationstillhörighet. Till för andrainsatsergruppen
har fört de förstavi i hand aktiva humanitäri organisation,ärsom en
Svenska kyrkans frivilligarbete och andra kristna samfund. Andelen

utfört dettainsatser i slags organisationer tilluppgår 12som procent
befolkningen. Till har fört"egenorganisering" deav gruppen

aktiva handikapp/i patientföreningar, invandrar- och pensio-
närsorganisationer, kvinnoorganisationer föräldraföreningar.samt
Denna befolkningen. Till harsist skilt9utgör procentgrupp av ut
de offentligasinsatser deti hägn och dessagör 2utgörsom procent

befolkningen.av
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Tabell frivilligaDe karaktärinsatsernas några olika socialainom
organisationstyper. Andel åt olikasig°/o insatser.ägnat typersom av
Totalt, efter organisationstypsamt

Aktiv Aktiv Aktiv Aktivsoc.- - - -
organisation, "insats för "egenorganise- "offentlig

totalt andra" ring" 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
BAS 240 111 99 17

ovanstående tabell redovisas fördelningenI insatser deninomav
organisationstyp vilken respondenterna givit tid. aktivaDemest
kunde fler och därförinsats kommer procenttalenänange atten
överstiga föreningsarbetet forminternaDet i100 procent. av
styrelsearbete och administrativa uppgifter dominerar helt bland de

utförs,insatser liksom frivilligsektorndet i helhet.i singörsom
Därefter kommer penninginsamling. tredje plats kommerFörst
direkta hjälpinsatser. femte aktiv harKnappt gjortvar person en
sådan under föregåendeinsats finner skillnader blandår. Vi inga de
aktiva de olikainom traditionellatvå sociala organisationstyperna.
Andelen sådana bland de aktiva offentligtinsatser i organi-görsom

frivilligarbete däremot dubbelt förväntatså Somär änserat stor.mer
andelen samlar betydligtin humanitäraiär störresom pengar orga-

och kristnanisationer samfund bland sådana byggerän som egen-
och förekommerorganisering alls offentligainte inom den sektorn.

förvånandeAningen kanske informations- och opinions-är att
bildande arbete förekommer sällan bland de aktivaså inom till
exempel handikapp- och patientorganisationer. understrykaLåt oss

här endast beskriver förekomst och alls kaninsats inteatt av en
uttala omfattningen den enskilda för-insatsen elleross om om
hållandet mellan olika slags kan konstaterainsatser. Vi de aktivasatt

fördelarinsatser någorlundasig bland de olikajämnt organisations-
med undantag för de offentligaktiva verksamhet.iärtyperna, som

sistnämnda heltDe Visar där det slåen-mönster,ett annat mestupp
de de direkta hjälpinsatsernas omfattning.är stora
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jämför de här uppgifterna med frånmotsvarande dataNär Vår
undersökning framstår likheterna tydligt. Andelen1992 ärsom
engagerade styrelsearbete ochi administrativa uppgifter verkargör
emellertid ha ökat, samtidigt andelen direkta hjälpin-görsom som

tycks ha minskat. verkar också gälla för demDet in-görsatser som
det offentliga. Möjligen finner förkla-paradoxalsatser genom en

till dettaring ekonomiskt stöd från och kommuni alltiatt stat
utsträckning förknippat med krav relevanta" ansök-större är
utvärderingar ochningar, redovisningar. Med all önskvärd tydlighet

åskådliggörs här också belagt tidigare forskning,inågot som
nämligen de socialt inriktade frivilligadelarna den sektornatt av
knappast karaktäriseras och målinriktademassiva insatser,av men

hellerinte strikt organiserade egenaktiviteter. inrikta-socialtDetav
de frivilligarbetets kanske avgörande betydelse återfinns deimest

lösligt strukturerade, eller till och informelltmed baserade,mer
sociala frivilligarbete föreningslivetsinomuppstår Detsom ramar.
sociala stödet eller den ömsesidiga hjälpen verkar ellervara mer
mindre integrerad föreningsaktiviteteri övriga Jeppsson Grassman

Svedberg Svedberg8C 1996.1995;
finnsVad det då för bestämningsfa/etorer kan förklara attsom

vissa utsträckningi andra socialtinsatser istörre än görgrupper en
inriktad har med frånorganisation Vi utgångspunkt de data som
finns tillgängliga och med tidigare genomförtvariablerangivna en

med hjälpprövning diskriminantanalys. Avsikten här, liksom iav var
tidigare diskriminantanalyser genomfört detta kapitel, kunnai att

faktorer vid kontroll för förhållanden,andra ökarange som,
sannolikheten för skall dessanågon sig insatser iägna göraatt att

organisationer.typer av
Resultaten tydligtvisar liknar de uppgiftermönsterett som

tidigare redovisats. Utbildningsmönstret slår emellertid igenomsom
hårdare bland de aktiva de här slageni organisationer. Könännu av

ålderoch också upphov till klara signifikanta skillnader. Deger
aktiva bistår också med informella högre utsträckninginsatser i än
andra. familjesituationvarkenDäremot eller inkomst någotger
utslag. frivilligt aktivaDe socialt inriktadi organisationärsom en
återfinns med andra ord högre utsträckning blandi välutbildade,
bland kvinnor bland med undantag första generationensän män av-
invandrade och bland äldre bland människor. Vidmän än yngre en-

granskning fann de invandrade framföralltnärmare männenatt
insatser invandrarorganisationer,i humanitära organisationergör

och kristna samfund.
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genomförde diskriminantanalys medvidare ochgickVi en
fördet ovanståendevariableruppsättning isom men nu varsamma

tidigare redovisat. bliroch de undergrupperingar Dettreen av
resultaten mellan de aktivaskillnader i organisa-inga i ärstörre som

för och för debeteckningen andrahär insatstioner givit som
skiljerförs Resultaten sig intetill kategorin "egenorganisering.

övergripande analysen.mycket från den ovanståendeheller särskilt
likheterinnebär det finnsunderstryka ochDetta är värt storaatt

grundläggande betingelser bland de människor insatser inomgörsom
mycket olika slag socialt inriktade organisationstyperde somav

begränsade dethär diskuterat. den insatser iFör görgrupp som
dessa slutsatser. analysoffentliga kan emellertid drainte Vårman

betingelsermed delvis andrapekar stället deti ärmot att en grupp
andraexempel högre utsträckningoch villkor till iså änär man—

och offentliganställda.LO-medlemmar
sådana här sammanhang verkaraktiva iiDe störreär ut-som

personliga erfarenheterochha tillgång tillsträckning andraän resurser,
för förklara förekomsttycks betydelsetraditioner att avsom

tidigare allmännaligger linje medsådana här iinsatser. vårDetta
accentuerade. Samtidigtfastän här förhållandenaanalys, änär mer

finns slående likheter mellan dehar det insatser,görsett att som
ochexempel arbetar humanitära kristnaoberoende de till iav om

eller handikapp- och kvinnoorganisa-sidan iorganisationer å ena
fastänresursstarkandra. kandentioner å Prototypen sägas vara en -

aktiv bådeekonomiskt privilegierad lite äldre kvinna iinte ärsom—
och andra. analys pekar ocksåsådana här sammanhang i Vår mot att

från med-inriktadesocialt organisationer,inom sett ettengagemang
andra funktioner vadborgarperspektiv fyller fler och delvis än man

förkan givet.ta
för ögonblick nöd-för påminnablir angelägetDet att ett omoss

resursperspektivbeakta individuellavändigheten endastinteattav
ha tillgång till socialaockså betona vikten attutan arenor.av

inriktadeutsträckning socialtvilken springerinsatserI som ur
eller till och medbidrar till minska,organisationer permanentaatt

får del dessaförstärka klyftor mellan de in-utsatta avgrupper som
får besked med denoch de medborgarna ingetövrigasatser om

här typen ansats.av
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Äldres frivilliga insatser och sociala engagemang

jämförelse resultaten från undersökning med1992-årsEn 1998-av
beträffanderesultat åldern andeleni visarårs år60-74 attpersoner

aktiv ökat under 1990-talet. Både och kvinnor har ökatär mänsom
Årfrivilligarbete. gjorde totalt densitt här ålders-i1992 37 procent

frivilliga och har denna siffrainsatser ökat till1998 44gruppen pro-
cent.

Tabell frivilliga omfattningarbetets åldersgruppen år. AndelDet i 60-74
utfört frivilliga och efterTotalt köninsatser°/o 1992 1998. samtsom

9921 1998

Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

Frivilligt arbete 37 40 35 44 47 42

BAS 21 1 99 112 253 120 133

frivilligtAntalet de aktiva medeltal visadetimmar i insatsergörsom
dock ha sjunkit frånsig månad till vilkettimmar timmar,17 13per

frivilligtinnebär de äldre aktiva utför under ungefärinsatseratt nu
lika gäller för de frivilligt aktiva allmänhet.timmarmånga isom

relativt 0/eningarmz bar skett socialt inriktadeDe inomstörstasett
gäller humanitärt inriktade organisationer,organisationer. Det pen-

sionärsorganisationer och Svenska kyrkan eller andra kristna sam-
fund. det totalt befolkningen ålderni1992 12 60-74procentvar av

frivilligt engagerade dessainom organisations-år någonsom var av
sifframotsvarande betydan-Detta1998 22 ärtyper. procent.var en

de ökning. tidigare finnspåtalats detDet mönster attsom en—
tendens resultaten tyder ökati socialt inrik-isom engagemang
tade här starkare uttryck.organisationer sig Serännutar ett man-
till har också oväsentligövriga organisationer, intetyper av en
ökning frivilliga idrottsföre-denna åldersgrupp sketti inomav
ningar.

ögonblick vill lite ingående granskaFör ett gruppenmer av
mellan undersökning frivilligt arbetepensionärer år. Vår75-84 av

omfattade åldersgruppen vilket innebärinte inteår,1992 75-84 att
kan jämförelser 1990-talet. får intenågra Dennagöra över grupp
ofta komma med gäller aktörer och aktiviteteri mätningar som av
olika slag. anledning sannolikt tenderar betraktaEn är att att

förstdenna och främst brukare eller olikamottagaregrupp som av
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och andra hand agerande medborgare.aktiva,insatser i Enmer som
antagligen lika viktig anledning det undersöknings-är ärattannan

genomföratekniskt datainsamling med denna åldersgrupp.svårt att
Bortfallet blir regel betydande. den delundersökningFörsom som
genomförde och omfattade blev Svarsfrekvensen75-84-åringarsom
endast innebär de friskavilket lågt. ochDetta50 ärprocent, att
aktiva bland denna äldre kommerpensionärer attgrupp av vara
överrepresenterade och resultaten därför tolkas medmåsteatt
försiktighet.

påfallandeLikväl människor denna åldersgruppi ärnoterar att
aktiva. slutsatsen torde kunna dra, beaktande deniDen ävenman av

svarsfrekvensenslåga snedvridande konsekvenser. den här ålders-I
fri-det vanligare bland kvinnorna bland medär än männengruppen

villigt sidanandra tycks insatserå männen göra störreengagemang,
räknat tid.i—

äldre gestaltar utsträckningDe pensionärerna i någonstörre än
åldersgrupp medborgarskap frivilligt arbete medsittannan genom
förtecken. oftasociala tycks i pensionärsorganisa-Insatser göras
humanitära Svenska kyrkan eller andrationer, organisationer, inom

kristna samfund.
Bland de bestämningsfaktorer tidigare har diskuteratssom -

förhållanden förklarar varför engageradevissa iärsom grupper
frivilligt arbete och andra det ganska harinte någonär som-
genomslagskraft för frivilligtdiskriminantanalys dei ären som

förklaringsvärde:aktiva bland de mellan har deår. Ortstyp60-74
äldre storstäderna verkar betydligt mindrepensionärerna i i ut-

Ävenfrivilligt bostadstypsträckning aktiva andraänvara grupper.
betydelsefull förklaringsfaktor:enskild människorsynes vara som

bor hyreslägenhet sällan frivilligt människori aktivaär änsom mer
bostad.bor andra bostadstyper eller Bostadeni sinägersom som

kan både indikator livsstil och sociala ochses som en arenor som
föruttryck ekonomiska finns socioe/eonomis/etDet ettresurser.

för framfördenna där allt utbildningsnivå,ävenmönster grupp, men
också inkomstnivå, förhållanden förklarar varför vissaär som

bland de äldre och andraaktivapensionärerna inte.ärgrupper
för befolkningeni riktning i övrigt.Mönstret går samma som

frånResultaten den komparativa studien frivilligt arbeteav —
flertaletEurovol-undersökningen visade länderi pensio-att var-

frivilligtmindre utsträckning aktiva människori i sinnärerna än
förvärvsaktiva jämförde framstodålder. andra sidan ländernaåman

tydligt länder hade andeldär generelltmönsterett sett storsom en
befolkningen frivilligt hade hög andelaktiva ocksåav som var en
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de ländersålundaNederländernaochSverigeaktiva pensionärer. var
frivilligt arbeteengagerade idär andel pensionärernastörst varav

DanmarkSvedberg iMen1995.GrassmanJeppsson 8C även t.ex.
KochAnkerengageradeandelåterfinner relativt se 8Cstorman en

AnderssonNielsen 1993.1995;

biståstället föriAtt attmotta

flytandeutsträckningpräglasföreningsliv iSvenskt gränserstor av
genomförtstudierFlera demottagande.mellan givande och av
mångtydighetmedborgarskapetsaktivadetunder 1990-talet visar
Svedbergtill exempeldetta avseende GrassmanJeppsson 8Ci se

befolknings-tidigareskillnadDärför har till ivi,1995.1993; mot
försökt reda iundersökningfrivilligarbete,studier i 1998-års taav

stödeller fåttfått delbefolkningenutsträckningvilken insatserav
kyrkan under detSvenskaellerfrån förening, organisationnågon

befolk-den svenskaandelsååret. En 12 procentstorsenaste avsom
endast till defallet.varitmellan Sersåningen år16-74 att mansvarar

harmellanmindre. årandelenäldre 8något I 16-74är pro-gruppen
och dekallar social organisationfrån härfått hjälp det reste-cent

Omkringintresseorganisation.fackförening ellerrande från annan
slaghjälp tillekonomiskt stöd ellerhar fått någottredjedel ut-aven

informationfått rådgivning ellerandel harlikarustning, avstoren
fått medhjälphar ocksåRelativtbestämt slag. månganågot mer

miljonOmkringhembesök eller ledsagartjänster.stödsamtal, ‘/2
inriktadsocialtstöd frånfått slagshar därmedmänniskor något en

önskvärd tydlig-med allföregående visarunder år. Detorganisation
konkretavälfärdensroll bådespelar ihet frivilliginsatseratt en

välfärd.och för medborgarnasutformning

föreningslivetutanförinsatserInformella

ioch aktiviteterfångaVid sidan insatser görs an-att somuppav
andravelathar ringa in någratill frivilliknytning

liteDärför härmedborgarskapet.gestaltningar görs om-merenav
regelbundenutförsinformella påfattande presentation insatser somav

ochföreningslivetvid sidanhemmet,basis utanför det utanavegna
medborgar-dettabetraktarbetalt arbete. Vi ett avatt somvara

presentationkortareuttrycksformer.skapets Därpå gör aven
sammanbor med. Viförregelbundna någoninsatser görs mansom

andrade flesta insatserlikhet medskiljer därmed och i görssom

153



MEDBORGARSKAPETS GESTALTNINGAR

inom och det hushållet. Avsikten dennai del delsärutom egna att
fånga hela vidden och omfattningen de regelbundna informellaav
insatser dels jämföra dessa aktiviteter med de andragörs, attsom

insatser diskuteras detta kapitel.ityper av som
finns traditionDet i internationella befolkningsstudier fri-en av

villigaktiviteter också ställa frågor informella insatseratt om som
medborgarna för människor utanför det hushållet. Oftagör äregna
det förintresse utförsinsatser någorlunda regelbundet. I vårett som

undersökning ställde frågan utfört regelbundetegen om man oav-
lönat arbete för anhöriga, eller arbetskamratervännergrannar, som

bor med.inte bl.a.Vi matinköp, skjutsning, trädgårds-man angav
arbete och städning exempel aktiviteter. Det visar sig 30som att

den befolkningen sådana insatser. Detgör ärprocent av vuxna en
påfallande hög andel och dessutom högre vad befolkningennågot än

ställde fråga då svaradenär 1992, Av28uppgav samma procent
samtliga utför informella insatser regelbunden basis detärsom
drygt hjälper anhöriga. Samtidigt det75 34ärprocent som procent

hjälper andra anhöriga. konkret uttryckt betyder detMeränsom att
drygt den befolkningen20 mellan år16-74 görprocent av vuxna
regelbundna insatser för anhörig bornågon inte tillsammansman
med och ytterligare regelbundna förinsatser10 någongörprocent

anhörig.änannan en

Tabell Omfattningen informella och10. insatser Totalt1992 1998. samt
efter kön

1992 1998

Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

informella 28 29 27 30 28 31
insatser %

Antal timmar/ 12 9 15 12 11 13
månad

BAS 1045 524 521 1 104 568 536

denVi totala mängden informella insatser och stabil.ärattser stor
tittar denNär genomsnittliga tid de aktiva läggersom ner

sådana finnerinsatser skillnaderså inga mellan börjangott som
och slutet 1990-talet. engageradeDe i genomsnitt timmar12gör

månad. förDet exakt likaövrigt de fri-många timmarärper som
villigt aktiva uppgivit.
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inträffat underemellertid haVerkarförändringarTvå typer av
ökat, medantycks hakvinnor insatser1990-talet. Andelen görsom

Samtidigttidigare.nivåligga kvartycksandelen män somsamma
fler itimmarmedbistår insatser någotverkar de göramän som

jämförelsefärretycks imedan kvinnorna någotgenomsnitt, göra
dockeffekten blirtotala1990-talet.med början Deni att ett

tidigare.antal insatsernågot ängörsstörre nu
slårtotaladen insatsenför måttgångNär ännu ettatt en

antaletgenomsnittligadetbefolkningen medaktivaihop andelen i
finnerregelbunden insatsför ochtimmar gör attmanensomvar en

verkaroch kvinnors insatserförhållandet mellan mäns vara om-nu
gradhögunderstryka i såtillkring Det män3 är värt att pass

den här insatser.engageradetycks i typen av
uttryckskallstuderatdet slagInformella insatser ses somav

viktigtspecielltblirförpliktelser.för såväl Det att upp-resurser som
förfarhågorfunnitsdå detsistnämnda aspektendenmärksamma att

uppfordrade ellerbliskulleredan insatsergör storagrupper som
åt.offentligade insatsernatvingas" närgöra ännu stramatsatt mer

räknat hartidiinsatserbefolkningenAndelen gör storasomav
kvin-ellerblandvarkenunder decenniet,ökatemellertid inte män

skett ide åtstramningarunderstryka. AttDetta är värt somnor.
svenskatill deskulle leda1990-taletunderoffentliga åtaganden att

åtagandenomfattandetilltvingadesbred frontkvinnorna mer
stöd för.data intedet här slaget våragerav

bearbetatCentralbyrånStatistiskaBåde SCB 1992; samt av
Busch Zetterbergoch 1995WadeskogRydenstam 19978C

uppgiftermedlinjeliggerdata i våra menegnapresenterar som
informellautföra in-andelar siglägreredovisar något sägersom

informella insatsernamed deförklaraskanskekanDetta attsatser.
studie,frågeställningarutifrån andra i SCB:sringades in ansatsenatt

elleroch/undersökningZetterbergsBuschrestriktiv i attvar mer
vilkaundersöktocksåharBusch Zetterbergökat.kan hainsatserna

förfinnerochden här insatser 5får del 4att avtypen avavsom
det år.handlar 60är överpersoner somom

före-förklarakanbeståmningsfaktorerförfinns det dåVad som
medharinformella Vi utgångs-regelbundna insatserkomsten av

med hjälpgenomfört prövningtillgängliga datafrånpunkt aven
variablerhar inomdiskriminantanalys. denna prövningI samma

ålder, kön,nämligen:inkluderats,vid tidigareområden testsom
boendeförbållanden,förhållanden,socioekonomiskafamiljesitnation,

föreningsengage-föräldrarsochinvandrarskapfrivilliginsatser samt
samband redovisas.signifikantaEndastmang.
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Tabell Bestämningsfaktorer för regelbundet11. informella insatser.göraatt
Totalt för och kvinnormänsamt

ÅlderKön Utbildning Inkomst Arb.lös Friv.ins

Samtliga

Män

Kvinnor "

"0,01p0,05
"0,001p0,01

0,001p

finner,Vi signifikanta skillnader de inte starka,såärsom synes, men
med undantag för inkomst. Innebörden detta medär attav personer
högre inkomster i utsträckning informella insatserstörre gör än
andra. gäller speciellt förDet kvinnor. Vidare insatser den härär av

redan vanligare blandnågot kvinnor blandtypen, änsett,som
bland äldre bland bland de med högremän, utbildningän änyngre,

bland de med lägre, bland arbetslösa kvinnor relation tilli de med
arbete och bland de frivilliginsatser jämförelsei med degörsom
inaktiva. fördjupadI statistisk analys finner också detta linjeien -
med tidigare presenterade resultat starkt samband mellanett att-
bistå med informella insatser och frivilligt aktiv. ÖvrigtFöratt vara
kan konstatera det påfallande skillnader mellan tillsmåäratt
exempel människor olikai bostadsort, mellantyper av personer som
arbetar eller mellaninte, människor med olika facklig tillhörighet

förstamellan och andra generationens invandrare sidanåsamt ena
och etniska svenskar den andra,å det gäller insatser.när göraatt

Med den här analys kommer bara bit förvägtypen av man en
förklara varför vissa insatser och andra framstårinte. Detgöratt

med all önskvärd tydlighet betingelserna ytterligtäratt samman-
frånVi sådanautgår insatser sällan uttryck för frittärsatta. att ett

val. Vi ställeti insatserna delar komplexai sociala ochser som
kulturella sammanhang, där förväntningar, förpliktelser och tradi-
tioner kan tänkas faktorer.centrala Dessutomutgöra är engage-

invävt mångfacetterati psykologiskt sammanhang, därmanget ett
vänskap, kärlek, respekt, skuld och återgäldande kan förväntas ha

betydelse. Icke desto mindre framträder relativt tydligtstor ett
Visar individer med formmönster i högreattsom mer resurser av-

utbildning och inkomster -görfZer andra.insatser Dettaän är ett
resultat tidigaregåroväntat visat detrön,motsom attsom snarare

funnitsinte klassmässiganågra skillnader för genomgången av
forskning till exempel Sundström data emellertid1994. Våra ärse
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relativt entydiga och ligger dessutom linje med den endai mer om-
fattande primärempiriska studie Busch Zetterbergse 1996 som
genomförts under 1990-talet och haft fokus vårsom samma som

undersökning.egen
naturligtvis också viktigt påpeka dessa aktiviteterDet är att att

och leverinte liv och utformasinsatser sitt iuppståreget utan ett
direkt eller indirekt samspel frånmed till exempel avlönade insatser

offentligadet eller med från andrainsatser den enskildes nätverk.i
det gäller sambanden formaliserade frivilligin-mellanNär mer

informellaoch har till Wuthnowinsatser exempel 1991satser
föreslagit frivilligengagemang skulle minska benägenhetenatt ett att

informella från föreliggande studie -liksom fråninsatser. Datagöra
befolkningsstudiertidigare ställetvisar ivåra positivtett-

Hsamband.
vill dessa informelladata relation tillinsatser iOm sätta om

uppgifter från andra finnerländer, del studier haft lik-man en som
artade utgångspunkter och frågeställningar. alla danskarAv vuxna
verkar till exempel för utanförregelbundna insatser någon1/3 göra
det hushållet och hälften dessa föri sin insatsergöraturegna av

släktinte med Anker Koch Nielsennågon se 1995. En8cärman
lika andel den brittiska befolkningen verkar sistnämndagörastor av

och regelbunden basis Smithinsatser Davisse 1998.typ av
Busch Zetterberg har emellertid med jämförbara data1996 - -

britterna totalt informellavisat verkar mindre insatsergöraatt sett
svenskarna. helt finner för den amerikanskaEttän mönsterannat

befolkningen, där överväldigande andel verkar slagsnågotgöraen
för andrainsatser Wilson Musick Sammanfattningsvis1997.8C

verkar den svenska befolkningen informella ungefärinsatser igöra
lika utsträckning andra någorlunda likvärdigaigörstor som man
europeiska länder, medan det annorlunda exempeltillutser om
jämför med land USA.ett som

De äldres informella insatser

informellt arbete ökar med stigande ålder för planaiEngagemang att
påfallande hög bland de äldre. granskar dennivå Närut en

mellan finner följande.år60-74ärgrupp som
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utför regelbundna informellaTabell Andel åri%12. 60-74gruppen som
efterTotalt köninsatser. samt

1998

KvinnorTotalt Män

%Informella insatser 35 33 36

timmar/månadAntal 18 16 19

BAS 253 120 133

regelbundnaBland de äldre sig så många 35 görasäger procentsom
informella betydligt andel förinsatser. Det är större än resten aven
befolkningen och dessutom det genomsnittliga antalet insats-är

för fler kvinnorställettimmar i Det något18, 12. är än mån görsom
och förhållandet mellan den totala mängd insatserinsatser mänsom

för befolkningen,och kvinnor likadant den det villövrigagör är som
förtill Vilka informella skiljer däremotinsatser sig3säga görman

Bland de äldre andel omkringinsatsernaåt. görs störreen av -
hälften för vad gäller försläkt med,inte änär sompersoner man-

befolkningsgrupper. urval deselektivaövriga tittar vårtNär av
finner de informellaallra äldsta, det vill 75-84-åringarna,säga att

fortsatt höga och lika bland kvinnor.insatserna är mänstora som
skall då förklara och tolka denna höggradiga aktivitetHur

befolkningen från för-bland de äldre den svenskai Vi utgår att
har mindre, vilket ocksåpliktelserna den släkten blivitnärmastemot

de äldres betingelser har för-data antyder. Samtidigtvåra vet att
bättrats områden. har fått bättre hälsa, bättre ekono-många De

ochmiska har kontakter med andra umgåssamt merresurser mer
med släkt. helt oberoende hjälp eller stödsin Den ärgrupp som av

fortsattverkar också samtidigt andra harväxa, storagruppersom
hjälpbehov Skjöld Daatland Szebehelyse 1997. I1997; 8Ct.ex.
detta sammanhang bör kanske också tillgång till tid och ökad till-

förbättradetill bil allmänna kommunikationergång näm-samtegen
dela med ochtycks med andra ord ha sigMånga att avnas. resurser

möjligheter vilket bland verkar uttryckbistå andra, sig iatt annat ta
informella insatser.

IvariablerVilka kan då bidra till karaktärisera de äldre Ityper attav
Igenomfördinformella diskriminantanalys medinsatser Engörsom I
Isignifikantavariabler tidigare redovisat sam-samma som ger

förutsätt- Iband. har bättre ekonomiskainsatserDe någotgörsom I
slår ocksåningar genomsnittet. igenom,Ortstyp så sättän att II
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människor bor mindre elleri landsbygd i störreortersom ut-
sträckning andra insatser.än gör

blir föregåendeDet i analys,svårare, ringaännu än attsom ser
faktorer karaktäriserar de äldre utför infor-som grupper av som

mella informellainsatser. arbetet bland äldre verkarDet vittettvara
förgrenat och mycket fenomen.sammansatt

jämförelse med andra länder Verkar finnasdet likheter med tillI
exempel den äldre brittiska befolkningen, påfallandeockså ärsom

Åaktiv. andra sidan skiljer denna höggradiga aktivitet de äldreut
frånsvenskarna motsvarande tilli exempel Danmark ochgrupper

uppgifterna jämförbarariktigt kanUSA. kan ändåUtan äratt
konstatera de äldre dei sistnämnda länderna både informellagöratt

och organiserade frivilliginsatserinsatser mycketi mindre utsträck-
befolkningsgrupperning andra SmithDavisseän 1997a.a;

ofNational Voluntary TechnicalSurvey Activity, AnkerReport; 8C
Koch Nielsen Independent Sector a.a..a.a;

bistå informellamed handlarAtt naturligtvis endastinsatser inte
dela med sig i utsträckning också någotatt utan storom attom

tillbaka, bland form bli delaktigi olika sammanhang,iannat attav
Åkontakter och erkänsla. andra sidan skulle del de här storaen av

också kunna förinsatserna uttryck icke önskvärd situation,vara en
där tycker böra eller ochsig till med insatser,måste göraman trots

kanske själv harinte särskilt mycket Kanske röratt man resurser.
det för desig äldre vid slutet detta sekel komplext samspelettav om
mellan resursstark äldre med tradition iatt vara en grupp en ryggen,

vilja insatser sidan och andra försidanå ågöra utsättasatt atten ena
ökande tryck hjälpavisst andra, till exempel förvärvsarbetan-ett att

de barn pressade arbetslivet och fåri denjämnåriga inteärsom som
hjälp och det stöd egentligen behöver.man

En andra sammanfattning
denna kan draFrån presentation tydliga slutsatser.några

O regelbundna informella förAtt insatser intenågongöra man
sammanbor med har bred och stabil förankring befolk-i storaen
ningsskikt.

finnsO liten statistiskt signifikantDet inte ökning befolk-en men av
informellaningens både vadinsatser, gäller antalet involverade och

omfattning.insatsernas
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påverkassnabbt eller enkeltverkarO insatser inteDessa något sätt av
utformning.förändringar välfärdsstatens1990-talets i

ansenligutförs för anhörig,Huvuddelen0 insatserna någon men enav
släkt med.del riktas till intenågon ärman

flerfinns såtillvida kvinnorkvinnomönster,0 Det görattett menmer
skillnaderna särskiltinteär stora.

flestarelativt de ochäldre mellanO De 60-74 gör, mestsett, om-
uppgifterna.fattande

0 form inkomster och högreMänniskor med i störremer resurser av
utsträckning andra.utbildning högre insatserigör än

utfört frivilligaBland dem i organisationinte insatser någon varsom
utfört informellt arbete.dryg fjärdedeldet Sammantageten som

befolkningentredjedelar dendetta omkringvisar tvåatt av vuxna
form utanförutfört oavlönadeåldern har insatser ii någonår16-74

påfallande ochhushållet. med andra ord aktivadet Svenskarna äregna
informell formomfattande både organiserad ochiinsatser,gör

landutanför hemmet. kan konstateradet Vi iatt ett somegna
välfärdsstat det härmed relativt väl utbyggdSverige görssett,en,

utsträckningoch skapas socialt kapital inteiinsatsersättet en som
efter jämförbara länder.verkar ligga andra

hushålletnågonför i detInsatser egna

utsträckningockså uppmärksamma vilkenden här studien ville iI
för hem.medborgarna regelbundna insatser i sittnågongör eget

för-undersökning. Avsikten delsgjordes inte i 1992-årsDetta är att
omfattningen regelbundnasöka fånga hela vidden och de in-av

uppgifterjämföra sådana med deformella delsinsatser görs, attsom
diskuteras detta kapitel.andra iinsatsertyper av som

från ochskilja obetalda betalda organise-insatserFörutom att ut
befolknings-från informella harrade frivilligaktiviteter iinsatser

utanföroch detstudierna skilt informella insatser inomgörssom
både teoretiska ochhushållet. sistnämnda empiris-Det görsegna

ochhur socialt kapitalka grunder. Vid diskussioner uppstårom
finns uppmärksamma de viktigadet anledning prin-attgenereras

föreliggakan mellancipiella skillnader insatsergöraattantassom
mellanför eller utanför det hemmet, liksominågon göraattegna

också frånför släkt med eller inte. Viinsatser utgårnågon ärman -
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de sistnämnda in-forskningmed stöd i två typernaatt avannan -
bedrivs under olikautgångspunkter.del har olikatill Desatser en

drivkrafterochförknippade med delvis olika målvillkor och seär
ParkerAtkinBusch Zetterbergtill exempel Twigg 1993;1996; 8L

1993.
gammal,regelbundet hjälptfrågadirekta någonPå vår om man -

detbehov särskilda ihandikappad insatsersjuk eller iär avsom—
de mellanhushållet, svarade år.16-747 ärprocent av somegna

andelenäldsta, det villBland de år, 975-84säga pro-gruppen var
miljon människorverkar omkringkonkret uttrycktLitecent. mer

för bor till-informellaregelbundna insatser någongöra mansom
med.sammans

frånrefererade studieBusch Zetterbergs 5I 1996 procentuppgav
äldsta, debland debefolkningen, respektive 8 görattprocentav

skillnad mellan resultaten idet blirregelbundna vissinsatser. Att en
redan tidigare påtalat,studie skulle,hennes och vår egen som

ocheventuell anhöriginsats ringaskunna bero avgränsasatt en
studien.förstnämndaannorlunda deni Ennågot sätt annanett

härandelen sådanaförklaring skulle kunna insatsergöratt somvara
skallvilketfaktiskt under de allra i sinvuxit åren, mottursenaste ses

gifta bland de äldsta ökar.bakgrund andelenattav
följandefördelar anhöriginsatserna istudie sigvårI sätt

befolkningen.

utfört anhöriginsatser detbefolkningen iTabell Andel i°/o13. egnasom
och kvinnorhushållet. Totalt för mänsamt

KvinnorTotalt Män

6 7Anhörigstöd 7

577 5271 104BAS

den härkvinnorlikaiDet många görmänär stort sett somsom
förräknat tid.kvinnorna iinsatser. NärMen gör atttypen mer,av

befolk-ihop andelen aktivaden totala slår iinsatsenmåttett
genomsnittliga för ochantaletmed det timmarningen var en som

ochförhållandet mellanfinnerregelbunden insats, mänsgör atten
Ännuungefär tillform tid blirkvinnors totala insatser i 10.7 enav

utför ansenlig delunderstrykadetgång är värt männenatt en av
mycketuppgifterna. de insatserDrygt 30 gör ettprocent gerav som

kvinnor.omfattande stöd, klar majoritet ärvarav en
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med hjälp diskriminantanalys och baseradprövningEn ny av
variabler föregåendei nedanstående resultat.avsnittsamma som ger

Endast signifikanta samband redovisas.

Tabell Bestämningsfaktorer för de utför anhöriginsatser deti14. som egna
hushållet. förTotalt och kvinnormänsamt

Utbildning Boendeon Invandrare

Samtliga v: n. w

Män

Kvinnor

0,01p0,05
"o,oo1 p0,01

0,001p

utbildning slår ocksåVi igenom detta område. skerDet iattser
hög utsträckning och möjligen förteckenmed omvändaoväntaten

vad kunde förvänta verkar nämligensig. deDemot man vara mer
resursstarka påfallande högre grad bistår medi anhöriginsatser.som

finner vidare det färreVi betydligt bland de bor iäratt stor-som
städer sådant här framgårinsatser slag. analysenAvgörsom av
också framföralltinvandrare, förstai också andra generatio-att men

högrei grad bistår med anhöriga befolkningen. Iän restennen, av
första könsfördelningenverkargenerationen denjämn, ivara men
andra tycks kvinnorna bli dominerande.

försöker finna faktorer förklarakan bidra tillNär attsom an-
höriginsatsernas omfattning tid, stället föri ovanståendeii att som
stycke fästa uppmärksamheten faktorer kan förklara skill-som
nader förekomst,i det det finns signifikantvisar sig positivtatt ett
samband mellan ålder och med högre ålderinsatser. De gör mer
omfattande insatser.

Eftersom frågade anhöriginsatserinte det hushålleti iom egna
befolkningsundersökning ställde1992-års anslutning tillinu

detta spörsmål fråga följandemed lydelse: jämför"Om Duen
med hur det börjansituationen 1990-talet tycker dåi Dunu var

det här harDina insatser slaget ökat eller minskat eller detäratt av
skillnadingen Med hänsyn till finnsde problem medtagen som

det här slaget frågortillbakablickande pekar ändå pekarav svaren
stabil för flestadär de omfattningsituation insatsernas intemot en

förändrats.verkar ha mindre tycks det emellertid haFör en grupp
skett förändringar. denna lika andel de ökatI stor attgrupp anger en
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finnsde minskat bistånd. köns-sina insatser sitt ingaDetattsom
skillnader medborgarnasi svar.

lite de äldres för anhöriga dettittar insatser iNär närmareman
hemmet, det vill 60-74-åringarnas visar sigsägaegna engagemang,

Framföralltandelen för befolkningen.något större än restenvara av
mycket tid.genomsnitt insats ii Detgör större mätt ärman en en-

lika andel kvinnor involverade dessa aktivite-imän ärstor som som
forskningockså dockvisat Kvinnornapå.något görter, som annan

omfattande dettidsmässigt Också här tycksinsats. etten mer vara
mångfacetterat fenomen försöker andravilket ocksåringa in,som
forskare finnerpekat till exempel Parker härVise 1993. även

förstagenerationens invandrare betydligt omfattande in-göratt mer
för anhöriga det hushållet befolkningen.i Juänsatser restenegna av
omfattning anhöriginsatsen har, omfattning verkarmindrestörre

de informella utanför hushållet få, liksomdetinsatserna mäng-egna
den frivilliginsatser. förhållanden verkar också påverka iDessa
vilken utsträckning informella nätverk, till vidaingår i så attman

omfattande den enskildes desto färre nätverk tycksinsats ärmer
återfinnshon/ han vill understryka dessa samband endastingå. Vi att

bland de äldre.
Både Genell Andrén Johansson och Szebehely1998 1994,8C

informaliseringdet under 1990-talet skett1999 poängterar att aven
bland de sammanboende äldre, det avseendeti attomsorgen en

andel de anhöriga själva får alla insatser;något Omstörre göraav
detta lett till andel befolkningen regelbundnastörre göratt en av an-
höriginsatser, Vad kan huvuddeleningenting säga ärvet attom.

äldre sammanboende intervjutillfälletde vidinsatser sägergörav som
de utökat stöd under 1990-talet. mindreinte sitt Enatt eget grupp -

omkring tycks emellertid ha ökat sina insatser. Det20 ärprocent -
befolkningsundersökningarunderstryka riskerar sådana härivärt att

förändringar för delgrupp genomslag.inte någotatten

En tredje sammanfattning
har handlat informella för detavsnitt insatser iDetta någonom egna

hemmet. verkar viktigt detta sammanhang skiljaiDet attvara
befolkningen frånmellan bland helhet ochinsatser i sin insatser

specifika befolknings-de äldre. anlägger vidNärgrupper som en
försöker fånga regelbundnaoch hela bredden insatseransats upp av

för framträderdet hemmet harinågon mönstergörssom egna som
funnit förlikheter med de andra slag dennavissa insatser iav
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Återigenundersökning. Verkar tillgång till tradi-samtegna resurser
och förklarationer kulturella betingelser kunna bidra till före-att

komsten vill för flestainsatser. de aktiva detVi påminna ärattav om
tid avgränsad kanske förutsätt-i insats Dettagörs. utgören som en
för skall kunna/vilja tid ochning använda sin sinaatt man resurser.

bo storstad och ha invandrarbakgrund samspelinte i iAtt att
med ha tillgång omfattandetill medvissaatt resurser grupper mer-
utbildning högre grad anhöriginsatser andraigör än grupper -
verkar leda både till fler och omfattande tid. harinsatser i Vimer

funnit belägg för de här slagen forskning.inte nordiskirönav annan
Sundström har internationellai1993 genomgången av
forskningsresultat anhöriginsatser varken verkarvisat visaatt

klassmässiga kopplingar eller kopplingar till olikanågra typer av
boendeort. resultat kring de äldres ligger linjeVåra insatser imer
med detta. framstårIcke desto mindre knappast resultat förvåra
hela befolkningen uppgifterorimliga, ljuset de andraisom av

denna undersökning. finns deti Möjligen olikatvåpresenterat typer
förklaringar till de skillnader övervägande deluppstår. Enav som av

forskningen kring informella ha fråninsatser verkar ochutgått rört
äldre. Kanske har tenderar överföra slutsatser dessarörattman som
till hela befolkningenden regelbundna föri insatsergörgrupp som

det hemmet.i låter då bara drygtnågon sig inteDetta göras,egna
hälften alla anhöriginsatser verkar riktas äldre Buschsemotav
Zetterberg förklaring skulle kunna1996. En typ attannan av vara
vid tidpunkt och med bred medborgaransats här fångaten senare en

delvis fenomen.och andraupp nya
data tyder det finns"sociala kontrakt mellanVåra att som

anhöriga har förändringar underinte genomgått några 1990-större
talet. det funnits försök skriva det kontraktOm vuxitatt om som
fram mellan anhöriga och här form kommun och lands-istaten av-
tingskommuner fåttkan konstatera detta verkar hainteatt-

tydligt utslag befolkningsnivå. pekardata stabilanågot Våra
förhållanden, framförallt det gäller förekomst och omfattningnär av

informella utanför fördet hemmet ocksåinsatser in-egna men
det hushållet.i resultat ligger också linje mediDessasatser egna

forskning fram ochvuxit under 1990-talet visar attannan som som
anhöriginsatser och anhörigomsorg enkelt verkarinte något sätt
hopkopplade, varken med eller med omfatt-"omsorgspolicy" ens

välfärdsstatens tillningen satsningar. Lingsom visar1998
exempel förverkar medborgarnasi inte insatser sinaNorgeatt an-
höriga ha välfärdsstatens ökade,satsningar integått närner men
heller har de nedskärningar genomförts undergått närupp senare
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tid. tycks stället påfallande stabila. studier sträcker sigDe i Våravara
varför föränd-emellertid relativt kort tidsperiod, eventuellaöver en

långsiktigt och djupgående slag kan uteslutas.ringar inteav mer
ihop för utanförslår anhöriga det ochiOm insatserna egnaman

det hushållet finner omkring fjärdedel befolkningenattegna en av
anhöriginsatser regelbunden basis. ansenligDetgör ären mer en

utfördel medborgarna mycket insatser,sammantaget storaav som
fokusering välfärds-vilket räknar. ensidigGenomsätt än en

förbisehar det lätt devarit insatser gjortsstatens attansvar som
utanför för fram-detta till exempel sekretariatetsystem, trots att

fast anhörigom-tidsstudier redan början 1980-talet ladei attav
totalt betydligt de offentliga insatserna sestörre änsettsorgen var

Tid för Vid övergripande beskrivningar och forsk-1983.omsorg av
de skandinaviska välfärdsstaterna har det påfallandening varitom

informellahur förbigått både och frivilliga insatser se t.ex.man
finnsAndersen AndersenEsping Esping Korpi Det1987.1990; 8C

förockså skäl informella sällan bara harinsatser inte tagitsattanta
därför ofta utförtsde kvinnor. dengivna, inte minst Attatt av

välfärdsstatenmoderna hela tiden avgörande utsträckning hari varit
beroende dessa råder emellertiddet tvekaninsatser ingen Attav om.
den här aktiviteter fyller för ochockså roll skapatypen attav en
upprätthålla socialt kapital kan det heller knappast råda tvivelnågot
om.

diskussionAvslutande medborgar-om

olika uttrycksformerskapets

uttrycksformer föreningslivet med-Vilka och vid sidani sigtarav
frågaborgarskapet tröskeln till den tillår Det2000 är som en

del försökt utforska undersökning och belysa detta kapitel.i ivår
framgåtthar med all tydlighet det fråga mängdDet ärattnog om en

uttrycksformer,olika brokig mångfald ochinsatseren av engage-
föreningslivet uttrycksform för med-Frivilliga insatser i ärmang. en

borgarskap. Informella och hjälparbete för anhörigainsatser som
sammanbor med, för ochinte vänner, är ut-man grannar en annan

trycksform för medborgarskap och det civilainomengagemang
för funktionshindradesamhället. gamla, sjuka eller anhörigaInsatser

som med förindividen sammanbor också uttryckär engagemang,
drivkrafter.med delvis andra villkor ochmen

framgår vid tolkning,kapitlet medborgarskapgivitAv att en
politiska innebördden direkta utgjortgår utöversom som
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för forskningutgångspunkten all svensk det aktivaså gott som om
medborgarskapet. perspektiv medborgarskap, anlagtDet som
har tidigare helt obeaktat och det andra bildervarit nästan ger av

den pessimistiska bild målats underSverige år.än som upp senare
påfallandesamlade intrycket resultat aktivDet våra är ärattav en

och befolkning. här emellertidengagerad inte i motsättningDet står
till de problem gäller minskat för direkt politisktsom engagemang
arbete, andra sammanhang, och naturligtviskonstaterats isom som
får konsekvenser för medborgarskap och demokrati.

befolkningsstudier genomfört,såväl denna, de tidigareiI som
förhar utgångspunkten har dess-utgjort intresse. ViVårtinsatser

fångalagt brett spektrum dessavinn att ettutom oss om upp av
vid, icke desto mindre har deninsatser. Ansatsen "nytto-är men en

första fångarinriktad" slagsida den bemärkelsen handi iatt upp
och allmänhet. blirmålinriktad aktivitet deltagandeinte i Deten

ofrånkomligen och fragmentarisk bild kanendast presenteraen av
komplext och fenomen. här under-Denett sammansatt typen av

fastställasökning möjlighet omfattning och förändringarattger
faktorer frivilligabelysa samband mellan olika det gällernärsamt

informellaoch grundläggande antagandeinsatser. Men ärett att
fårdessa aktiviteter vidare betydelse den enskilda insatsenutöveren

och dess omedelbara effekter.
inriktning delvis vad varitVår utgör änansatsen annan som

vanligt den svenska traditionen. dock under-i Vi vårgängse atttror
fångarsökning väsentliga stråk det aktiva medborgarskapet.iupp

anknyter med den inriktning befolkningsstudievi,Dessutom vår
har, till forskningstradition där det socialainternationellen engage-

fokuseras forsknings-hos medborgarna tydligare svenskiänmanget
tradition.

omfattandeEngagemanget och knappast i avtagandeär

befolkningensslå fast den svenska medborgerligaLåt att engage-oss
och relativt stabilt det gäller de slags uttrycks-är närstortmang

former undersökt. både absoluta och rela-här iDet är stort,som
framstårinternationellt jämförande perspektivtiva Itermer. ett

aktiva, både det gäller frivilliga ochsvenskarna mycket närsom
informella befolkningsnivå framstår medborgarnasinsatser. På

framföralltockså stabilt under 1990-talet, detnärengagemang som
omfattning vad gäller inrikt-gäller också utsträckningi stormen

ning.
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finner för frivilligamed andra 0rd beläggVi inga insatseratt -
uttrycksform för medborgarskapet skulle väg attsom en vara-

forskningerodera det senmoderna pekar ställeti Sverige. iVår att
finns fortsattdet hög traditionella aktiviteter, samtidigtnivåen av

andra medtendenser till uttryck. kanskeBättre änsom ser nya
fångar accentuerande med flera tenden-rörelsevår typ ansatsav en

där verkar frivilliga avgränsad insats,göratt utan attser en vara en-
ha bredare förening.i sinett engagemang

har hur befolkningen åldern hadeVi i år52 16-74sett procent av
före mättillfälletutfört frivilliga föreningslivet underiinsatser året

och hade utfört informella regelbundeninsatser30att procent
för allabasis bodde med. innebärinte Detnågon 2/3attman av

medborgare utanför hushållet.utför oavlönade detinsatser Det äregna
jämförelse.mycket hög andel, också internationelli Frågan ären

Internationellemellertid hur stabil denna kansituation antas vara.
och forskning västvärlden fårsvensk människorvisar iatt mer
individualistiska också för och devärderingar. gäller SverigeDet
frivilligt sådan utveckling verkaraktiva. resultat intevisarVåra att en

till beredvillighet frivilliga elleristå motsättning göraatten
informella insatser.

från befolkningsstudierResultaten pekar linje medivåra annan-
forskning medelåldern bland görfrivillig-ökar demmot att som—

förklaringsfaktor skulle kunnaviktiginsatser. En ettvara genera-
eller kohortfenomen, såtillvida äldre och medelålderstions- att

fostratsmedborgare där plikt- ochgenerationer imångaav en-
folkrörelsetradition fortsätter aktiva och långtinsatsergöratt vara-

åldrarna. finns dock risk denna beredskap och dessai Det attupp en
återfinnasslags handlingsmönster kommer bland deinte att yngre.

informella verkar öka med stigande ålder. kanskeDe insatserna Detta
förklaras med livsloppets villkor.snarare
förhåller tilldå de studerat varandra och hursig insatserHur

omfattande de föreställning förhållandetkanViärpass en om
frivilligtmellan slå ihop den totala mängdeninsatserna attgenom

informella finner frivilligtarbete med det arbetet. då andelenVi att
informella utanför detarbete andelen insatser50utgör procent,

hushållet och andelen det hus-insatser i39 procent attegna egna
hållet den totala insatsvolymen. kan vidareMan11utgör procent av

omfattningenbild sådana här räknainsatser atten av genom
utförsdet totala antalet till helårsarbeten. Medtimmarom som en

finner frivilligasådan beräkningsgrund det obetalda arbete ochatt
informella utförsde lågt räknat drygtinsatser motsvararsom

förhelårsarbeten och insatstyperna. visarDetta200 OOO var en av
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uppgifteromfattande aktivitet, hur väljer betrakta dessaän atten
och vilka värden vill tillskriva dem.än

Vilka de aktivaär

då frivilligt och devilken utsträckning skiljer de aktivasigI görsom
informella från först granskar defri-andrainsatser Omgrupper
villigt aktiva, finner skillnaderna mellan dessa och de inteatt som

fleraktiva dag början 1990-talet,i iär är större än ärtrots att nu
för förklarafrivilligt aktiva. Utbildningen slår tydligare igenom, att

varför frivilligtutför arbete vad den gjordenågon 1998, 1992.än
oftare frivilligt lågutbildade.Högutbildade betydligt aktiva Detär än

främstockså de högutbildade ökat sitt inteär engagemang,som
för förvärvsaktivgäller det kvinnorna. Bland de ålder harminst i en

betydligt frivilligt aktiva skett blandmarkant ökning gruppermer av
har fackliga tillhörighet SACO-förbund, blandsin i änettsom

facklig tillhörighet.medgrupper annan
Tydligare framträder också undersökning be-i 1998-års1992än

förtydelsen hur och bor. Boendet uttryck ekonomiskaärav var man
förhållanden. Klyftan tyckssåväl sociala och kulturella störresom

landsbygd vidmellan storstad och mindre mellan stad och änorter,
storstäder ofta frivilligtmindremätningen iInnevånare1992. är

aktiva de bor andra aktiva de bori Mestän ärortstyper.som som
landsbygden. allra utsträckning lågutbildade storstäderminst iI är
frivilligt föreningslivet.aktiva i

Vad de utför informella kan först ochgäller insatsergrupper som
främst konstatera de finns brett och stabilt representerade i storaatt
befolkningsskikt. för förgäller både dem insatserDet görsom

och utanför det hushållet. Utbildningen slårinomnågon egna
emellertid, bland båda Liksomigenomnågot oväntat, grupperna.

de frivilligt aktiva med högre utbildning be-bland människorgör
Åldertydligt oftare lågutbildade. ocksåinsatser än är en gemensam

förklaringsfaktor, ålder. Bland deökar med stigandeinsatsernaså att
befolkningen utför informellaäldre andeleni år60-74 är som- -

och utanför det hushållet betydligt förinsatser inom större änegna
åldersgrupper.Övriga
de för sammanbor medinsatser inteFör någongör ut-som man

förklaringsfaktor.dessutom in/eomstens storlek klar och tydliggör en
verkarhögre inkomst har, utsträckning be-inågon större man

sådana här slag tycks synnerhetinsatser. iDettanägen göraatt av
förgälla kvinnor.
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hushålletdetförstödinsatser inågonde utgörFör gör egnasom
aktivaför frivilligtdeförklaringsfaktor. Liksomockså görortstyp en

Invand-andra.mindrebetydligt insatserstorstäderde bor i änsom
andrautsträckning någonhögrebistår dessutom i än grupperrare

det hemmet.anhörig i egna
lik-grundläggandefinnsdetSammanfattningsvis har sett att

har be-faktorerdelvisdetavseendetheter, deti är somatt samma
informellasåväl frivilligaförekomstförklaraförtydelse somatt av

mellan debådedel olikheter,ocksåfinns emellertidinsatser. Det en
och mellaninformellarespektive insatserfrivilliga insatsergörsom
sidan, ochutanför hemmet,informella åinsatserdem gör enasom

andra.denhemmet, Detdetmed i åbistår insatserde äregnasom
medborgaredetbetonaangeläget ärär somatt stora avatt grupper

detvilket svårtslags aktiviteter,olikainvolverade dessai ärgör att
fullödigtfångar ochoch entydigahitta enkla mönster somatt

bestämningsfaktorer.och dessförklarar engagemanget
motbild,dockpåtalats harbredd i insatsernaDen somensom

formerolikamellantydliga kopplingarfinnsockså bör Detnoteras.
gradhögreföreningslivet ifrivilligt aktiva iför De ärengagemang.

förinformellautföra insatserengageradeandra iän att an-grupper
Människorochsammanbor med,höriga de inte vänner.grannarsom

utsträck-informella ieller insatserutför frivilligarbete störreärsom
harnätverkinformella någondelaktigaandra också ining än som

medborgarede äldreavvikerdettakontinuitet. Från mönster som
utsträckningmindredehushållet idetanhöriginsatser i ärgör egna -

ålder. Blir insatsernaandrafrivilligt aktiva iän mer om-samma
glesare, liksom övriganätverkentenderar ocksåfattande att vara

anledning in-harbli mindre. Viinformella insatser attatt troatt
försvårarbetungande detochomfattandeblihär kan så attsatserna

andratillhörighet ioch sökavändamöjligheterna sig utåt sam-att
hemmet.detmanhang, iän egna

1990-taletFörändringar under

fri-detövergripande stabilitet ifinnsdetfast,lagtTrots attatt en
ochundersökningfråga förcentralhar vårvilliga engagemanget en

medborgarnasföljande: harkapitel varitdiskuterat dettaisom
inrikt-omfattning ochtillförändratsföreningslivetiengagemang

detundersökning visathar denna1990-taletunder Vi ining näratt
omfattning underminskatdessa ifrivilliga har integäller insatser

mindre ökning.ställetfinner1990-talet, iutan en
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rimligt förändringarDet formi harnågonär ägtanta att rum.
Föreningslivet och medborgarnas detta kaniengagemang ses som
dynamiska fenomen torde förändra sig, takt medi samhälletsom att

Åförändras andrai övrigt. sidan, kan hävda, de årattman sex som
förflutit mellan mättillfällenvåra väl kort förtvå tid studeraär atten
förändringar den här karaktären. behövsDessutom med allav
sannolikhet metodologisk traditionellänen annan ansats en survey-
undersökning för djupet fatt förändringsmönsteri inomatt
föreningslivet. stabilitet befolkningensi föreningsengagemangEn

1990-talet har emellertid konstaterats forskare i andraöver även av
länder.

föreningslivetsHur utveckling hänger ihop med förändrings-
samhälleti i övrigt komplicerad frågeställning,ärprocesser en som

undersökningvår inte några på. mycket kanMen såger svar man
ändå konstatera förändringar underi Sverige 1990-talet såsomatt -
hög arbetslöshet och betydande nedskärningar inom många om-
råden -inte lämnat efter form frivilliganågra spår sig i detattav
arbetet minskat omfattning.i minskning hade kunnat tolkasEn som

föruttryck medborgarna förändringstideri medatt reagerat upp-
Ökningengivenhet och tillbakadragande. blir, med tolk-samma

ningsperspektiv, uttryck för den svenska medborgarenett att trots
allt väljer fortsättningsvis också uttrycka formsig utåtriktadeiatt av
aktiviteter den här Svenskens tilltro till det frivilligatypen.av
arbetets egenvärde och ökade värdering detta demokrati-av som
skapande kraft under 1990-talet, konstaterat, förstödsom ger en
tolkning dennai riktning. med helt tolkning skulleMen en annan

kunna det omfattande frivilligarbetet, och deninte minstman se
ökning iakttagit, föruttryck kompensatoriska insatserettsom
från medborgarnas sida för nedskärningar offentligi Sådanaservice.

har kunnat identifieras andrai europeiska länder.mönster
den ökning konstaterat det frivilligaKan i arbetets omfattning,

och den förändring ändå skett beträffande inrikt-ännu mer som
ningen, tecken hållerettses som att att ett nytto-mer

frivilligtinriktat arbete och kompensation för offentlig servicesom
främstDet tänker den ökning de frivilliga insatser-är sett av

inom socialt inriktade organisationer. det frågaVi inte ärna tror att
tillfällighet. Under 1990-talet har betydelsen de socialtom en av

inriktade organisationernas verksamheter kommit fokusi ett
mycket tydligare tidigare, både massmediai och lokalpolitik.sätt än

kan delDetta bakgrunden till fler tidigare väljeränvara en attav nu
gestalta medborgerligasitt tillinom exempelatt engagemang

humanitära organisationer. forskningVår visar hel delattegen en
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för verksam-formerhittat sinadet här slagetorganisationer nyaav
med-för den modernatilltalandedemvilket kanskeheter, gör mer

Å förfinns det kritiskasidan,borgaren. andra röster attvarnarsom
kunnafrivilligarbete skulleinriktatför socialtdet ökande intresset

och förläng-välfärden Sverige iför iuttryck nyen synvara
blir legitim.välgörenhetenleda tillskulle kunna återningen att

sjunkermedlemskapen inomforskning mångaEftersom visat att
bland democksårimlig tolkningorganisationstyper är att, somen

baraandelenökar intefortsätter medlemmar,faktiskt äratt somvara
frågaKanske detockså aktiv insats.medlemmar ärgör omutan en

aktivaskamedlemmarnaföreningslivetökat tryck i göramot attett
samtidigt ökar,frivilligahos dekompetenskravetinsatser. Om

kravlösafundera denkandiskuterats,tidigaresåsom omman
blirlängremedlemskap intebaratillhörighet representerarsom

detför utvecklingendettakonsekvensernablirgångbar. Vilka avav
föreningslivetsvenska

fri-detför den ökning ihuvudsakkvinnorna i stårDet är som
frivillig-inriktat1990-talet. Socialtunderarbetet skettvilliga som

blandoftare bland kvinnormycket Närförekommerarbete män.än
fåtthatycksmedborgarskapetsociala gestaltningenden ennuav

beror det1990-talet, iföreningslivet underframträdande plats imer
ökandeföreningslivet iuttryckerkvinnorna sig ihög grad ettatt

typisktdeltagandeockså ökat inomantal. har sittKvinnorna mer
för hävdafinnas fogtycksidrotten.områden,manliga Det attsom

detmedborgarskapetfeminisering" såsomdet skett vissatt aven
under 1990-talet.föreningsengagemang,gestaltar sig i

vilketaktivanmärkningsvärtPensionärerna är grupp, uren
enskildaockså densaken.väljer betraktaperspektiv Det ärän att
sedanrelativtfrivilliga ökarvilket andeleninom sett,mest,grupp

Ökningen inriktadesocialtgällermarkant det1992. närär mest
inriktade fri-socialtbilden detförstärkervilketorganisationer, av

betydelse.ökadevilligengagemangets
både ochinformella iundersökt insatserdenna studieiNär -
stabila ochpåfallandefinner dehushålletutanför det ärattegna -

1990-talet. Viförändringar underverkar relativt smågenomgå
påtagligförbelägg, varkendärför empiriska någonfinner inga

resultat pekar iförändrad inriktning.förökning eller Våranågon
enkeltinformella intestället insatser något sätt är av-att

övergripandeihopkopplade med,direktellerspeglingar av, ens
utformning.konkretaomsorgspolitikensvälfärdspolitik eller

offentligför serviceKompensatoriska insatser antog snarare
informellaökning de insatsernaform tydligskulle sig iVisa avenav

171



MEDBORGARSKAPETS GESTALTNINGAR

ökningi frivilligt föreningsengagemang. återfinnerViän en av
emellertid bara ökningarsmå inom områden infor-några rörsom
mella insatser. Vad emellertid har förändrats under 1990-talet ärsom

informella insatser. den här helaFastän insatsersynen typen av
tiden utförts skalai har de först slutet fått1990-taletstor mot av en

uppmärksamhet.något kan förklaras medDetta detstörre att
ensidig fokusering välfärdsstatens har lättvaritgenom en ansvar

förbise eller negligera insatser utanförgjorts dettaatt system,som
liksom forskningen välfärdsvensk och dess utformningatt om
förbigått informella haftinsatser. har både med ideologiskaDetta
ställningstaganden forskningensoch inriktning göra.att

fåAtt ha och tillhörighetresurser

denna undersökning försökeriNär anlägga befolk-bredatt en
ningsansats och fånga flertal uttrycksformer för detettupp
moderna utvidgade medborgarskapet framträder tydliganågra

råder ingen helst tvekanDet tillgång tillmönster. attsom om egna
och sociala sidan och andra sidan traditionerå åresurser arenor ena

och kulturella betingelser i avsevärd utsträckning kan bidra till att
förklara förekomsten insatser olika slag.av av

framträderTydligt dock bilden /eurnulativt medborgarskap,ettav
där den mycket verkar Medborgarskapets gestalt-gör görasom mer.

form frivilligtning i arbete och informella verkarinsatser inteav
stället föri andra aktiviteter,några tycks ofta havara utan snarare

karaktären både och; både informellaingå i nätverk och haett attav
frivilligengagemang, både informella och frivilliga in-göraett att

helt enkelt ha eller skaffa tillgång flersig till därsatser, att arenor,
finner olika uttrycksformer för medborgarskap tid.i vår Viman ett

finner ansenlig del befolkningen har aktivtatt en ettav engagemang
omfattar flera de områden undersökt. andra ändenIsom av ettav

kontinuum finner befolkningen inte23 ärprocent av som engage-
rade inom de former för aktiviteternågon här undersökt ochav
heller tillhör nätverk. Vad karaktäriserarnågot då denna grupp

det förväntade bakgrundMönstret tidigare resultat,våraär mot av
får här tydlighet: domineras lågut-ännu störremen en gruppen av

bildade, låginkomsttagare storstäder,i dessutom haft föräldrarsom
inte själva föreningsaktiva.varitsom

Eftersom fenomende studerat har folkligbred förankring,en
hittar också komplexa och ibland överraskande harVimönster.
till exempel det finnsinte skillnader mellannågrasett att stora
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och deoch etniska svenskar eller mellan arbetslösainvandrare som
omfattningen de här slagen medborgerligtvad gällerarbetar, i av
finns med andra 0rd enkelt miserabilitets-ingetDetengageman . och ökandesidan, utbildningens tydligaandramönster. ser

medborgaredebetydelse. resultat visar gångVåra gång äratt som
andra. finnshar högre utbildningaktiva och insatser Detgör än

blitill dettaanledning visar sig Detta ärmönster permanent.oro om
fortsatt forskning.område förangelägetett

den betydelse här stude-engagerade medborgarskapet -iDet
förknippat slags tillhörighet. kandet med sigDennanågotär tarat -

kan sådan tillhörighet. Kontakterolika uttryck. Föreningslivet ge en
undersök-kan också tillhörighet.och nätverk närmiljöni VårIge

beträffande nätverk.utbredningenstuderade vissning typen av
befolkningen tillungefär hälften har tillgångvisar sigDet att av

människorinformellt nätverk kontinuitet, därminst någonett av
har påbörjatträffas och tillsammans.regelbundet något Härgör

betydelse tidigareforskning kring viktigt område inteett upp-vars
forskningstraditionen.den svenskamärksammats i
framför allt analyserat olikaundersökning harI vår typer av

dessa. samband urskiltoch kopplingarna mellan visarinsatser De
för effektenofta tycks förutsättningen ellerinsatsatt typ varaen av

tidigareviktigt resultatDetta är ettett annat somengagemang.av
studerat effekterna deuppmärksammats. harövrigt inteinte I av

diskuterats. Internationelluttrycksformer och den vitalitet som
forskning finns entydiga kopp-har dock det intevisat någraatt

demokratiskafrivilligt sidan och,lingar mellan åengagemang ena
därförandra sidan. finnssolidaritetsinriktade värderingaroch å Det
medfortsätta fördjupa det arbete påbörjat,anledning ochatt nu

effekter, individ- ochbådeinriktning mot engagemangets sam-
de svenska med-hällsnivå. Avslutningsvis kan dock konstatera att

samhället och tillsborgarna hög grad aktiva det civilai utgåri är
avsevärd betydelse.vidare ifrån detta har positivatt

Noter

ÖymyrSellefördjupad diskussion också Lorentzen, 1995.För 1999; 8Cen se
för med-denna, Til, komparativ analysöversikt3 VanFör 1988; avse enen av

föreningsengagemang, Janoski,borgarskap och 1998.se
Storbritannien, Belgien, Frankrike,Länderna förutom Danmark,Sverige,3 var,

Irland, Bulgarien, Slovakien och Nederländerna.Tyskland,
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Datainsamlingen har genomförts form personliga för4 i intervjuer inom deav ramen
besöksomnibusundersökningar genomförs Research ConsultingSIFO AB.8Csom av
Datainsamlingsperioden pågick mellan december och januari Svars-1998 1999.
frekvensen 70%.Var
Urval och datainsamlingen för denna åldersgrupp har enligt5 gjorts principersamma

för standardurvalet Svarsfrekvensen betydligt varförlägre resultat förMen ärsom
denna åldersgrupp redovisas med försiktighet.stor
Datainsamling för Eurovol-undersökningen genomfördes 1994.
7Frivilliga Svenska kyrkan och offentlig sektor inkluderadesinsatser inom också.
Enligt Häll hade dock befolkningen föreningslivet."deltagit aktivt"1997 52% iav

oklarhet råder det gäller hurViss de begreppsligt olika aktivtnär ansatserna
deltagande" "frivilligtoch arbete förhåller till varandra, de tordevårt sig i stormen
utsträckning sak.mäta samma

framgår resultaten från Eurovol-undersökningen."Dena av
Styrelseuppdrag och administration kategori undersökningen° i i I1992.mättes en

undersökning styrelseuppdrag och administration de1998-års 29%mättes separat. av
frivilligt aktiva hade haft styrelseuppdrag den föreningstyp dei ägnade tidmestsom

och hade utfört administrativa uppgifter föreningstyp.motsvarande36% i Det
fanns tydligt könsmönster: oftarehade styrelseuppdrag kvinnor, i sinmän änett som

omfattning utförde administrativa frivilliguppgifteri större än män.tur
Respondenterna kunde flera andelarna" insatser. blirSummantyperuppge av av

sålunda 100%
vill läsarenVi uppmärksam enskilda individer kan aktiva inomgöra att vara

flera socialt inriktade samtidigt varförorganisationstyper den totala andelen som
frivilliga socialtgjort insatser inom inriktade framorganisationer inte går att

addera andelarna frivilligt arbete degjort inom organisationes-15attgenom som
typerna.

variabler visade vid jämförelse,3 Dessa sig mycket liten utsträckning påverkatvå i,värdena de samband konstaterats förstaden modellen.i modellernaDe tvåsom
därefterhar tillämpats för analysera bestämningsfaktorer för informella stöd-att

tillgång informellainsatser nätverk. analyser redovisas kommandeDessa isamt
avsnitt.

kan utifrån deVi data har uttala riktningen.inte har emellertid iManoss om en
longitudinell undersökning den befolkningenamerikanska kunnat Ökatvisa att ettav
frivilligengagemang verkar leda informellatill ökade medan däremotinsatser, inte
ökade informella tycks leda till frivilligengagemanginsatser utökatnågot Wilson 8C
Musick 1997.

Författaren försöker klargöra vilken anhöriggrupp med följande‘5 formu-som avses
lering: finns har särskilt eftersomDet de till någonett stortpersoner som ansvar ser

sjuk, handikappad eller formuleringgammal." leder möjligen tillDennaärsom att en
lite mindre andel utföra anhörigstöd.sigsäger
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Den goda medborgaren
föreningsmedlemsom

och brukare

Om påpolitik nya arenor

StubbergaardYlva

omfattande debatt vad förDet pågår bör flergörasen attom som
skall delta aktivt politiken.i Studier har människorvisat ärattmer
intresserade politik, talar politik och deltar demonstrationeriav om

Ändåför politik. deltagandet dei institutioner våravtar som repre-
demokratisentativa grundas deltagandet i partiorganisationernapå,

minskar, liksom aktiviteten olika föreningar.i Till och med val-
deltagandet har minskningvisat viss Demokratirådet 1998;en
Gilljam Holmberg 1995.8C

denna vill därförjag diskutera förI minskatuppsats ettoron
medborgardeltagande utifrån huvudfrågeställningar:två

Varför skall samhällsmedlemmar delta1 isom
politiken
Vilken betydelse får föreningsmedlemskap2 och brukar-
deltagande för människors politiska inflytande

första frågan skallDen behandlajag att presentera tregenom
modeller för medborgarnasnormativa relation till får dåVistaten.

utgångspunkt förnormativ diskussion frågan varför med-en en av
borgarna bör politiken.sig iengagera

andra frågan illustrerasDen exempel lokalaatt tagenom som
styrelser skolan.i kommuner har det skapats förI många utrymme
Ökat inflytande skolan för föräldra-i och elevrepresentanter via
skolkonferenser och andra Ibland harpartssammansatta grupper.
detta införts samtidigt med efter förankringökadsträvatatt man en

de traditionella politiska politiskt utseddavia lokalaav organen
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förälderbland skolan. Rollennämnder överstyrtannat somsom
för påverkadenna blir alternativeller elev intressantett attarena

sin situation.
för problematisering demokrati-underlagFör ettatt ettge ur

föräldrarfokuseras deltagandetperspektiv dessa avav arenor,
Anledningen invandrare generelltmed utländsk bakgrund. ärär att

offentli olitikens kanaler Bäckde deltar denminst i 1999gasom p
för ochföräldraskapet kan generellt skäl aktivitetu uatt ettvaramen

synnerhetfungera förenande länk mellan människor, i somsom en
geografiska område.borde flesta barn skolai inom sammaen

bör i politikenVarför vi delta

deltagande,demokratidiskussioner kan människorsvästerländskaI
de regelbundna valenåtminstone iinte såannat represen-avom

ochuttryck för samtycke med representanternaetttanter, ses som
alltfler uteblir från olikaden demokratiska organiseringen. Om

kommunikation mellanformer finns längredeltagande inte någonav
föroch det politiska Giltighetenmedborgarna systemet. en

bestämmande, kan därmeddär folkviljan skalldemokrati, vara
ellerifrågasättas. Speciellt problematiskt detår etten parom

politiskasystematiskt deltar deninte i Demo-processen.grupper
utifråndärför ofta politik situationerkratiseringsteorin diskuterar

utesluts den politiska beslutsprocessendär vissa genomurgrupper
exkluderingmedvetende etablerade institutionerna. En anses vara

eftersom de exkluderade givetvisdirekt demokratifientlig grupperna
beträffar etniskamed Vadutvecklar lojalitet regimen.inte någon

m.fl. detDiamondminoriteter 1990:29så många t.ex. attmenar
för våld ochfinns risk upptrappning motsättningarstor omaven

inkludering den poli-leder till gehör och ietnisk mobilisering inte
tiska processen.

oftastden svenska handlar detetablerad demokratiFör en som
formellaicke-deltagande har andra orsakersystematiskt änattom

klargöra orsakerna tillinstitutionella hinder. För oengagemangetatt
kanske blockerar fördärför söka efter andra hindermåste somman

med individrelateradeoch kan avhjälpasindividerna själva åt-som
utbild-medvetandehöjning ellerökad information,gärder, såsom

strukturella hinderåtgärder kan riktasAndra såsomning. mot
Demokratirådetssocioekonomisk 1998I rapportsenastestatus.

delaktighetarbetslöshet skapar minskadkonstaterades attt.ex. en
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överlag arbetslösa generelltutnyttjar mindre andra samhälls-än-
medlemmar olika möjligheter till politisk påtryckning.

möjlig orsak till lågt deltagande ochEn institutionerär attannan
förkanaler deltagande helt enkelt fungerar detinte tänkt.ärsom

skulle då kunna problem inkluderar de tidiga-Det tvåävenvara som
nämnda exkluderingsorsakerna. Maktutövande kan ske otyd-re

liga maktutövande kaninstitutionerna upprätthålla skev-Desätt. en
het värderingar informellai ochvissa intressenså attgenom normer,

aktörer lättare får förVissa gehör synpunktersina Stubbergaard
Nedan kommer denna diskussion utvecklas samband1996. iatt

med granskning universalitet.en av normers
normativa modeller diskuterar medborgarnas relation tillI som

skilda goda medborgare, det föl-isynsätt när ärstaten anges
jande skall sådana modellertre presenteras.

Den liberala medborgarskapsmodellen

Enligt den liberala medborgarskapsmodellen skall människan ha
fattamöjlighet efterval och individensintresseatt autonoma eget

frihet därmed ständigt bevakas och skyddas.något måsteär som
Framför allt den statsmakt, nödvändig förmåste är attsom upp-
rätthålla lag och ordning, hållas bestämdainom Statsmaktengränser.
begränsas fri- och rättigheter för samhällsmedlemmarnaattgenom

rättsligt bindandei Grundtanken denärgaranteras att auto-normer.
moraliska individen den överenskommelser, till-är görnoma som

med andra fria individer med utvecklad privatmoral,sammans som
befrämjar deras och kan befrämjaintressen ävengemensamma som
andra samhället. deti avtal allaingå in-Att går attgrupper som
blandade kan lita förutsättning för civilrättsligaärparter atten
överenskommelser skall Seligmaningås TilltronBeiner 1995.1992,
till denna ömsesidighet sedan demokratin. Deanses gynna
rättigheter individen generella, de skallär ägagaranterassom samma
giltighet för alla medborgare och alla samhällsmedlemmar skall be-
handlas jämlika.som

politiska deltagandet sker människor deDet utnyttjarattgenom
förskapats detta deltagande,institutioner val, parti-såsomsom

föreningsliv, media det offentliga samtaletorganisationer, annat
kandidaturer och innehav uppdrag.representativa Attsamt av

människor och tyngd bakomorganiserar sig gemensamtagerar ger
deras krav. starkare både antalorganisationerna resursmässigtär
medlemmar, ekonomiska och administrativ organisering,resurser
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desto chans de skall krav. ochigenom sina Föreningarstörre att
förmedlaskrav vidare till de lag-partier så sättaggregerar som

stiftande församlingarna.

Republikansk medborgarskapsmodell

medborgarskapsmodellen idé-republikanska byggerDen en
tradition från framhävs medborgarens skyldigheterAristoteles. Här

Politisk betraktas därmeddet allmänna. aktivitetgentemot som en
offentligamedborgerlig dygd. bör underordnas det ochprivataDet

fullständigAristoteles medborgaren med-Enligtgemensamma. var
borgare enbart han det då handlade med ochsom omom var
styrde samtidigt han styrdes. medborgarskapsmodell harDennasom

innebördutvecklats med civila rättigheter med juridisksenare
för medborgarskaps-Pocock har skett denna1995. En renässans

decennier Mouffeunder SeligmanBeiner 1995; 1997;syn senare
politisktönskan utökatGunsteren Det1994.1992; är ettv en om

deltagande gemenskap driver idénoch aktivering socialen somen av
förnyat medborgarskap. vänderrepublikanskt sigManett motom

bristen solidaritet och ha utvecklatstolerans attsom anses genom
inflytande fram-har fått ökat och önskemålsärintressen privataatt

Åberopandetställs de allmängiltiga Seligman 1992.som om vore
får full-individens rättigheter ske bekostnad viljaninte attav av
medborgare. för republi-skyldigheterna Förespråkarnagöra ensom

kansk medborgarskapssyn vill samhällsmedlemmarna skallatt upp-
leva tillhörighet med den administrativa och politiska organise-en

och med-både de politiska rättigheternaringen utnyttjasså såatt att
borgarna fullgör skyldigheter detsina gentemot gemensamma.

Kommunitär medborgarskapsmodell

tredje medborgarskapsmodellen, den kommunitära, betraktasDen
frånalltid skild den republikanska Habermasinte An-1995.som

båda modellerna före-ledningen till skiljer deminte äratt attman
samhällsmedlemmarnas starkare identifiering medspråkar en

individerna samhället börgemenskap och de enskilda iatt ettse
politiskt deltagande skyldighet detgentemotsom en gemensamma.

därförenskilda önskemålen och bör båda modellernaintressena iDe
framförunderordnas det Skillnaden mellan dem liggergemensamma.

allt vad samhällsmedlemmarna skall uppleva gemenskapi synen
och tillhörighet med.
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eller denpatriotisk dåmodellenrepublikanskaDen är staten
samlande ochdenadministrativa-politiska organiseringen ses som

behöver enligtpatriotismidentitetsgivande punkten. Denna t.ex.
välmycketkantillknuten nationHabermas inte1995, utanenvara

administrativa-politiska EU.andraappliceras t.ex.organ som
gemenskapenmodellen däremotden kommunitäraEnligt är

dennakulturell-historisk gemenskap Beiner 1995. Igrundad en
formaroch gemenskapenindividernasocialiserasgemenskap

vadföreställningarochsamhällsmedlemmarnas ärom somnormer
gemenskaptillhörighet sådaniAvsaknadoch riktigt.rätt enenav

moral-bristande moral Etzionitill 1995,leder som sermenar
moraluppgift socialgemenskapenssocialafostran den ensom -

skyldighetermänniskorna sinadärsamhälletill bättreleder ett ser
varandra.gentemot

medborgarskapsmodeilernaUniversalismen i

liberaladenrepublikanska ochbåde deninvändningvanligEn mot
universalism.antagandegäller derasmedborgarskapsmodellen om

alla männi-ifrån idénexempeltillmodellenliberala utgårDen om
och börrättigheterhar likadärför allaoch hävdarvärdeskors lika att

universalismdennainför lagen.behandlinglika Motgaranteras
för-likaharmänniskor inteandrahävdar bland 1995,Young att

med deutgångspunkter sinaolika iheltutsättningar mötenutan
medräknakan intedemokratiska institutionerna. Då attman

lika Vill-ochutforma lagarmed ochkanmänniskor normervara
får kommaaldrigoch åsikterfinns intressenRiskenkor. mångaatt

införbehandlingenlikadärmed denochregelverkentill uttryck i att
representerade ide varitlagen missgynnar ut-grupper som

omöjligaallarättigheternaformandet. Om är attgaranterassom
ekonomiska till-tillräckligtharför dem inteutnyttja storasom

behandladeblibetjäntasamhälletde flesta inteisågångar, är attav
lika.

universalismriktarinvändningenandra YoungDen motsom
för dehonmodellen.republikanskagäller den Här sättaattvarnar

defokus och låtaangelägenheterna i gemensammagemensamma
ochöverordnas privata intressenalltidochvärdena intressena sär-

dåochför minoritetsgrupperkvinnorintressen. Faran är att man
vilja,finnsdetskillnader intressen.osynliggör i Om gemensamen

exempelutformandetmedVilka Dettaformas den ihur ärär
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frågor föreställningen ochmotsägersom om en gemensam ettnorm
intresse.gemensamt

forskaredeYoung föreslår lösningar där från-är en av som man
lika rättighetergår deni politiska för underordnadeprocessen

längeHon samhällsmedlemmarnasså villkor såärgrupper. attmenar
olika, aktivtmåste och stödja de underrepresenterades ochman
de underordnades deltagande. Konkret handlar det attom
institutionalisera deltagande skildai sammanhang med särskildett

förrepresentation underordnade naturligtvisYoung ärgrupper.
medveten problemet med exempelvis skall vilkaavgöraom vem som

underordnade. Vidare finns problemet med huriär mångasom
och efter vilka kriterier, skall bryta populationgrupper, man ner en

för tillgodose alla minoriteter.att
Kymlicka föreslår liknande1998 speciellsätt en representa-

förtion etniska minoriteter för mångkulturelltuppnåatt ett sam-
hälle. Kymlickas modell handlarI det komplettera de univer-attom
sella rättigheterna med särskilda rättigheter för minoriteter

balanserarPå så modellerna mellan frihet individ ochsätt som
frihet grupptillhörighet. för långt drivenEn universalismgenom
riskerar urholka rättigheterna för individer ifrånavvikeratt som en
generell Stärker kollektivt minoritetsintresse riskerarettnorm. man
individen bindas sin huvudinvändningarnaEnatt upp av grupp. av

den kommunitära modellen framförBeiner där-1995mot ärsom
för avsaknaden universalism. dominerandeOm intressen iav
gemenskaper grundade kulturell tillhörighet skallgemensam
utforma det finnsintresset förrisk nationalistiskagemensamma
mobiliseringar och konflikter, han.menar

heltEtt förhållningssättnormativt till universalism stårannat
Habermas för. universellI hur beslut skall fattasmetanormen om
ingår alla berörda skall ingå offentligi dialog där de bästaatt en

bör utslagsgivande för besluten. samtalDessaargumenten ägervara
deti civila samhället Cohen och Arato 1995. Genomrum menar

det samtalet det civilai samhället finns det goda förutsätt-öppna
förningar lösa motsättningen mellan den allmängiltiga, individu-att

ella autonomin den liberalai modellen och den sociala tillhörighet
efterlyses den kommunitärai modellen.som

Nationell tillhörighet

medborgarskapetDet definierar individen relationi tillär som en
bestämd sedan kan denna territoriellt eller kulturelltstat, vara en
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olikadetill nation iknytningMedborgarskapetsdefinierad nation.
med-Formellt dockbehandlats tidigare.delvisharmodellerna, är

bestämdtillborgarskapet alltid knutet stat.en
fri-deupprätthållandetskalldemokrati,iStaten garantera aven

medborgarskapet.individerna Itillskrivsrättigheteroch genomsom
där detkap.nedskrivnabland i RFfinns dessa 2Sverige annat

stadgas:
tillförsäkrad:det allmännamedborgareVarje är gentemot

mötesfrihet,informationsfrihet,yttrandefrihet,
ionsfrihet...sfrihet, relidemonstrationsfrihet, förenin gg

finns ifri- och rättigheter RFandra 2och deDessa antagnasom
förenbartochsamhällsmedlemmar inteför svenskagällerkap.

svenska medborgare.
reglernasjälv vissaenskild beslutar inom gränserVarje omstat

medborgarskapför förvärvande av
medborgar-erhålla svenskthuvudsakligenfinnsDet sätt atttre

efter ansökanelleradoptionfödseln, vidautomatiskt vidskap: om
härstamnings-tillämpasnaturalisering. Sverigemedborgarskap I

medborgarskapmodernssärskiltföräldrarnasprincipen är av--
skiljerfår. principbarnetmedborgarskap Dennaför vilketgörande
med-födsdär territorietfrån territorialprincipensig avgörman

Bernitzborgarskapet Bernitz 1996.8C
oberoendeformellträttigheternafri- ochgrundläggandeDe är av

medborgarskap.juridiska Detsamhällsmedlemmarnasde enskilda
medborgaresvenska"endast ärfinns dock inskränkningar som

landsförvis-förbudåsiktsregistrering,förbudgaranterade motmot
riketförflytta inomfriheten sigriket,ioch hinder inning attatt resa

medborgarskapet.förlustskyddlandet,och lämna motsamt avatt
biståndochskyddpåräknamedborgare kansvenskaEndast

Även rättigheterpolitiskadeutomlands Szabö 1997:31. som
förtillgängligadelvismedborgarskap barajuridisktföljer med ärett

rättighetersådanarättigheterMed politiskaicke-medborgare. avses
val ochkandidera tillVal,delta i rättenrätten att varaattattsom

sedanregelverkenEnligtförsamling.lagstiftandeirepresentant
efterrättigheterdessadelvismedborgareicke-svenska nåkan1976

fårUnionsmedborgareperiod.underha bott Sverigei numeraatt en
medborgare ideval, medankommunaladirekt i ärrösta statersom

landetbosatta iåreller Nordentillhör måstevarken EU trevarasom
dennadeinnan når rösträtt.
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Medborgarskapets formella skyldigheter militärtjänst-såsom
göring och skatteinbetalningar också kopplade till bestämdär staten
janoski 1998.

Vi kritiksåg riktats kommunitarismen förjustattovan mot
risken nationalism utvecklas starka kulturellanäratt en grupper
hävdar formuleringsprivilegiet de värdena Beinerav gemensamma

Dahrendorf1995. betonar behovet1994217 medborgarskapattav
blir världsmedborgarskap, eftersom medborgarskapetett annars
huvudsakligen exkluderande.är

MedborgarskapsmodelIernas på varför bör deltasyn

de modellernaI har redovisas olika motivtre presenteratssom tre
varförtill bör delta i politiken. den liberalaInom modellen före-

språkas medborgerligt deltagande för samhällemedlemmarnaatt
skall sin vilja igenom. demokratiskaDe institutionerna kon-är

förstruerade samhällsmedlemmarna möjlighet medatt ge att vara
och påverka politiken, och samhällsmedlemmarna dessutnyttjar
kanaler de vill driva fråga. Problem deltagandetnär uppståren om
sjunker drastiskt eftersom legitimiteten för både besluten och
institutionerna då försvinner. behövsDet inte aktivt deltagandeett

valdeltagande för institutionerna skallutöver legitima,att anses som
åtminstone denna form samtycke till det politiskamen av systemet

bör ges.
den republikanska modellenI betonas ingår i gemenskapatt en

och har skyldigheter denna. handlaräven Detatt gentemot om en
upplevelse höra till organisering och underkasta sigattav en att ett
författningspolitiskt Deltagandet i politiska harsystem. processer

egenvärde för medborgarna då de därmed känner delaktigasig iett
det harDet socialt värde eftersom relationer-ävengemensamma. ett

mellan samhällsmedlemmarna bör präglas solidaritet ochna av
tolerans.

den kommunitäraI modellen betraktas samhällsmedlemmarna
del kulturell och historisk gemenskap. Dennasom en av en gemen-

skap fostramåste människor till goda moraliska medborgare som
tillsammans upprätthåller social gemenskap meden en gemensam
moral där medlemmarna känner tillhörighet och där privata intres-

underordnas desen gemensamma.
behöverVi sammanfattningsvis delaktiga politiken, förivara att

det möjlighet med och utforma den, förär upprätt-atten vara att
hålla de demokratiska institutionerna, för värnaatt om gemen-
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och för eftersträvavarandra, enbartinteattsamma normer upp-
fyllandet individuella krav solidariska, förävenutan samt attav vara

medvetna har skyldigheter detatt gentemotvara om gemen-
samma.

vidare med granskning relativt formgårInnan en av en avny
deltagande, nämligen deltagande brukare lokala styrelseri inomsom
skola, skall idéer det civila samhälletnågra presenteras.om

Medlem i civiladet samhället

Medborgarskapet individen rättigheter harvissa staten attger som
Med rättigheterna följer skyldigheter mednågraävengarantera. ett

medborgarskap. Medborgarskapet med andra ord beroende denär av
betydelse politisk ochi administrativ organiseringstat av en som

individernas liv kopplat till.är
har tidigare konstaterat ofta fleraberoendeNu äratt av

ochpolitiska administrativa kan fleratill exempel hacentra,
medborgarskapjuridiska kan haVi sociologiskt medborgarskapett

skiljer från det juridiska eller akademikersig i Sverige.som same-
kan samhällsmedlemmarVi med-i nation utan attvara en vara

borgare den statsrättsligi i bosatta Slovakien.mening iungrare-
diskussioner samhällsmedlemmars möjligheter påverkaI attom

förhållanden berörd har det under deär senastesom man av
decennierna alltmer talats betydelsen det civila samhället.om av

"civilt samhälle har behandlats flera olika vilketBegreppet sätt,
stundtals kan diskussionerna Oftast syftarsvårbegripliga. detgöra

från offentlig sfär för och medborger-staten autonom,en men av
liga föreningaroch ofta direkt ellerorganisationer implicit,som ges,
moraliskt företräden. sfärgoda framför allt analytisktDenna ärsom

frånskild behandlas ibland från familjskild och privatlivstaten, som
och ibland skild från det ekonomiskaäven systemet.som

Särskiljandet mellan och civilt samhälle har den analytiskastat
fördelen kunna sfärernahur de olika domineras olikavisaatt av

relationer och skilda uppgifter. Relationerna mellan ochtyper statav
civilt samhälle realiteten väl finnsi utvecklade och detär ömse-ett
sidigt beroende mellan aktiviteterna de sfärerna. Walzerinom två

talar paradoxen med det civila samhället deti1995 att statenom
skapar, upprätthåller och denna sfär deniäven upptar utrymme som
skall skild från. civila samhället andra sidan den sfär därDet åärvara
aktiviteter fungerar kontrollerande och där demokrati-mot staten

utvecklas offentligadet samtalet. föreningarNärnormer genom
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för komma verka förbildas tillvarata kan dessaintressenatt att ett
utvecklande medborgarskapet. civila samhället kan iDet ettav
politiskt inflytandeperspektiv därför länken mellan med-ses som
borgarna och väl fungerande civilt samhälle med mångaEttstaten.
frivilliga för medlemskap kan möjlig-organisationer är öppnasom

skilda genomslag politiken. också denintressens i Det sågöra är
formuleradliberala pluralistiska modellen pluralism blandär en-
medlemmarnasintresseorganisationer intressen.tar vara

efterpolitiska angelägenhetsgraden kunna bedömasDen anses
hur har ochmedlemskår med vilkenorganisationen intensitetstor

försöker politiskt inflytande. Pluralismenorganisationen nå är
fungera, förutomväsentlig för demokratin skall det skallatt att

finnas föreningar med skilda syften skall helst människornamånga
flera fleratillhöra Tanken tillhörigheterorganisationer. är att genom

människor med olika vilket underlättar tolerans ochintressen,möts
för konfliktlinjer.minskar risken skarpa

syftardet civila samhället begrepp organise-Förutom att som
frivilliga, refererasickestatliga relationer och aktiviteter, detring iav

diskurser till moraliskt riktiga, goda handlingar och rela-vissa även
från deltagandet föreningslivtioner. Waller leder tilli i sigutgår att

ökad solidaritet och hänsyn mellan människor. Shils där-1991en
jämställer begreppet civilitet med medborgardygd ochemot, ser

fördenna nödvändig samhälle skall kunna betraktasatt ettsom som
civilt. Civiliteten innebär ochsärintressen privata intressenatt
underordnas den Därmed Shilsviljan. civilasittgemensamma ger
samhälle tydligt Republikanska drag.

finns viktig skillnad mellan det civilaDet en normen om sam-
hället med idén den goda sociala interaktionen och kategorise-om

konkreta och företeelser sfärenring civilsamhälle.institutioner iav
diskussionen ibland idealtypnormativa iDen utmynnar en som

sedan kan användas för jämföra konkreta relationer ochatt
med White Ahrneinstitutioner 1998.1994;

betydelse det civila samhället tillskrivs konkretaiDen som mer
sammanhang demokratiseringsprocesser framförhandlar allti om
frivilliga roll för stärka motpolerorganisationers till Detatt staten.
civila samhällets definitionsmässiga betydelse kontroll-närmast som

och korrektion till det lätt tillskrivsinstrument görstaten, att
värden innefatta.det självklart behöver Blandnormativa intesom

full folkligahistorien exempel rörelser, till exempelärannat av
den finska lapporörelsen, med klart totalitära och anti-som
demokratiska drag, ändå definitionerenligt samtliga räknas tillmåste
det civila samhället Stubbergaard 1998.
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problem behovetDetta visar begreppet i sittatt se samman-
hang, både tid och Framföri allt diskussioner civilarum. om sam-
hällets relationer till den statliga afrikanskaorganiseringen i sam-
hällen visar betydelsen uppmärksam begreppetatt attav vara
täcker varianter samhälle relationer.många statav -

både nyliberalism och kommunitarism har detInom under
funnitsganska lång tid stark tilltro till omfattande väl-våratten

färdsstat skulle kunna bantas med hjälp växande frivillig-ner av en
sektor lättare människor anpassad och service.som ger en omsorg

välfärdsinstitutionernastatligaDe skulle då med civilaersättas sam-
hällsinstitutioner barainte motsvarande vårdinsatsgörsom utanen

stärker människors inflytande. har dock inteJag någraäven sett
exempel grannskapsarrangemangvisar frivilligaoch kollek-attsom

former, förtiva omhändertagande, skulle ha framvuxitt.ex. som en
konsekvens nedskärningarna offentligadeninom sektorn. Där-av

har privatisering servicearbeten ökat, det handlar dåemot en av men
avtal mellan entreprenadföretag och fortfarande finansierandeom

offentliga institutioner, mellan de företageninte och med-nya
borgarna/konsumenten. Beställare och därmed kund fortfarandeär
offentlig.

den från DemokratirådetI 1998senaste rapporten presenteras
dock reslutat det finnsvisar tendens människorattsom atten enga-

frågorsig i direkt för familjernaangelägna såsomärgerar som t.ex.
boende, skola, barnomsorg etc.

studier resultat finnsvisar detNär ökat ochatt ett engagemang
ökat för frågorinitiativ handlar människors vardagslivsom om -
vård, och knytaservice tillbaka tillmåste vilka möjligheteromsorg
det finns för detta engagemang.

barnomsorg och skola harInom i deSverige årenman senare
institutionaliserat deltagande från föräldrar och elever. kommerDet
ständigt förslag till hur skall stärka elever och föräldrarsnya man
inflytande skolan.i

kan det då intressant jämföra med formerHär andraattvara av
deltagande och hur dessa har förändrats. har förändratsRösträtten

personvalsmöjligheten, har ytterligareävengenom attmen genom
val harVi politiska och politiska organise-göra.att nya arenor nya
ringar. har blivit flerPartierna det bildasvårtäven är attom nya

lyckaspartier detta Miljöpartiet ochså DemokratiNy någraär
exempel, har också lokala inför val,många partier varje parti-nya

med andra ord inte omöjligt förändra. harPartiernaärsystemet att
allt problem framföroch allt förklaras dessa med bristandetrots

deltagande och avtagande medlemskår.en
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samhälleidéerna civiltmedvetnaVi måste ettattom omvara
formerna samhället ochde konkreta det civila vicepåverkaräven av

samhället har idé-det civilaUtvecklingen ettav normen omversa.
ochdagens idé idéernabagage kommer påverkahistoriskt attsom

enskilda indivi-forskarnas, statsmakternas ochpåverkakommer att
potential.föreningslivetsders syn

för före-direkt politiska konsekvenserutmärkt exempelEtt
demokratifrämjande rollsamhälletsställningen det civila är väst-om

samhället länderdet civila ivärldens nuvarande bidragssatsning
de demo-demokratiseras eller etableringnåär väg att avensom

bidragKaratnyckykratiska institutionerna Numer1997. gärnages
befrämja och utveckla demokratiskaskilda föreningartill som anses

kollektiv gemenskapoch relationer social ochindivider inom en
Sampson 1996.

demokratibefrämjande5Civila samhället som

befrämjandecivila samhälletsfinns grundantaganden detDet avom
detmärkligtdemokrati. sådant grundantagande intei sigEtt är om

interaktivautifrån det dominerascivila samhället bestäms ut-att av
Alexanderequality, andtryck civility, criticismsåsom respect

för civiltkan med dessa kriterier relationer inomVi1998:7. ett
fri-samhälle dra slutsatsen demokratiska civila organisationeratt

från har potentialvilliga och relativt staten stor attautonoma en
problemdemokratibefrämjande. finns dockverka Det ett om

antal sfärer,indelning samhälletsamtidigt analytisk igör ettaven
familj, civilt samhälle, eko-civilt samhälle, eller:vanligen: stat,stat,

förväntaroch familj. blirnomiskt Kontentan att attsystem oss
från definitionfrivillig verksamhet skildkollektiv är staten persom

skillnaddemokratibefrämjande. för detta tillEtt ärär attargument
fri-från och samhällsmedlemmarnabåde marknaden så ärstaten

utifrånvilligt engagerade det civila samhälleti gemensamtett
kan motverka demo-Relationer och aktiviteterengagemang. som

ellerregleradekratin skulle sådant organi-i ett resonemang ses som
Medfamiljen eller det ekonomiskaserade systemet. ettstaten, avav

ifrågasattdiskursanalytiskt har dock Smith 1998:133angreppssätt
enkla slutsatser värdensådana visaatt att som anses somgenom

finnsdiskurser densåväl demokratiska totalitära ipositiva i som
of political culture liecivila diskursen. ...the seeds totalitariana

itself.signifiers of civilwithin the and societyconcepts
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samhällethur det civila kandiskussionväsentligt iDet är en om
icke-demokratiskastudier från deisolerarstödjas, inte våraatt

relationer mellanproblematiserarfrivilliga organisationerna när
samhälle Stubbergaardoch civilt 1998.stat

brukardeltagandeCivila församhället och institutioner

civilt samhälleuppgifter brukar tillskrivasdeEn är attettav som
och desspolitiskafungera länk mellan det systemet sam-som en
Cohensamhället betraktascivila Aratohällsmedlemmar. Det 8Cav

offentlig dialogsfär ochden möjliga där rättvis1995 ensom
inkluderandekan ske.berörda samhällsmedlemmarmellan Ett öppet

för demokrati.förutsättning levandeoffentligt samtal Dettaär enen
definierande kriterier demokratiocksåingår attgenomsom

informa-yttrandefrihet,tillkommunikativa rättigheter, rättsom
föreningsfrihet ochdemonstrationsfrihet,tionsfrihet, mötesfrihet,

grundlägganderegeringsformenreligionsfrihet, finns iantagna som
och dialog hänvisar tillfri- kap.. Samtaloch rättigheter RF 2 att

för valfinna formellatillräckligt institutioner,det inte är att av
förför dessaoch inom,institutioner attattrepresentanter, enagera

dialog mellanfungera. pågåendedemokrati skall behöverVi ävenen
valtillfällena.

offentliga dialoghar denna nödvändigaUnder år öppna,senare
kan dominera ifrån de informella slutna dialogernatill skillnad som

Habermas harSpecielltuppmärksammatsnätverk sätt.ett nytt
Habermas har söktsådan dialog.bidragit med diskussion om enen

förprocedurernaför hurmodellnormativ ettmetanormen omen
med allautformade. handlarsamtal börrättvist Det attomvara

och de godasamtalet lika villkorberörs beslut i attettsom av
för handlingspolicyn. Cohenbestämmandeskallargumenten vara

med detoch diskursetikförbundit Habermasoch har teoriArato
kap.samhällets roll demokratiercivila i 1995 8.
samhällevitalisera civiltmöjligheternaEn äratt genomav

Walzeroffentlig verksamhetdecentralisering Det1995.menarav
överlämnandeform ochkan då dels ske privatiseringi ett upp-avav

decentrali-Trägårdh ocksågifter ideell verksamhettill 1995, men
beslutsfattandeförlägga verksamhet ochformsering i att organav

deltagande ochvilket kansamhällsmedlemmarna,närmare gynna
fann studieDemokratirådet i sin1998 en svagengagemang.

det civilabrukarråd. Med WalzersÖkning i synav engagemang
decentraliseradebrukarråd kunnasamhället skulle dessa utgöra
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för det civila samhället och därmed indirekt stärka demo-arenor
kratin.

kan Walzers antagandeVi hypotes brukar-attse som en om
deltagande stärker det civila samhället betecknar den delensom av

sfär mellan och medborgare eventuellt skild från eko-ävenstaten
nomiska där relationer och aktiviteter präglassystemet av en
öppenhet och frivillighet, och där värden civility, equality,som

and Alexandercriticism idealt dominerar.respect" Putnam1998:7
fann förhållandetdet omvända studie nätverk1996 i sin att ett av-

frivilliga föreningar förklaring till regionalaattvar en nya
fungeradeinstitutioner bra Italien. Sambandeti beroså antogsnorra

sociala, horisontella nätverk skapas och underhållsatt genom en
tilltro mellan människor, tilltro demokratiska insti-en som gynnar

fungerande.tutioners
har delsVi antagande sambandnormativt positivtett ettom

mellan vitalt civilt samhälle och decentraliserade beslutsorganett
och dels konkret studie sambandvisat mellanpositivtetten som
utbrett föreningsliv fungerandeoch demokratiinstitutioner.nya

båda antaganden följandeskall det granskas. fortsattaDessa i Den
struktureras följandegenomgången sätt:

diskuteras lokala styrelser skola relationinom till demo-Först i0
kratiinstitutioner och beslutsorgan.

det andra diskuteras det civila samhällets relation till deFör0
lokala styrelserna.

det tredje problematiseras demokrati form deltagandeFör i0 av
inflytandeoch dessa organisationsformer.i nya

Slutligen återkoppling till frågan varför bör delta igörs0 en om
politiken.

Brukare i lokala styrelser.

Deltagande och brukarrådi de aktiviteterärengagemang en av
m.fl.visar ökning studiei Peterssons 1998. Omsom en svag

detta tendens fortsätter betyder det deltagandet iär atten som
genomförandeledet eller policymottagandet har ökat samtidigti som
deltagandet politikformulering eller policyskapandeti Dettaavtar.
kan då medföra förproblem representativa styrelseskick.vårt

deltagandet genomförandeledet ökar får förvaltningenOm i en
betydelse för medborgarnas deltagande. demokratiskaDestörre

utvecklade förinstitutionerna samhällsmedlemmarnainteär att ge
bredare inflytande förvaltningen däremot blir för-via mångaett -
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och anpassade för brukar-valtningar lokal Verksamheti ettmer mer
inflytandebrukardeltagande möjlighetdeltagande. nåDetta attger

detavgränsade områden. Brukardeltagandeklartinom sommen
legitimitetsskapande för förvalt-fungerar dag betraktaskani som

verksamheter Rothstein legiti-autonomi iningens många 1991,
utsedda allmänna valför aktörer inte imitet är aven grupp som

för förvaltningen blir alltmedborgarna. söka legitimitetSträvan att
efterhand ramlagstiftningen harviktigare, enligt Rothstein, som

har tilltagit.utökats och tjänstemännes autonomi
enskildaledRitchey de lokala styrelserna i1998 attettsomser

inflytande och självamänniskor allt högre utsträckning villi mer
Utifrån övergripandekunna påverka sin situation 1998:11 ett

försöksverksamhet medframstår därför beslutetperspektiv om en
fördjupaföräldrainflytande försök medborgarnasvidgat ett attsom

fördjupaddelaktighet. Syftet kan bidra tillkänsla sägas attvara enav
demokrati.

deltagandede sidorna med brukarrådintressantaEn är ärattav
helt oberoende juridiskt medborgarskap, det krävs heller inteettav

landet styrelser valdesminimitid boende Lokalainågon somsom
plattform för deltagande flera skäl. Dels hardiskussion aven om

m.fl. deltagandeform dem därbeskrivit dennaPetersson som en av
föräldraskaptendens öka; dels ifråndeltagandet jagvisar utgår attatt

oberoenderoll där kan i intresseär mötas ett gemensamt avmanen
finns förgrenat föreningsliv tillbakgrund; dels väl kopplatså ett

föräldrarollen form föreningar; slutligenhem- och skolai utgårav
från har specielltinvandrarorganisationer intressejag attatt ett av

ochpåverka skolan då denna medverkar utvecklaijust att upp-
rätthålla barnens modersmål.

styrelser7hur lokala tänktakort beskrivningFörst är attaven
fungera:

styrelsens gäller: FöräldrarepresentanternasammansättningFörI
skol-de ledamöterna rektor,skall övriga övrigi majoritet, ärvara

Val företrädare sker lite olika Vidpersonal och elever. sätt.av
valen klassombud, andra skickasskolor i in-organiserasnågra av
föräldrar och val sker vidtresseanmälningar till stor-ut senare

och skola för-skolan anordnar, Lund har hem-imöte som
föräldraföreträdare förening funnits.sådaneningarna utsett om

befogenheter förstyrelsens gäller: FårFör överta ansvaret0
får frågor gäller individ-verksamheten, heller beslutainte i som

fördelningärenden. Styrelsen får besluta timmar, ansvaraom av
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för eleverna får allsidigt urval besluta läro-ämnen,att ett av om
tider, för utformningenarbetsplan, skolans arbets-ansvara av
miljö, förkompetensutveckling personalen, utvärdering av
skolans handlingsprogram, Ritchey bil. 1. För1998: attm.m.

skola försöksverksamhetenskall delta i krävs beslut ietten
kommunens fullmäktigeförsamling.

föräldraföreträdarna fråga denHur inomär avgörsutses en som
lokala flestastyrelsen. skolor verkar efterDe så mångasträva att

möjligt deltar val skillnadeni Denrepresentanter. storasom av
mellan varianterna valet sker skolan och skolaninomär om om

detta eller föräldrarnaorganiserar sköter valen för-inom egnaom
frånskilda skolan. Vilka föräldrar dåeningar iär representanter

styrelserna Skolverkets utvärdering framkommerI 1998 att
kvinnor högre grad ledamöteri i styrelserna, ochän män är att
föräldrar med längre utbildning grundskoleutbildningän är över-
representerade. utvärderingen skola "Malmö däringår iI °/o80en av
eleverna har invandrarbakgrund har styrelsens föräldrar in-2 7av
vandrarbakgrund." Ritchney föräldrardeNågra1998:40. av som

styrelsermed hem- och skola föreningarnassitter i Lund ochi som
också med lokal styrelse, uppfattningeni det knappastär är atten av
finns familjer med utländsk bakgrund skolorna, alla fallnågra i
vad de känner till. har därför upplevts angelägetDet inte attsom
försöka med föräldrar utländskmed bakgrund styrelsearbetet.i
Lund också kommun har med utländskt med-invånareär en som
borgarskap, endast befolkningen, har utländsk här-% °/o6,4 14av
komst dessa från Europeiskt land.Av majoritetenär ett

del kommunen befolkningen utländska med-°/oI 14,3ären av av
härkomst.borgare och utländsk detta rektorsområde har% I27 av

flera föräldrarepresentanter med utländsk härkomst ochman man
har aktiviteter med direkt anknytning till invandrar-arrangerat
frågor. bild vid fungerarsamtal området bra medDen är attsom ges
de olika invandrargrupperna och svenskarna. finnsDet ett engage-

för skolfrågor bland invandrarfamiljerna det svårtäven ärmang om
rekrytera det problemäratt representanter, oavsettmen samma

svensk eller utländsk härkomst. för invandrar-representativitetLåg
resultat studier med denna frågor brukarär typgrupper som av

komma fram till. studie statsdelsnämnderna Malmö kon-iI en av
de stadsdelspolitikerna födda20 248stateras t.eX. att utom-av var

lands dessa hade ordinarie plats nämnden Ashingi20 8 8Cav en
Nilsson Stadsdelsnämndernas ledamöterna tillsatta1998. är

grunder andra nämnders styrelser partierna utsersamma som -
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vilka formellt tillsätts kommunfullmäktige. Förrepresentanter, av
stadsdelsnämnder brukar efter geografisk anknytningsträvaman en
för ledamöterna.

frågordel skolans får delegeras till denDet är storen av som
lokala styrelsen. flesta frågorna hör till rektorns ansvarighets-De
område, med andra 0rd implementering bestämda besluts-inom

resultat andras beslut. Beslutsområdet begränsatär ärramar som av
frågor fördet centrala skolans verksamhet.ärmen

brukarrådDet civila samhällets relation till

förmodadeWalzers och samband mellanPutnams1995 1996 ett
aktivt civilt samhälle och och deltagande iett engagemang gemen-

offentliga har berörts tidigare.institutionersamma
Efter första förfrågning hos begränsat antal föräldra-etten

och organisationsföreträdare kan sambandet mellanrepresentanter
aktivt civilt samhälle och decentraliserade beslutsorgan inteett

betraktas självklart. Studien dock begränsad den endastsåär attsom
förkan användas vägledning för infallsvinklar ochatt ge nya som

illustration till de frågor ställas efterkanEnett resonemang. av som
samtalen kommunalt organiserad decentralisering kanär ävenom

Ärleda till minskad föreningsaktivitet det de lokala styrel-så att
de tidigare aktiva hem- och föreningarnaskola behövs igör attserna

mindre utsträckning
föräldrar aktiva både hem- och ochinom skolaEtt par som var

den lokala menadestyrelsen det problem med vilkaatt var grupper
de skulle förankra sina synpunkter hos och vilka de skulle in-som

formera det hem- och skola de har bas eller detär ärsom som—
skolans föräldragrupp helheti sin

Lokala lederstyrelser till påverkan konkreta frågor skol-inomav
arbetet, frågor delegerats till detta kan konstatera attsom organ,
det frågor begränsat område det påverkaninomär ärett men en som

tidigare.hem- och skola föreningarna haft möjlighet till direktinte
de flesta skolor delar föräldrarverksamhetenorganiserasI av av men

skolan. valen för-inom skötsFörutom att representanterav av
äldrarna skolan det klassombuden informeras eftervia varjeär som
styrelsesammanträde. Klassombuden väljs föräldramöten som

brukarrådlärarna. Med skolan behövs kanskeinom såarrangeras av
aktiva föreningar mellan förinte medborgare och myndighet skol-

frågor
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och skola den föreningkan också tolka det hem-Man ärattsom
med och skapat deaktivitet institutionernasin varitgenom nyasom

föräldrarbrukarråden. förena och påtryckningarGenom utövaatt-
deltagande. del-har de behov och önskemålvisat Dettaett om

försorg.det offentligastagande har sedan institutionaliserats genom
förändringar för medborgarskapet sker JanoskiDet såär menar

fri- ochMedborgarskapet tillträde till antal rättig-1998. ettger
frivilligadet samhället andra sidan den därheter, civila åär arena

friheter förutanför statlig kontroll kan dessautnyttjaorganisationer
frågor. hem- ochdriva och mobilisera för betyderDet attatt omnya

finna ochskola föreningen generellt skulle isvårt att ett utrymme,
får hem- och skola ändra inriktningmed de lokala styrelserna så

fortsattförälder uttryckerverksamhet eller upphöra.sin En ett
föreningens verksamhet här: "Vibehov hem- och skola så somav

föräldrar för rektorerna skall ochkan påverka, ståom
till politikerna de behöver det intesäga äratt mer resurser

eftersomsäkert det de partiska,igenomgår äratt men om
kanskeföräldrar kräver det lyssnarsäger att man

fall och liknande harde önskat cykelvägar såImer.
försöktoch påverka.ringt

föräldrar med utländsk bakgrund kan det dockdelFör ettvaraen
det endaproblem med det skolan myndighet äräratt som som

för del kan bärastället kan vända till påverka.sig Enattsom man
erfarenheter myndigheter från hemländer.med dåligasig sinaav

styrelseför invandrargrupper delta skolansiMotivering vissa att
förordförandekan problematiskt andra skäläven envara av som en

det: mentalitetinvandrarorganisation beskriver "har en annan
församhället eller skolan hartycker detinte är ansvaret attatt som

utbildning fostrar barnen...uppfostra barn. Skolan medanvåra ger
föräldrarnas uppgifter... Varföruppgifter frånskiljer skolansVi

område de skall läraskulle medverka skolanjag i inte mittDet är -
landfrån dåvarande kommunistisktutvandradut.... styrtett

för hem- och skolabild föräldrarepresentantheltEn ger enannan
invandrat från land vid utvandringen genomgåttett ensomsom

"mföräldrarna dåliga försöka påverka.fascistisk period Görär att
händer roligt, socialt kul.ingenting.ingenting Deså Det ärman -

medträffa människor skulle behövahar behov andraatt varasom av
berörskola föreningar". tredje kommentarsådana hem- ochi En

kanstilen "Själva språket används mötenmötena nogsommer
utländska eller svenskarföräldrar demånga ärgöra oavsettatt om

språkutanför. finns helt enkelt bestämtkänner sig Det ett
invandrad modersmålslärare.
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brukarråd.exempel inställning till delaktighetCitaten i In-är
stöd för direktkontakt med den lärarevandrarna även somger

frågorna berör. Telefonsamtal eller besök till lärare eller studie-
frågan använder invandrarorganisa-rektor. sig sinaPå avom man

för diskutera och påverka modersmålsundervisningentioner att ges
...språket endanekande kvinnaTrots våräratt attsvar. en menar

försöker bevara det det språk-inteärnämnare,gemensamma
förening försöker påverka.undervisningen skolan hennesi Desom

föreningen däremot för upprätthålla språket,aktiva arbetari att men
bekymrad för minskadeskolan. Samtidigtinte via är man resurser

för de smalare språken.till modersmålsundervisningen, speciellt

brukarrådförknippade föreningarProblem med och

Tendensen verksamheter tidigareavpolitisering varitmot av somen
medförtangelägenhet för offentliga sektorn har ökatden etten

för det samhället och dess betydelse för det kollektivaintresse civila
för fördjupadlivet, för det civila samhällets betydelseävenmen en

frivillighet,demokrati betydelsen deltagande ochjust i iav ansvar
frågor.gemensamma

Civilsamhällets stärkande ord lös-med andrases som en av
demokratins problem samband med organisatoriskaningarna i

förändringar. litteratur det civila samhället granskas kanNär om
flera infallsvinklar sammanfaller tidkonstatera det iärattman som

och forskningsområde, säker berörjag inte ärmen som samma
därför ochsak. kan granska påståendenintressantDet någraattvara

till denlogiskt koppla dem med varandra hänsynutan att tasamman
kontext de hör hemma metodursprungligen inteDenna ger

användasbehandling och skall endasträttvis iresonemangen en
heuristiskt syfte.

Under decennier har samhällsvetenskapernainom ut-senare man
informellavecklat metoder för kartlägga nätverk aktörer iatt av

skilda samhälleliga verksamheter. skrev MaktensPetersson t.eX. om
del maktutredningen studiernätverk Petersson 1989. Isom en av

m.fl.nätverk och policyprocesser SmithPeterssont.eX. 1996;om
informella effektivakonstateras också de nätverken in-1993 äratt

flytandekanaler. utformade fördemokratiska procedurerDe ärsom
rättigheter inflytande de politiska besluts-skapa lika iutövaatt att

lika effektiva för de samhällsmedlemmarinteärprocesserna som
har informella nätverk tillgå.även att
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beslutsfattande gestaltas, deStudier beskriver hur konkret kan
problem utifrån demokratimodell,representativavisar vår pro-

för rättigheterblem den modell där medborgaren och hennes och
för fungerandeskyldigheter demokrati.isätt centrum en

Skapandet nätverk basis intressen igörs gemensammaav av
roller. och nätverk kan ske ocholika Skapandet deltagande inomi

mellan alla samhällets sfärer näringslivet, civilat.ex. staten,som
samhällets föreningar, mellan familjer och underlättar besluts-etc.
fattande informationsspridningoch mellan dessa.

sfär,Civila samhället kännetecknas där människorattav vara en
frivilligt för befrämjaverkar intressen. Dennaatt gemensamma

formverksamhet bygger bland ömsesidig påverkan iannat av
och dessa samhälletsnätverk nätverks institutionalisering. Civila

demokrati delvis betraktaskonnotationer med kanpositiva som en
föreningsfrihettautologi och med till och utnyttjandeti rättenatt av

och yttrandefrihet kriterierna både för demokratisktnågraär av
och för civilt samhälle. har det alltid varitDessutomsystem ett en av

tankarna med den liberala demokratimodellen människor organi-att
förmedlaroch samhällsmedlemmarnassig organisationerattserar

preferenser. samhällsdiskussionen börcivila ocksåMen nyanseras
tanke de nätverksstudiermed demokratibrister påvisat. Detsom

civila samhället kan omfatta mekanismer vad gäller inklude-samma
och exkludering nätverken och detta nöd-ring gör är nogsom

vändigt beaktande det civila samhället behandlasiatt ta ettom som
kompensera brister den traditionella demokratimodellen.isätt att

civilsamhället behandlas komplement till de traditionellaAtt ettsom
inflytandekanalerna däremot självklart.jag inteMenser som om
demokratiska och risker för exkludering beaktande vidvärden itas

finns fara för effektivstudier och rekommendationer att en
beslutsprocess förespråkas framför demokratisk.kommer att en

Ahrne för diskussion nätverkens problem med1998 en om
från för-exkludering. nätverken skiljer vanligasigHan attmenar

bl.a. söker medlemskap blireningar inteatt utangenom man man
medtagen. sammanhållande faktorn för nätverk informationDen är

därförsärskilt område och kommer denna kon-inom ett attresurs
föreningar. Informationtrolleras inomsätt änett annat som

leder jämfört med demo-också till nätverken slutnaärattresurs
kratiska organisationer.

Eftersom medlemskap de enskilda medlemmarna tillgång tillger
för-kan också förväntavissa sig organisationernaattresurser man

söker reglera medlemskapet that...styra, toaccess resources
for of affiliation. Affiliationscalls regulation implies botha
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the collectiverelationand rightsobligations in to resources.
Ahrnegive 1998:87.Resources power

offentligaförfinns riskfrågan detförra väcktesavsnittetI attom
frivilligaudden från organisa-deltagandeinstitutionaliseringar tarav

organisationerUtifrån Ahrnes beskrivningverksamhet.tioners av
information kanförfogandenätverkoch över manresursensom

och medförlorar denna iföreningarhem- och skolasäga resursatt
skolainformationen ordnasoch via ävenstyrelsernade lokala att

bokarochflera med ochhållhem- och skola är arrangerarom
informationenlängre i sig resursen.lokaler, det inteså ärär som

demokratiskförening medhar dockoch skola varitHem- öppenen
med organisationendirektadenbeslutsprocess, nyttanintern men

civila samhälletsFrivilligheten detdag. ihävdakan isvårare attvara
användasföreningar kandessa inteföreningar också tillleder att

föräldrarinformationskanal. Alla dekontaktnät ellerenda somsom
invandrarföreningarföreningarna ellerskola imed hem- ochiinte är

effektivtochdå enklareinformation.blir då Det är attutan mer
alla,eller till klassmötenenskilda föräldrardirekt tillrikta sig som

finns scenariofår informationläraren, Detvia ett annat somom.
förändradfårföreningendetföreställa nämligenkan sig, att enman

institutionaliseradinnebärakommerroll och denna attatt en
sambandproblematiserats ihar-liknande dilemmalojalitet som

institutionaliseradfinnsdetstrukturer,med korporativa när en
leder tillarbetsmarknadensochmellanrelation attparterstaten som

lojala beslutochlegitimerararbetsmarknadens är mot sam-parter
inflytande ochfår insynrollsintidigt organisationerna i ett ensom

utanför relationen.hade kunnatde intesom
del-dubbla roll.Föräldraföreningar kan hamna Genomi samma

deninförs öppenhetbrukarråd ianvändaretagande i annarsenav
enligtöppenhetförvaltningsverksamheten,ofta slutna somen

del-demokratisktförförutsättningdemokratinormen är etten
handlingsutrymme iökade måstemedtagande. Förvaltningen sitt

beslut.förankraoch sinatillbrukarråd lyssna opinionenoch med
andra formerförfinns liten riskdetSamtidigt såg att avatt en

institutionaliseratsformulerats ochharopinionsbildning intesom
offentliga får minskatdetvia utrymme.ett

medutmärkt sigLund harskola föreningarna inteoch iHem- att
invandrar-Varkenandrakontakter med organisationer.knyta

tillföreningar har tagit initiativoch skolaeller hem-organisationer
offentliga institu-har devarandra.kontakt med På sättatt samma

invandrarundervis-Lundfrån varandra.tionerna I ärseparerats
Ävenstyrelse.lokalrektorsområde medningen ett eget egenen
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denna kan frånseparation granska olika perspektiv: kantvå Viman
förhålla kritiska och detta bidrar ytterligare tillsäga attoss en

mellan verksamhetersegregering barn med utländsk bak-rörsom
grund och svenska barn. Engagerade föräldrar till invandrarbarn
behövs de geografiskai rektorsområdenas eftersomstyrelser, in-
vandrarbarnens hela skolsituation behöver diskuteras samtidigt som
det finns möjlighet till spridning kunskap. En ären av mamma som
invandrad och aktiv hem- och skola föreningeninom detattmenar

privata initiativ föräldrar till invandrarbarnen förmåsteär tassom av
sprida kunskap barnens hemländer och deras traditioner Jagatt om

har berättat högtider och barnen tycker det jätteroligt. Kun-ärom
förståelse.skap ger

åtskillnad mellan de olika rektorsområdenaEn kan naturligtvis
också betraktas möjlighet för föräldrar, inteännusom en settsom
hur det svenska med mötesteknik och fungerar,systemet annat att

inblick detta samtidigti hon/han miljö däri alla harären som en
eller bör ha förståelse för sådana svårigheter språkförbist-som

Lundringar. projekt med ökadI pågår ochintegreringett sam-
verkan mellan de olika skolorna, utbyte kunskap kommer för-av
modligen underlättas projekt.dettaatt genom

delta föreningi kan ha fostrandeAtt syfte, bådeetten sett ur
individens perspektiv och samhälleligt perspektiv. kvinnaEneget ett

Ärtidigare aktiv den lokalavarit i styrelsensom attmenar man:
aktiv kan verkligen påverkaså tid frukt...jag bär detsåman ...ger

medSvårare partiorganisationer, mycket lättare med organisatio-
Deltagandet mig perspektiv hur det svenska samhälletner.... gav

fungerar."
Deltagandet har då egenvärde.ett

återkopplingAvslutande frågantill varför bör delta iom
politiken

deltagande brukarråd lär ledamöternaAtt i hur fungerarsystemet
med idéerna bakom den aktiva politiska med-överensstämmer en av

borgarskapsmodellen betecknas republikansk modell. dennaIsom
korta studie har skolledningarinte tillfrågats föräldradeltagande,om

det gjort andra undersökningari Ritchey Bland1998.ärmen annat
mföråldrainflytandetså försök fördjupasägs att ett attsom

medborgarnas känsla delaktighet. Syftet kan bidrasägas attav vara
till fördjupad demokrati. här finnsCitatet visar11.en att en
fostrande ambition skapa känsla delaktighet... urvalI etten av av-
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infört styrelserlokalarektorermedpresenterade intervjusvar som
derasrektorernaföräldramajoritet, det ingenmed är attsom anserav

stöd fråndeflera, kännerminskat,makt har tvärtom ettmenar
kandirektföräldrarna. rektor "DomEn ärsäger motatt osssom

finnafår väl isigsmåsaker.mycketbestämma Dåinte så än manmer
Richtey 1998:60kanske bestämmerdet. Egentligen jag mer."ännu

del-underströkmedborgarskapsmodellenrepublikanskaDen
syftat tillharstudiekortavärdetagandet i sig. Denna attettsom

deltagandeformer.med olikafrågor sambanddiskutera inågra
kunna drasskallför slutsatseralltför begränsadStudien någraär att

solidaritet ellerochskapar tolerans Ettdeltagandethuruvida par
tillhörighetkänsladeltagandetvisadeintervjusvar somatt avgav en

modellens målsätt-republikanskamedborgare, detta är även aven
dedetdetbetonademodersmålslärare Somningar. En är äratt nu

sådanaverka sigintresseradedeochinsatta är taratt somavsom
alladet de minstochuppgifter föräldrarepresentant är som av

mellanoch solidaritetToleransfungerar.hur skolanbehöver veta
skallförespråkare hoppasrepublikanismensindivider/ grupper som

invandrarunder-möjligenförsvårasfödas deltagande något attavur
rektorsom-från andrabarnensharstyrelservisningens separerats

visadeaspekt intervjusvarenrådes styrelse. En attvarsomannan
frivilligaolikasamarbeta mellaneller sökthar utvecklatinteman

skolgång.frågan barnens Omberörsorganisationer omavsom
uppgifterskolföreningarnasochfler hem-brukarråden övertar av

be-andra organisationerförord risk ingafinns med andra atten
civiladiskussionsfora detifrågorna har dåskolfrågor, ingahandlar

samhället.
för det handlartillfällen stödflertalvidintervjusvarenI attges

individuell kundbrukarendeltagandeform berör somsomom en
serviceproducen-medkontakterrelation ocheller hennesoch hans

modellen iliberaladenoch skulle överens-ärgöra att merten som
republikanska.denarbetamed styrelsernasstämmelse änsätt att

skolsituationen.påverka Detvill sinaMan representantergenom
påverka.kaneldsjälar sittenskildatalas engagemanggenomsomom

föreningarnastyrelserna utnyttjar intemedFöräldrarna iinte ärsom
hjälpa.de kanskolandirekt till de inomgår trorsomutan personer

med invandrar-föreningarnas, tillsammansoch skolaHem-
detdäremotkategoriserastill skolornaföreningarnas, relationer som

medborgar-länk mellanfunktionsamhället medcivila att vara enen
och staten.na

inverkansamhällets positivadet civilaidéernaInom om
republikanis-precisfinns inriktningdemokrati i stort somsomen
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lyfter fram den moralen. Walzer diskute-1995men gemensamma
normativ civil samhållsmodell republikanis-precisrar en som, som

har vision samhälle där värden tilltro och soli-ettmen, en om som
daritet dominerar sfärinom komplexa relationer mellan mångaen av
föreningar. Walzer till skillnad från företrädarna för republika-ser
nismen inget egenvärde politiski aktivitet. själva del-Det ären
tagandet kollektivai organisationer har värde. Liberalismensettsom
idé pluralism skiljer från dennasig sociala pluralism deti denom att
liberala idén konkurrensen mellan olika organiserade särintressenser

möjligt fördela värden och inflytande. pluralismEnsättettsom att
präglas civilitet bör stället främjai det och intesom av gemensamma

domineras föreningar tillvara Civilitetsärintressen.tarav som
använder Shils med begreppet1991 medborgardygd,synonymt

betecknar det förhållningssätt särintressen under-görsom attsom
ordnas det intresse.gemensammas

föreställaDet svårt sig de föreningarnågonär att att av som
behandlat kaninte uttryck för särintressen samtidigt deses som som
har medlemmar med helt andra intressen det iutöver gemensamma

ha barn skolai eller invandrad från land. Attatt att vara samma
förening föri fråga samtidigt med-mötas en en gemensam som

lemmarna har skilda bakgrunder och andra skiljerintressen demsom
anledningarna till det talas demokratifostrandeär en av att om en

potential hos det civila samhällets organisationer.
Brukarråden formi lokala styrelser skolani institutionerärav

skapats myndigheter för möjlighet för användarnasom attav ge att
förvaltningensinsyn i verksamhet och fattamed och be-att vara

slut tidigare tillhörde rektorernas kompetensområde. I någrasom
intervjusvar rektorer finnsgivit, uttalad tillfredsställelsesom en
med ha fått engagerad föräldragrupp deltar diskussio-iatt en som

och stöder idéer. Förhoppningsvis skall dessaintenerna som nya
brukarråd fungera exkluderande föräldrar med utländskgentemot
bakgrund. Intervjusvar poängterade det de redan insattaärattsom

deltar bådar förinte breddat deltagande. RitcheysIsom gott ett
undersökning stärks denna uppfattning de resultat visargenom som

det framför allt välutbildade föräldrar,svenska fler kvinnorär änatt
deltar styrelserna.i Samtidigt det flera de intervjua-män, som var av

de föräldrarepresentanterna Lund medi utländsk härkomst som
tyckte de kunde påverka och de upplevde tillhörighet iatt att en
arbetet.

anledning till har valtEn jag ställa frågan varför böratt att om
delta och vad deltagande politisk föri har betydelse,ett en process

det mycket ofta dagens diskussion framkommeriär att en syn om
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syftetmedborgaren bör delta med medborgaren blir bättreatt att en
människa hon underordnar desina privata intressenom gemen-

enlighet med de kommunitära och de republikanskaisamma
modellerna artiklar Rosenberg i Etzionise DN 1995.-93;t.ex. av

verkar rimligt socialt leder till toleransDet umgänge störreatt en
föroch solidaritet har socialtinte Menän umgänge.ett attom

den demokratin skall utvecklas till elit-representativa inte en
demokrati där medborgarnas roll reduceras till deltagande vali vart
fjärde det understrykas be-år, måste även äratt representanterna
roende samhällsmedlemmarnas deltagande. Demokratin kan heltav
enkelt fungera människor den politiskaindragnainte inte iärom

handlar då första hand fostran med-inte iDetprocessen. om av
borgarna, heller skapandet ochinte institutioner inteom av nya om

behöver legitimitet. handlarDetatt systemet att representanterom
eftersomhar kontakt med väljare, de kunskapsina står utanannars

"folkets eftervad vilja aktivt sökande människorsseriöstEttär.om
uppfattningar och formråd återverkningarjag i störretror ger av
vilja för medborgarna delta vilket skapari i sinatt turprocesserna,
bättre förutsättningar för legitimitet och möjligen ökadockså en
vilja bidra till det och kan leda till viljaatt attgemensamma som en
tillhöra denna gemenskap. finns tydligen önskan blandDet en sam-
hällsmedlemmar delta brukarråd. då dessa be-i Kanatt man ge en
slutskompetens rektorns administrativa beslutsrättgår utöversom

förbättrad kommunikation valda ochmellan väljareEn är sättett
utveckla demokratin. utveckla för deltagandeinstitutionerAttatt

de verksamhetsområden där samhällsmedlemmarna sökerinom in-
flytande inflytande önskas hur verksamheternaiOmär ett annat.
utformas, alternativ eftersom det endastprivatisering inteär ett ger
samhällsmedlemmarna möjlighet välja producentatt en annan av
tjänsten.

utvidgat inflytande från medborgarna önskas kanOm ett engage-
lokala frågor behandlas form utövandei inte negativmang som en av

betraktas välkommetsärintresse, måsteutan ettav engagemangsom
de frågori berör människor direkt.som

de frågor angelägna för medborgarna ombesörjsMånga ärav som
förvaltningen och har delegerats till icke-förtroendevalda tjänste-av

beslutsområde. bör då brukarråd självklara tidiManmäns se som en
får fördå allt val. Brukarrådentjänstemännen större utrymme egna

med företräder användarevalda andra tjäns-representanter som av
bör kanske utökat kompetensområde med budget-terna ett t.ex.

olika former för deltagande rela-visarGenomgången attansvar. av
mellan brukarråd och andra användare kan besvärlig.tionen vara
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frivilliga föreningardiskussion har förts här, medvisarDen attsom
riskintresseområde lokala styrelser skola löperinomsamma som en

myndigheter institutionaliserar föräldradeltagande.urholkas näratt
förbindelserevitalisera civilsamhälle kan ochAtt ett som vara en

förpådrivare brukarråden vikt de valdainteärgentemot attav
förskall snävt.representanterna representera

frågorbejakandet människors intresse iFörutom ärav som var-
del-dagsnära, delvis institutionaliseringgjorts ettgenomsom av

och lokalpolitiker fortbildas hurtagande, tjänstemän imåste en
fortgåendedialog förs kommunikationen reduceras tillinteså att

informationsträffar.

Noter

do forBekant John Kennedys ord: ask what"DoF.är not countryyour can
but what do for country.you, can you your

2 utvecklad diskussion skilda åtgärdsförslag för nå mång-För att etten om
kulturellt samhälle Micheletti 1996.se-
3Svenska regleringar finns formulerade lagen svenskti 1950:382 om
medborgarskap.
4 bl.a. tillåter endast medborgarskap medanländer, Sverige, i principMånga ett

och folkrepublikenandra länder, gamla Polen, erkändeSovjetunionen intet.ex.
avsägande medborgarskap, för barn födda utomlands. Ytterligareett av ens

länder, Israel, automatiskt medborgarskap till Unions-vissat.ex. ger grupper.
medborgarskapet gäller komplementärt med medborgarskapi i unions-EU ett
land.
5 för frågor föreningartack till ställde samtal med mig iEtt stort er som upp om
och skolans lokala styrelser.
6Deltagande val och kandidera till beslutande församlingar bero-i rätten äratt
ende juridisk medborgare för de nationella valen, elleri Sverigeäratt attav man

för lokalabosatt landet val, såvidavarit i i minst inte unions-år ärtreman man
medborgare eller norsk eller isländsk medborgare.
7Ritcheys,1998, beskrivningar försöksverksamhet med lokala styrelser medav
föräldramajoritet beslutades riksdagen ligger till grund föri 1996,som av mars
denna och granskningar Lundspresentation. intervjuer jag gjort inomDe är
kommun, där har haft lokala skolstyrelser sedan 1992.man
Jag gjorde rundringning bland ordföranden hem- och skola föreningarna iien

för uppfattning föreningLund relationer mellan denna och in-att en om
vandrarföreningar. frågorna medvetet försökt invandrar-En av var om man
föräldrar föreningensdelta styrelsen eller aktiva verksamhet.i iatt vara
9 Lunds kommun drätselkontoret, statistikavdelning.1997-12-31
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° Fäladen Lund. hade längre telefonsamtalNorra i med den tidigareJag ett
kvinnliga ordföranden, hem- och skolaföreningen tillikai ledamot den lokalai
styrelsen, hon har själv invandrarbakgrund.
l håll det hem och föreningarnavissa skola ordnar val ledamöterPå är som av
till skolstyrelsen.
z Alla barn har modersmålsundervisning tillhör rektorsområden delstvåsom -invandrarundervisningens och dels rektorsområdet den skolasom som ansvarar
för undervisningen hör till.resten av
13Projektets mål Skapa förutsättningar för tillvara modersmåls-är att taannars
verksamhetens mångkulturella kunskaper. Samordna kunskaperna vad gäller-
enskilda elever och individer. Utveckla lärarrollen och därmed öka kvaliteten i-
undervisningen för bättre kunna elever med kulturell och etniskmötaatt annan
bakgrund" avtal mellan Lunds kommun och stiftelsen Trygghetsfonder för
kommuner och landsting 1998.
H Ritcheys studieI 1998.
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idealiseradeDet

föreningslivet
Lena Lindgren

Föreningstraditionen

föreningslivethar tradition tillmätts betydelse,Sverige iI storav en
betraktats förutsättning fördet grundläggandenärmaste som en

demokratins fortlevnad och utveckling. Historikerna verkar vara
den svenska välfärdsstatens utveckling överhuvudtagetattense om

kan förstås den föreningslivet förinte roll spelat demo-inteom som
kratin och allmänandan samhället Framförallti uppmärksammas.

folkrörelsernagäller detta de kallade denså mångasom av ses som
kraften folkhemsbyggetkanske dynamiska det svenskaimest

Johansson 61ff.1955, s.
tid, slutet det tjugonde befinneri seklet, mittI vår närav oss

emellan folkhemsvarianten den välfärdsstaten ochsvenska ettav
senmodernt samhälle mycket riktaringen såännunytt vetsom om,

förväntningar föreningslivet eller "denåterigenmånga stora mot —
förideella sektorn använda modernare uttryck. bak-Motatt ett

grund den demokratiska kris dag råda, medi ettav som synes
ökande antal oftare ifrågasättermänniskor allt det etableradesom
politiska funktionsförmåga, föga förvånandedetärsystemets att
frågan föreningslivets för debattenpotential iåter står centrumom

m.fl. förväntningar handlar emeller-Petersson Dagens62.1998, s.
tid bara demokrati och allmänanda. Med deninte omprövningom av
välfärdsstatens storlek och karaktär sedan mittenägtsom rum av

förväntningarna1980-talet gäller också organisationernas resurser
för följdsådan samhällelig under långservice år vantsom en av

vid och kommun för. Djupgående strukturella för-att stat svaratoss
ekonomin för-ändringar har till och med bidragit till skapai att

ideellaväntningar viktiga aktörer alltorganisationer som en
krympande arbetsmarknad SvedbergLundström 8C 1998;mer

Ingelstam påpekat kan dagens allmänna1995. Som någon man av
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faktisktdebatt förledas utveckling den ideella sek-att tro att en av
flesta samhällsproblem,skulle universallösning detorn vara en

alltifrån ensamhet till statsskuld Amnå 118.1995, s.
denna bakgrund det konstigt politikerinteSett så våraärmot att

då ofta har idealistiskt, mytologiskt, för-nästanettsom nu- -
hållande till föreningslivet där besjälade medorganisationerna anses

förrad värden; värden självapositiva organisationerna övrigten som
för föråberopa källa legitimitet och grund till-inte är attsena som

offentligt fråndelning stöd. längre hämtadEnav passage en
förhärom där utbildningsministern redogörproposition året,

folkbildningen, uppfattninggod vilkastatens syn ger oss en om
handlarvärden det om:

Folkbildningen fri och frivillig. fria frivilligaoch skall ochDetär vara
folkbildningsarbetet möjlighet till kunskapssökande för ochÖppnar var

utifrån erfarenhet och längs begränsasvägar, utan atten egen egna av
krav resultat och uteslutningsmekanismer. dettaDet ärutan som ger

förhandmöjlighet till samtal, och ifrågasättande utanengagemang
fyller folkbildningendärigenom rollgivna ingenJust somramar. en

utbildningsform kan roll också bidrar tillgöra, attannan en som upp-
rätthålla demokratins vitalitet.

för folkbildningen skall kunna fri ochFörutsättningarna att vara
frivillig funktioner följeroch fylla de detta, den kanär att styrassom av

idé, mål, oberoende politiska ochsin sinasättaav egen egna avvara
ekonomiska och till kommersialiseringmaktgrupper ellerinte tvingas

specifika samhälleliga krav för hävda verksamhet.tillanpassning sinatt
för folkbildningen förvärdefulla egenskaper grunden stödetDessa är

från landsting och kommuner.stat,
prop. 1997/98:115, 5s.

framgår från sida har förväntningarcitatetAv statens storaatt man
folkbildningen vad gäller dess samhälleliga roll och betydelse; den

möjlighet kunskapssökande, tillska människor till samtal,ge
ifrågasättande och därmed bidra till upprätthållaattengagemang,

demokratins vitalitet. gäller också vilka egenskaperFörväntningarna
folkbildningen förtänkes ha spela denna demokratiska roll; denatt

fri- frivillig,bör och idé, mål ochsin sättastyras egnavara av egen
oberoende bara enskiltolika maktgrupper. Citatet är ettvara av nu

från håll den mångfaldexempel hur politiskt verk-man ser av
samheter det föreningslivet består detsvenska Trots jagärsom av.
ganska det för politikersövertygad representativt mångaärattom

föreningslivet i stort.syn
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försvenska forskare sigOckså de intresseratmånga somav
från liknande, idealiserad bildhar oftafrågor dessa utgått avensom

betraktare uttryckt saken,har, kritiskföreningslivet. De som en
behäftade meddefinitionfrån organisationernautgått äratt enper

de utförfungerar de ska ochrad värden, depositiva attatt som
Ävenuppgifter Michelletisamhälleligaomistliga 230.1994, oms.
framforskningen ideella sektorndeni växtom somman nyare

iblandfinns också häråterfinner kritisk hållning,år merasenare en
kan talaidealiserande tendens.starkt Vissa rentav att manmenaren
ochforskare Önskar styrkakorstågideologisktett av somom

1998.’ideella sektorns roll Selleutveckla den
kalladharvärden här diskuteras isitt såDe ursprung ensom

föreningslivets roll samhället.pluralistisk i Det är synsättettsyn
demokrati-traditionell liberalför har grundövrigt sin i ensom

fri-domän",förekomsten tredjeuppfattning, enligt vilken av en
denoch centraltstående från marknaden Iutgör ett tema.staten

denna till exempelinkräktar autonomi,mån attstaten genom
politiskafrivilliga Verka dettillåta organisationer inom systemetsatt

fenomen.problematiskt justdet således Det ärär ett genomramar,
fungerakanbefinna utanför organisationernasig systemetatt som

folket ochför mellankanal kommunikationden viktiga statensom
reaktionstyrelseskickdemokratiskt kräver. Somvarje ensom

länderförklaring till de bandpluralismen, och i mångasomsom en
haroch föreningslivetutvecklats mellaninte minst i Sverige staten

före-teoribildning.fram korporativistiskdet också Dessvuxit en
banden.ofta mycket starkavisserligen kritiska till despråkare är

funktioner, blandflera demokratiskaSamtidigt banden annatges
samhället ochupprätthålla goda relationerhjälper de till i göraatt

allragenomförandet politiken smidigt. teorinsEtt avmeraav
driven kor-alltför långtantaganden emellertidviktigaste är att en

demokratiskatenderar bryta organisationernasporativism att ner
starkt betonarsåledes mycketfunktion. Medan pluralismen auto-

demokratiroll, finnerför föreningslivetsförutsättningnomi som en
för organisationer-tämligenkorporativismeni stor acceptansen

demokratiskapolitiken. organisationernasi Förnärvaro attnas
viktförlorad det dockfunktion helt skainte störstaär att enav

upprätthållas.självständighet kanochmellanbalans integration
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Artikelns syften
denna skrift ifrågasätts den idealistiska, pluralistiskaI bilden för-av

eningslivet förekommandevanligt såväl politikså iärsom som
forskning. Med stöd i och andras forskningmin ideellaegen om
sektorn hävdas stället föreningsliveti fjärmatpraktiken fråni sigatt

Åde pluralistiska värden tillkrivs det. finnssidan det teckensom ena
företagifiering, där blivitmånga organisationer allt mer

kommersiellt inriktade och bedriver del verksamhetnågon sin iav
Åbolagsform Eklund andraBerg sidan vilket det8C 1.1997, ärs. -

fenomen här ska uppmärksammas har det också skettsom en—
"myndighetifiering, där ideella ökandeorganisationer i grad itas
anspråk och kommun för genomförande uppgifter inomstatav av
diverse olika politikområden; äldreomsorg, socialtjänst, arbetsmark-
nad, vuxenutbildning, fritid och kultur, internationellt biståndssam-
arbete för exempel. sker visserligennågra Detnämna stän-att nu nu

förskjutningardigt det gäller lämpadnär är mestsynen vem som
utföra uppgift.viss Under har det emellertidår varitatt en senare en

trend lägga produktionen samhällsservice privaträttsligaatt av
bland ideella föreningar SOU 25.1994:147,annatorgan, s.

svenska ideella sektorn alltså friståendeDen domäninte iär en
samhället, idé ochsin verkar oberoendestyrssom av egen som av
olika maktgrupper. denTvärtom högstai grad integrerad med denär
offentliga sektorn och därmed beroende relationerna tillav
framförallt skandinaviska forskningDen ideellastaten. nyare om
sektorn fram har beskrivit den rådandeårväxtsom senare
situationen i närhet och beroende. talar till och medVissatermer av

leverorganisationer symbiosi med vilket inte såärom staten,som
konstigt, eftersom fall föri vissa står organisa-3Astaten emotupp av

finansieringtionernas Kuhnle SelleLorentsen 1993; 8C 1992;
Lundström Wijkström falletPrecis andra1997. i8C mångaärsom
europeiska länder tenderar den offentliga finansieringen dessutom

allt företagslika och resultatorienterade styrformer.att anta mer av
Generella bidrag Ökande grad projektfinansiering,iersätts av

ochprestationsersättning utkontraktering där bidragsgivaren vill
och givit denneanvänts rätt sättveta om pengarna avsettav

resultat BergmarkSOU Lindgren1994:147; Berg1994; 1997; 8C
Eklund Johansson den forskningen1997; 1998. Genom nyare om
ideella sektorn formernaockså för finansiering ofta heltärVet att

föravgörande hur ideella arbetarorganisationer Grönbjerg 1992;
Micheletti 1994.
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föreningslivets potentialbakgrund, och tiddenna iMot ärnären
välfärdsstatens framtida utformning, detcentral debatteniså ärom

fundera vad det statliga stödetsenligt viktigtmin mening överatt
förför konsekvenser de ideellaförändrade karaktär kan tänkas

funktioner, tillarbetsvillkor och samhälleligaorganisationernas
för dettabetydelse för demokratin.exempel deras övrigt justDet är

föreliggande skrift på.går utsom
från folkbildningsvärlden, detempiriska exemplen hämtadeDe är

folkhögskolor, verksamhetstudieförbund ochvill ärsäga vars
folk-omfattande. ansenliga medel tillmycket anslår varjeStaten år

för miljarder kronor. Till detta skabildningen, närvarande drygt 2,4
bidrag, halv miljard lands-läggas halv miljard kommunala ii enen

förmiljoner kommunalatingsbidrag cirka ersättning200samt som
Kunskapslyftet. sammanlagdakalladeuppdrag detinom Detså

därmed tillfrån samhället till folkbildningenstödet uppgår nästan
tillårligen Folkbildningsrådetmiljarder kronor 1997. Ser3,5

studieför-deltagare, harverksamhetens omfattning, antalimätt
medan antalet eleverbunden mellan miljoner deltagare iår,1,5-2 per

befolkningfolkhögskolan drygt Cirka Sveriges i75%200 000.är av
deltagit studiecirkel ochhar iåldern i 13%år någon gång18-75 en

deltarfolkhögskolekurs. mycket alla i20%Så vuxnaen som av
Folkbildningenstudiecirkelminst år SOU 1995:141. utgörperen

folk-landetsdärmed, vid sidan idrottsrörelsen är störstaav som
omfattande delsektorerna det härrörelse, de inommest somen av

sektornbenämnts den ideella
folkhögskolor harstudieförbund och isinamajoritetEn rötterav

de folkrörelserna, de organisationer organisatio-traditionella är ur
den starka historiska kopplingenTrotsSOU 19.ner 1996:127, s.

frontlinjen"folkrörelserna tillhör folkbildningen dag samtidigttill i
och den offentligadess relationer tilldet gäller hurnär staten

flera utredningar harbeskaffade. statligasektorn årIär senare
förebildåberopatsnuvarandedess organisering SOUsom en

förfallet beror vadSOU 76. Att så1993:71; 1998: är att
självförvaltning tillämpas områdetskull kan kalla inomenkelhets

formellt Folk-bildades.sedan då Folkbildningsrådet Rent1991 är
förening, stiftad folkbildningensbildningsrådet ideell egnaaven

förening harTill privaträttsligadennaintresseorganisationer. staten
förvaltningsuppgifter gäller folkbild-centralaöverlämnat alla som

studieför-fördela statsbidrag tilluppgiftenblandningen, annat att
Folkbildningsrådet har därmedfolkhögskolor.bund och att sam-

folkbild-övervakareden komplicerade rollentidigt spela avsom
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mellanled folkbildningenningen, mellan och ochstatensom som
företrädare för folkbildningen

Vid sidan dess omfattning och moderna finns detorganiseringav
förhållande folkbildningen intressant empi-görett annat som som

riskt exempel dennai artikel, nämligen det faktum dess existensatt
starkt knuten till demokrati. viktigasteså just och allraDetär mest

grundläggande omfattandetill samhällets stöd till studieför-motivet
bund folkhögskoloroch folkbildningen bidra tillär att antas en
demokratisk grundsyn och utveckling samhället. Demokrati finnsi

medockså alla studieförbundens programskrifteri betraktassamt
allmänt grundelement för folkhögskolornas verksamhetsom
Lindgren 14.1996, s.

har syften,artikelprecist min deskriptivtMera två ärettvarav
och förstaanalytisk bild relatio-Det ärett natur. attav mer ge en av

mellan folkbildningenoch beskriva hur detstaten attnerna genom
statliga stödet till verksamheten uppbyggt. syfteandraEtt gårär ut

jämföra denna bild med Statsvetenskapliga plura-teorieratt om
lism och korporativism båda, olika har någotän sätt, attsom om

hur dylika relationer bör beskaffade för främjasäga attom vara
demokratin. fråga ställs relationerna mellanDen är statensom om

folkbildningenoch kan ha sådan karaktär densägas atten senares
självständighet kringskuren legitimitetsgrunden för desssåär att
demokratiska roll omintetgjorts

givetvis besvara entydigt ochDetta går inte objektivtnågotatt
det folkbildningsvärlden alltför omfattande ochFör mång-sätt. är

facetterad. frågan folkbildningens demokratirollDessutom iär om
komplexsig den svårligen låter definierasså sig allom-någotatt

fattande kan exempelvis mycket väl tänka studie-Man sigsätt. att
förbund och folkhögskolor liksom ideella organisationer i kanövrigt
ha demokratisk funktion fråga härminsåutan att,en som ovan
implicerar, självständigt förhållandei tillstå Menett staten. om man

valtjag denna skrift, fråni teorierutgårgöra sägerattnu, som som
finnsdet visst samband mellan ideella själv-organisationersatt ett

ständighet och deras demokratiska potential, borde det möjligtvara
diskutera den frågaåtminstone ställts här sådanEnatt som ovan.

diskussion enligt dessutommin mycket Viktig förameningär att
eftersom folkbildningensdel samhälleliga legitimitetstoren av
bygger dylikt samband Vad handlarexisterar. det äratt ett om
alltså analys där mednormativ jag, utgångspunkt konkretaien
empiriska exempel folkbildningenhur och med hjälpstaten styr

Statsvetenskapliga pluralism och korporativism, förteorierav om en
diskussion hur de nuvarande relationerna mellan ochstatenom
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demokratiskafolkbildningensförhåller tillfolkbildningen sig
potential.

kapitletandraupplagdSkriften det följande jag isåi över-är att
sektorn utveck-den ideellaforskningenintroducerar hursiktligt om

tankegångarnacentrala iDärefter beskrivs delats år. mestsenare
har lagtbeskrivning jagrespektive korporativism. minpluralism I

beskriver derespektivehur teorisärskild betoning inomman
ideellaför organisationerkrävsinstitutionella attarrangemang som
återfinns redo-funktion. kapitelha demokratiskska I tre enen

till folk-stödethur det statligatolkning,görelse, och i viss mån av
och prak-underliggande motivuppbyggtbildningen iär termer av

redogörelsejämförs dennafyra, slutligen,kapiteltisk utformning. I
ocksåvarvidoch korporativism jagpluralismmed tankegångarna i

självständighet kring-folkbildningens såfrågansöker ärsvara om
ifrågasättas.demokratiska potential kandessskuren att

i litteraturenföreningslivetStaten och

ideella sektorndenForskning om

samhälletsmodernadjupt detföreningslivet iTrots såär rotatatt
forskare allvarframåtfrån 1970-talet ochdet försthistoria är som

kanföreteelse.dennaför olika aspekter Dettabörjat sigintressera av
förenings-folkrörelser ochdärlandmärkligt Sverigei ett somsynas

politiskasociala ochförknippade med deintimtsåärengagemang
ofta beskrivasbrukararbetsformerna SverigeAmnå 15.1995, s.

viktig ingrediens varit justsamförståndsdemokrati, där ensom en
Jernecklivetinflytande det politiskastarka iorganisationernas 8C

dendärför har mycketKanskeSannerstedt just91.1994, avs.
ofta haft den idea-ideella sektornsvenska forskningentidigare om

emellertid deninledningsvis taladekaraktär Sålistiska jag om. ser
ellerlängre sig i Sverigeakademiska diskursen inte ut, annor-vare

och dessvälfärdsstatenväxande kritikbakgrund denstädes. Mot av
för forskningharländer intressetutformning i mångaägtsom rum

radomfattning, också antagitsektorn ökatden ideella i enmenom
ha heltformer. tidigare i ståttkritiska Från stort settattnya mer

harvälfärdsstaten,debattensamhällsvetenskapligautanför den om
baraoch dess organisationerden ideella sektornforskningen om

Selledess kärnahamnat imitt 1998.några år
hållsamhällsvetenskapligtfrånskäl harnaturligaAv närmatman

frågor. Sociologerochutifrån olikasektorn intressenden ideellasig
förocksårörelser,för socialahar till exempel sigintresserat mennya
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frågor den ideella sektorns betydelse komplement till denom som
offentliga sektorns produktion olikaservice inom områden. Medav
det ökade ideella fåttorganisationer produktioneniutrymme som

samhällelig har frånservice rättsvetenskapligt håll börjatav man
fundera de juridiska gränsdragningsproblemen deniöver gråzon

den ideella sektornuppstår integreras med den offentliga.närsom
Ekonomerna harsina sida förklaraå sig hur den ideellaägnat att
sektorns tjänsteproduktion förhåller sig till den offentliga sektorn i

kvantitet, kvalitet, effektivitet, harvisst intressetermer av ettmen
också den ideella sektorn i organisationsteoretisktägnats ett per-
spektiv. Bland har intresset primärt riktats organisa-statsvetare mot

demokratiskationernas roll samhället, däri de betraktas som en
mellanliggande struktur mellan medborgare och På årstat. senare
har också kunnat ökande förintresse komparativanotera ett
studier, där den ideella sektorn olikai länder jämförs med avseende

faktorer finansiering, ekonomisk storlek,omsättning, struk-som
förhållandeoch statentilltur

harStatsvetare uppmärksammat den ideella sektornsagtsom
företrädesvis med hänvisning till organisationernas betydelse för
demokratin. har det förSå i undersig längre tid. Mensett ut en
medan det den tidigare forskningeni fanns fokuseringstarken
historia, viss främstorganisationer fackförenings-sortsen
rörelsen och mätbara variabler medlemstal och medlems-som
aktivitet, kan finnai dag långt mångfald infallsvinklar.störreen av

exempel kanSom Cohens och AndrewJean Aratos 1992nämnas
ambitiösa försök bygga fastateori relationenatt taren som
mellan det civila samhället och antal demokrati-normativaett
modeller. byggnadsförsökEtt KuhnleStein SellesPer8Cärannat

ambition föra1992 välfärdsstatenteorier medatt samman om
den ideellateorier sektorn till modell för komparativ analysom en

relationerna mellan och den ideella sektorn. Med inspira-statenav
frånhämtadtion Robert dag kultför-Putnams i1993 närmast

klarade bok föreningslivet Italien, kan finnai vidareom ett stort
intresse studera den ideella sektorns betydelse för demokratinatt ur

delvis perspektiv där begrepp socialt kapital ochett nytt som
förtroende centrala.är

denna skrift har emellertid förI jag avsikt uppmärksamma denatt
ideella sektorn förhållandevisi traditionellt, statsvetenskapligtett
avseende. framgår studiens syfteSom det intresserar migärav som
hur relationen mellan och den ideella sektorn härstaten repre-
senterad folkbildningen statsvetenskapen detInom ärut.av ser
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vägledande detpluralism och korporativism varitteorier närsomom
politiken.gällt förstå de ideella iorganisationernas närvaroatt

idealtyperPluralism och korporativism som

radnaturligt tidBåda har genomgåttöversynsätten nyanse-nog en
och kritisktalas det exempelvis klassisklitteraturenringar; i om

och skandinaviskpluralism, liksom producentkorporativismom
denna skrift innebär har dockkorporativism. den analys jagFör som
pluralism och korporativismfunnit det rimligt betrakta bådeatt som

företeelser därför be-blandtämligen enhetliga minDet är annat
översiktlig uttömmande, varvid ambitio-skrivning nedan är änmer

de centrala inslagen dehar samla ivarit tvånågraatt mestavnen
teorierna.

be-den äldre de och kanPluralismen två många sättär av
internationellafortsatt dentraktas det igängse synsättet stats-som

förhållandeideellavetenskapliga litteraturen organisationer, ettom
traditionellt liberal-kan bero byggerteorin vissaattsom

fått inflytande länder.demokratiska värden i Detmångastortsom
mångfald,värden det villkanske grundläggande dessa är sägamest av

inflytande samhälle och börtanken makt och vitti äratt ett vara
Eftersom allmänna val och politiskaspridd. partier inte ensamma

inflytande för alla,demokratiskt och deltagandekan ärgarantera
främjandet organiserade centraloch olika intressenexistensen enav

förorganiseradeaspekt demokrati. intresseni varje Dessa antas
med-frivilligt skapade, demokratiskt styrda sinaövrigt avvara

från förlemmar fristående justövrigtDet är attstaten.samt genom
befinna utanför politiska konkurrens-det isig gärna ettsystemet,

bästförhållande och till varandra,till organisationernastaten som
fungera kanaler förfrämjar denna kan dedemokratin. positionI som

folket också slagskommunikation mellan och ettstaten, men som
missförhållanden. Ideellatidigt kan uppmärksammaspejare som
förockså ha betydelse demokratinorganisationer attgenomanses

politisktde demokratisk skolning stimulerar tillsamtger
medborgaranda.deltagande, ochengagemang

föreningslivetvärden dessa pluralismenbakgrundMot serav som
det politiska livet. Alla medborgarecentralt inslag i antasettsom

ungefär möjligheterolika ha likaorganisationer görastora attgenom
dessutom hahörd. Allasin organisationerröst antas samma

infly-politiskatillträdesmöjligheter till den politiska Detarenan.
mångfaldtandet därmed mellan organisationer.spritt Dettaär en av
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innebär alla vill kan medorganisationer och slåssatt som vara om
inflytande. Skillnader kan visserligen skapa ojämlikai resurser
styrkeförhållanden mellan sikt sådanaorganisationer, men anses
skillnader ha betydelse.inte beror möjlig-någon Dettastörre att
heterna till inflytande kumulativt,inte också att sta-ses som men

betraktas neutral aktör förhållande till föreningslivet.iten som en
kanKorporativism vill motreaktion detmanom ses som en

pluralistiska betrakta föreningslivets karaktär ochsättet att
funktion Mycket kort betyder korporativism statsmakternaen av
erkänd medverkan från det politiskaorganisationerna i systemet.

vill friståendeDet organisationerna olikaintesäga är ärutan
offentligaintegrerade den beslutsprocessen. finnsi dockDetsätt

betydande ojämlikheter beträffande olika möjlig-organisationers
heter till dylik medverkan. pluralismenStaten inteär antarsom en
neutral aktör marknad, där det råder konkurrenssom agerar en
mellan alla detorganisationer. Snarare vissa organisationer,såär att
särskilt de dominerande inom område,sittstörsta ärsom ges en
priviligierad, monopolliknande medan andra intenärmast status,

tillträde alls till de politiska denna deI måsteäger arenorna. process
deltagande offentligaorganisationerna till den sektornssiganpassa
hierarkiska och byråkratiska kvasioffentligade blirsystem normer;
och den för demokratin viktiga kopplingen till medlemmarnaså
försvagas.

finns flera orsaker till ideellaDet integrerar vissaatt staten
offentligaorganisationer den beslutsprocessen,i och till varför

organisationerna själva låter sig integreras. Anledningar såvittsom
förståkan också beskriverjag vilken demokratisk funktion ideella

organisationer kan ha korporativistiskti politiskt därett system
finnsorganisationerna enbart utanförinte Frånsystemet. statens

sida handlar det skapa förlegitimitet den förda politiken.attom
dra den offentligaGenom organisationerna i beslutsprocessenatt

konflikterkan undvikas och goda relationer främjas, samtidigt som
genomförandet politiska beslut underlättas har organisa-av om man

med fråntionerna början.sig delorganisationernasFör utgör sam-
verkan med effektivt information och in-sättstaten ett att om
flytande viktiga beslut gäller det verksamhetsom-över som egna
rådet.

korporativa lösningar ligger också demokratiska risker.I Enstora
får dubbelvissa kan allmänna valDe irösträtt".är röstaatt grupper

har samtidigt också möjlighet till inflytelserikapåverkan viamen
formorganisationer, odemokratiskt inflytande från särskilten av

gynnade alltså.särintressen uppenbar risk organisa-En är attannan
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tillmed de koopterastionerna så sägaväxer attstaten, attsamman
blir då blottden beslutsprocessenpolitiska Lewin 32. De1992, s.

oberoende med-och bart redskap för och därmed sinastatenett
legitimitetsgrunden för deras demo-lemmar vilket innebär självaatt

poli-försvinner. lösningarkratiska roll minskar eller Korporativa i
Å sidandubbeleggat svärd.tiken kan sålunda beskrivas ett enasom

inflytande förmöjligheter för politikenskapas potentiella istora
Åmedverkande andra sidan riskerar organi-organisationer. samma

demokratisk legitimitet. korpora-desationer i För attatt tappar en
viktska främja demokratin det såledeslösningtiv störstaär att enav

organiserade ochbalans upprätthålles mellan de särintressena statens
verka det politiskatillåtsintressen. organisation inomDen som

därför fungera demokratiskt, ha medlemmarssinamåstesystemet
förtroende uppfattasoch helt intressen. Legitimi-inte i statens

fallde därtetsproblem kan också mycket väl i organisationenuppstå
förfångar, ligger deblir det vill"särintressenas säga nära orga-egna

Michelettiniserade intressena 144.1994, s.
underpluralism och korporativism harTeorierna nämntssomom

omfattande akademisk debatt.förnaturligtåren utsattsnog en
landtycks dockEmpiriskt inget äröverens attman vara om

eller mindre pluralis-det eller det andra,antingen merena snarare
ochkorporativistiskt, allt beroende historiatiskt respektive

författare ocksåomständigheter. Fleraaktuella politiska attmenar
direktpluralism och bör relativtkorporativism systemses som av

skalaobserverbara, idealtypiska institutionella arrangemang en
ochsjälvständig ideell sektordär ändan beskriver pluralistisk,ena en

Lembruchkorporativistisk och beroende Schmitterden andra 8Cen
emellertidMichelleti Båda teorierna26.1994,1979, 13; antars.s.

institutionelladet finns samband mellan deatt ett arrangemangen
demokratiska funktion.och den ideella sektorns

denna skrift.också valt tillämpa Minteorierna ijagDet såär att
land analyseras medden ideella sektorn kantanke iär ettatt om

borde ocksåhjälp pluralism/korporativism, teorierså sammaav
för analysera graden pluralism/korporativismkunna användas att av

folk-detta fallför delse/etor den ideella sektorn landi iettaven -
här ska såledesbildningen. praktiken den analysgårI göras utsom

mellan ochjämföra de institutionella statenatt arrangemangen
folkbildningen till uttryck statsbidragetsdessa kommer iså som

idealtypiska institutionellauppbyggnad, med de arrangemang som
förkorporativismen nödvändigapluralismen respektive attser som

samhället.den ska ha demokratisk funktionideella sektorn ien
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Staten folkbildningenoch

Statsbidragets motiv

ÄndafolkbildningenStatligt stöd till gammalt datum. sedanär av
den donerade riksdaler bancoOscar till StockholmsårI 1846 300

bildningscirkel har olika fort-verksamhetenssätt stöttstaten
bestånd och första folkhögskolornautveckling. inrättadesDe sorn

erhöll statligt stöd började förenings-några år1868 1905senare,
bibliotek erhålla statsbidrag och blev det möjligt för folk-1912
rörelser bedrev studiecirkelverksamhet stöd. Allt sedanattsom
denna tid har studieförbund och folkhögskolor regelmässigt, iänom

former,varierande erhållit förstatligt stöd verksamhetsin
Johansson 1991.

bild varför från funnitsida detFör värtatt statensen av man
detta bidrag har tidigare studiejag i undersökt hur detatt stat-ge en

liga stödet under förarbeten.motiverats lagensåren i Det1920-1991
framgår då förändratstyngdpunkten vid olikai motiven tider,att
exempelvis under talet bildningsarbetets folkrörelse-1960- när
anknytning betonades särskilt framgårstarkt. ocksåDet att en

folkbildningsuppgiftenavsevärd vidgning kommit till stånd ochiav
med denna tid inordnatssuccessivt vuxenutbildnings-iöveratt
politik, kulturpolitik och under ochintegrations-år ävensenare
arbetsmarknadspolitik. Själva kärnan föri motiven samhällets stöd
under den undersökta perioden bidra till demokratiskatt en-
grundsyn och utveckling har dock förändrats,inte även om man-
1920-talet talade demokratimålet uppgiftsnarare attom som en
uppväcka medborgerlig bildning föroch känsla de andliga värdenas

Ävenbetydelse Lindgren folkbildnings-i års1996, 31-40. 1998s.
proposition demokratimotivet centralt. tillförs ocksåHärär ett
delvis syfte, främja kulturintresset folkligtoch skapandenytt att en
aktivitet prop. 1997/982115, 18.s.

Allt sedan 1920-talet har således det bärande förmotivetmest
samhällets folkbildningenstöd till främja demokratin.varit Vadatt
detta demokratimål konkret innebär och vad det kan betydamera

teoretiskt plan, frågordock anledning intenågonärett mera som av
föremål förvarit systematiska analyser. Flera författare,några mer

däribland själv, har emellertidjag för frågan ochintresserat sig
funderat demokratimålets 7innebörd och tänkbara tolkning.över
Mycket kortfattat består mitt bidrag dels granskat huri jageget att
folkbildningens uppgift tid beskrivits förarbeten,lagens delsiöver
läst vad de författare tidigare reflekterat folkbildningensöversom
demokratimål kommit fram till. Intrycken allt detta har där-jagav
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statsvetenskapen vanligttillefter relation inomanalyserat i sättett
föga förvånandedärvidhardemokratibegreppet.sig jagnärmaatt

ellerdjuparekan kallaför vadfolkbildningenfunnit ståratt man en
förutsätt-demokratinsenligt vilkendemokratisyn,samhällscentrerad

förformer besluts-samhälletsrolllika viktigspelarningar somen
folkbildningslitteraturenförarbeten ifattande. såväl lagensI som

jämställdhet,jämlikhet,sådantständigtnämligenbetonas ut-som
kultu-deltagandeutbildningsklyftor, vidgning inomjämning avav

faktorersådanaviktiga roll.folkrörelsernas justDet är somsamtren
lyfta frambrukardemokratisynförespråkarna för djupare somen

för demokratiskteller förutsättningarbetingelser ettgynnsamma
finns kommerförutsättningardylikabeslutsfattande. inteOm näm-

kulturellasociala ochekonomiska,med omfattandeligen personer
inflytande demöjligheterha äränutövastörre att somattresurser

gäller möjlighetendetavseende. Ocksårustade dettai närsämre att
rimligtliv detsjälv ochbestämma sittsig äröver att anta atteget

Lindgrenbetydelseharnämndatillgången 1996,storresursernu
31-53.s.

denlättfunderingar dettidigaredessaMed hjälp mina är att seav
detdemokratimål,folkbildningens såunderliggande logiken i som

förordningstexter.ochstatligauttrycks propositions-iårsenare
tillfolkbildningen bidraförväntastill propositionårsSer 1998

påverkaför människordet möjligtdemokratin göra attattgenom
samhällsutvecklingen,delta iskapalivssituation,sin attengagemang

prioritera vissautbildningsklyftor, höja bildningsnivån,utjämna
demokratiskapräglasverksamhetenmålgrupper attsamt avgenom

dettaAlltsamarbetevärderingar och 18.1997/982115,prop. ärs.
för demokra-förutsättningarviktigafaktorer således utgör ettsom

likamedborgarnabeslutsfattande där ambitionen såtiskt är att
kaninflytande. Mycket kortoch hakan deltavillkor möjligtsom

därför dennastöder folkbildningenfastdärmed slå attatt staten
del-demokratisktjämliktbidrar tillverksamhetsin ett meragenom

tagande.
fram dettalyftaför avsikt iartikel harföreliggande jagI att en

demokratimål,folkbildningensaspektnärliggandesammanhang av
enligtbegrepp minbegreppetfri ochfrivillig.nämligen Ett som

organiserad iinterntfolkbildningen börbeskriver hurmening vara -
omvärldenioch intressenterverksamhetensjälva gentemotexternt

deltagande.demokratiskt Frifrämja jämliktför bästa sätt ettatt-
bidragfolkbildningensvillfrivillig kanoch så sägas utgöraom man

organisatorisk nivå.till demokratin
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den inledningsvisAv citerade från folkbild-års1998passagen
ningsproposition framgår fri- frivillighetenoch den prin-utgöratt
cipiella utgångspunkten för stöd: "Stödet till folkbildningensstatens

syftarorganisationer alltså till bevara och utveckla folkbild-att
ningens egenvärde friheten, frivilligheten, idéstyrningen och själv--
ständigheten det. betonas också detstår statliga stödetHär att
bygger grundläggande förtroende för folkbildningenett att
förmår upprätthålla detta egenvärde. fallet underligtAtt så inteär är
för idéhistorikern påpekat avhandlingBernt Gustavsson i sinsom
Bildningens beskriver fri och frivillig folkbildningssvensk allraväg
innersta kärna Gustavsson innebär92. Detta1991, att stors. en
del folkbildningens legitimitet ligger förmågajust i dess hållaav att
de egenskaper fri- frivillighetenoch för vid liv.står Förmårsom man

främjasdet också demokratins utveckling det jagsätt ovan
beskrivit. för stöd folkbildningenStatens motiv sitt till främjaatt-

jämlikt demokratiskt deltagande kan därmed tolkasett mera som-
mål, folkbildningennågot verksamhetsin tänkesett som genom

åstadkomma. frivilligoch däremotFri handlar uppsättningom en
egenskaper, folkbildningenvill, bör hasåsärarten om man som -
eller bejaka föråtminstone bästa leva till detta mål.sättatt upp-

då dessa egenskaperHur utser
avhandlingsin friI och frivilligspårar Bernt Gustavsson till folk-

bildaren, läkaren och professorn Kjellberg menadeKnut attsom
mänskliga bildningsprocesser kräver frihet. efter bildningSträvan
kommer inifrån människan själv, tryck slagnågot äryttreom av
närvarande förutsättningarnaomintetgörs för den utveckling detav
mänskliga bildningens syfte Ibid.. Varifrån initiativet tillärsom
bildning kommer har således betydelse för den förståvill inne-som
börden fri och frivillig.i betydelse också frånvaronAv är yttreav
tryck; deltagandet ska frivilligt och de deltar bör ha möjlig-vara som
het påverka studiernas uppläggning och innehåll. Folkbildningatt

därmed alternativ till det allmänna skolväsendet och be-utgör ett
höver eller bör inte låta fastställdasig läro- eller kurs-styras av
planer Bergstedt Larsson8C 1995, 51.s.

efter bildning börSträvan alltså komma inifrån människan själv,
medan uppgiften för organisationerna kan tillhanda-sägas attvara
hålla bildningsprocessens betingelser. dessa betingelserHuryttre

det vill hur verksamheten organiseras, isäga ärut,ser samman-
hanget betydelse. önskvärd ingrediensEn i organiseringenstorav
har redan människor bör komma folkbildningentill frinämnts; av
vilja och väl där bör de ha frihet bestämma studier.sina Enöveratt

dettai sammanhang central, organisatorisk ingrediens handlarannan
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omvärld,förhålla tillfolkbildningen bör i sinhur sig intressenterom
fram sekelskiftetfolkbildningen kringframförallt När växtestaten.

Fortfarandeverkade oberoendeden företeelse staten.avvar en som
från statsmakternas sidalyfts framdet detta ideal närär mansom

folkbildningsproposition kan läsastöd.sittmotiverar årsI 1991 man
för olika ochfri med plats opinio-Likaväl rösteratt: en presssom

folk-behövs fri och obundennödvändig för demokratin,är enner
utveckla kunskaperbildningsverksamhet, möjligheter attsom ger

folklig och ideell grundoch kulturell aktivitet prop. 1990/91282,
9.s.

fri och frivilligbegreppetSammanfattningsvis vill jag påstå att
följan-enlighet medfolkbildningens demokratimålförhåller till isig

utveckla förutsätt-ska stärka ochde tankekedja: Folkbildningen
hög gradoch sker verksamhetenför demokrati, i såningarna så om

defri och frivillig karaktär. villmöjligt har Det säga att an-som en
förhållande tillsjälvständigaordnande iorganisationerna är stat,

bildningsarbetet anordnasandrakommun och intressenter; att
för alla,utanför skolväsendet, studiernadet allmänna är öppna attatt

folkbildningen fri vilja och detillmänniskor kommer att somav
studier.själva bestämmerdeltar sinaöver

säkert redan dennaden uppmärksamma läsarenSom ärnoterat
pluralistiskblåkopia hurtankekedja det inomi närmaste en av man

agerande politiken.och iideella organisationersteori närvaroser
sålunda bidrag tillstarkt pluralistiska vilardessa motivPå statens

följande litefolkbildningen. ska vidare och avsnitt tittaVi inu
jämföra hurpraktiska utformning, ocksåbidragetsnärmare samt

har därvid valtförhåller till bidragetsdenna praktik motiv.sig Jag att
från enligtstyråtgärder sida minbeskriva antal statensett som

förstådet gällerframstår särskilt centralamening när-när attsom
Framställ-och folkbildningen.heten relationerna mellani Staten

denna tidtill och framåt. vid -ikoncentreradningen Just1991är
för-radikaltfattade riksdagen nämligen beslutjuni 1991 om en—

och folkbildningen.ändrad ansvarsfördelning mellan För-staten
främja fria och frivilliga bildnings-avsedd detändringen attvar

för detde grundläggandearbetets värden och därmed motiven
ska har utvecklingenstatliga stödet, tagit en annansemen som

riktning.
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Statsbidragets praktiska utformning

de åtgärder vidtogs sambandEn i med nämnda riks-av som nyss
dagsbeslut målstyrning infördes folkbildningen. feno-i Omattvar

målstyrning finns det mycket överdriva villUtansäga.menet att att
folkbildningssammanhangjag påstå just i målstyrning minstäratt

komplicerat, framförallt fri och frivilligheten samtidigt skasagt om
främjas.

kanske centrala allDet målstyrningi ärmest momentet att
ledning ellerorganisationens huvudman ska formulera mål. Frågan

här dock mål ska gälla; eller bildningsorganisa-är statensvems som
förtionernas Motivet överhuvudtaget folkbild-stödjastaten att

liggerningen beskrivitjag i häravsnittet i antagandetsom attovan
aktivt och fristående föreningsliv, bestående mångfaldett av en av

organisationer, grundläggande förutsättning för demo-varjeär en
krati. enlighet med detta studieförbund ochI synsätt uppmuntras
folkhögskolor mål.sina dessutomDetsättastaten attav egna anses

särskild kvalitet målen skiljer sig de avspeglarsåsom en attom
skillnader ideologi och traditioneri mellan olika huvudmän prop.

Tanken bakom denna formulering1990/ 10. åstad-91:82, ärs. att
komma renodling folkbildningens också desärart,en attav men
olika bildningsorganisationerna tydligare profilera sigatt gentemot
varandra vilket ha betydelse för demokratin. Lindgren 1996,antas s.

Samtidigt har emellertid riksdag och redan fastställt38. regering
vilka mål och syften ska ligga till förgrund beviljande bidrag,som av
liksom för den utvärdering målstyrningen ställer krav på. Försom

utbildningsministern förklarar i års proposition:1998som

har... denRegeringen principiella inställningen folkbildningen skallatt
fri frivillig.och detDäremot tydlig iär statensvara att...ansvar vara

fråga vad och riksdag villregering bidragsgivningen.uppnåom genom
dessa samhällets syfteninte kan heller förUppnås inte motivet att ge

statsbidrag kvarstår.
prop. 1997/98:115, 19s.

Å sidan betonas alltså vikten folkbildningen har fri ochena attav en
frivillig karaktär, den andra sidan politiska behovå vad bild-styr
ningsorganisationerna ska syssla med. skaDenna motsättning nu

överdrivas.inte statliga målen har utarbetatsDe i samverkannära
folkbildningensmed företrädare. flesta tordeDe överensnog vara

de statliga målen själva verket dei präglar både Folk-ärattom som
bildningsrådets och folkbildningsorganisationernas strävandenegna
Sundgren Till karaktär de statligasin målen dess-13.1998, ärs.
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tämligen vilket studieförbund och folkhögskolorutom vaga, ger
frihetsgrader formuleradet gäller mål. detSånär ärstora att egna av

allt döma också tänkt fungera. övergripande för-målVia iatt att
ordnings- och formuleras förpropositionstexter viljeinriktningen

förväntarvad bidraget ska leda till, däremot föreskrivssigstaten att
hur detta ska tillinte prop. 1997/982115, 19.s.

Problemet folkbildningendock målstyrningen prak-iär att av
tiken fungerakommit detta Flera åtgärder deinte sätt.att senaste

pekar ökande från sidatendensåren såsnarast statens att atten -
vid sidan de övergripande målformuleringarna före-justsäga av -

skriva hur folkbildningsarbetet ska till för de statliga målenatt
ska har därvid sådana metoder för finan-siguppnås. Man använt av

försiell tillämpas vanliga myndigheter, nämligen för-styrning som
ordningar och regleringsbrev.av

enlighet fördelarmed målstyrningens huvudmannenprinciperI
medel företrädesvis form varvid de hari påse"en pengar, attav som
genomföra verksamheten själva hur medlen bäst ska användasavgör
för uppställda mål. folkbildningens fall fungerade detnå Iatt
detta bara under enda då Folkbildningsrådetår, 1991/92,sätt ett

fördelahade allmänt bidrag drygt miljarder kronor tilltvåatt ett
studieförbund folkhögskolor. förändradesoch Redan dock1992/93

då det allmänna bidraget öronmärktes ochsituationen 10% av
gjordes till särskilt bidrag, endast för bildningsverk-ett avsettom
samhet riktad till eller riskerar bli arbetslösa. Påär attpersoner som

fortsattgrund arbetsmarknadsläge ökades under desvårtettav
därpå följande det särskilda bidraget för frånarbetslösa tillåren 10%

det allmänna bidraget. särskildadet anslaget20% Merpartenav av
förcirka studieplatser folkhögskolan,i80% 10 000avsett extravar

verksamhet studieförbundsregi. regle-i regeringensavsåg Avresten
ringsbrev till Folkbildningsrådet under de det särskilda bi-år som

framgårdraget utgick från sida1992/93-1995/96 att statensman
kräver grad förvilken det särskilda bidrageti använtsatt veta atta

rekrytera arbetslösa invandrare, formulering kansåvitt jagen som
förstå betraktas till folkbildningenmåste uppmaning iattsom en
första hand denna målgrupp Lindgrenprioritera 16.1997, s.

särskilda bidraget för formelltarbetslösa upphördeDet avsett
från och med har motsvarande de1996, 1997 10 000men resurser

studieplatserna folkhögskolan kommitställeti i ingå iextra att
Kunskapslyftet.8vuxenutbildningssatsning Tillregeringens stora

skillnad förutsattestidigare, då det enda deltagarnamot attsom var
arbetslösa och de dessutom fick invandrare, finnsgärnaattvar vara

det folkhögskolorna uppfyllarad ytterligare krav måstenu en som
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för regleradedel dessa medel. dessutom lagtextiKraven äratt av
deltagarna ha fylltSFS måste år,1996:1397 20säger att attsom

kurserna ska leda till kunskaper motsvarande grundskole- eller tre-
gymnasiekompetens. vilken prioritetsordningårig iDessutom anges

de sökande ska antas.
dessa krav alls förenliga medinteSom är merpartensynes av

frivilligtanken folkbildningen ska ha fri och karaktär. Studi-att en
för alla, bara för den fyllt och arbets-inte år20är öppna ärerna som

lös och helst tillhör de prioriterade kannågon grupperna. Manav
fråga folkbildningenvidare den kommer till egenskapsig iom som

arbetslös och därmed högsta grad beroendei ärattav vara av sam-
efter bildning,hällets trygghetssystem, realiteten deti igör strävan

fri vilja frånvaro alla slag Eftersom lagenoch i tvång.yttreavav av
ifråga grundskole-kräver kurserna ska leda till eller gymnasie-att
kompetens blir kan förstå också omöjligtdet isåvitt jag settstort
för kunskapslyftde bildningsorganisationer anordnar ståattsom

Ännuförhållandefria till det allmänna skolväsendet. omöjligti mera
torde det för den enskilde deltagaren själv bestämma överattvara

studier.sina
Kunskapslyftet särskilda anslaget för arbetslösa har bådaoch det

kommit allmänna anslaget till folkbildningentill detattgenom
delats delposter och till riktade statsbidrag. Tilli gjortsupp om

regleringsbrevdessa särskilda bidrag har det dessutom devia som
utfärdar fattat statsbudgetenriksdagen beslutregeringen när om

föreskrivna villkor för användning. det allmännaknutits särskilt För
från föreskrifter.anslaget har hittills meddela dylikaavstått attman

Folkbildningsrådethar det hittills bara det be-ståttHär äratt som
Kunskapslyftethur bidrag fördelas. ochslutar ska Utöverstatens

för budget emellertiddet särskilda anslaget arbetslösa har i sinstaten
tillfällen de anslagit avsedda förvid andra årenäven senaste pengar

för uppsökandesärskilda ändamål; för distansutbildning, verk-
församhällsfrågor och utveck-samhet och utbildning i senastnu

studieförbund folkhög-lings- och försöksverksamhet ochinom
förskolor. samtliga fall har särskilda villkor medlens användningI
harutfärdats Regleringsbrev skett1998. Så1997; trots att rege-

förklarat Folkbildningsrådet hardetringen ärnogsamt att attsom

lfördela studieförbund och folkhögskolor, ochbidraget till "ettatt
förenas med meddelar särskildasådant låter sig inte att statensystem

bestämmelser delar verksamheten ska ha mindre ellervissaattom av
ldetaljregleraralternativt högre statsbidrag eller sättannat

statsbidragsfördelningen 22.prop. 1997/87:115, as.
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Vid sidan de beskrivna tendenserna till ökad statlig styr-av ovan
från folkbildningenhar sida också börjatning statens styraman

där specifika ställs Folkbild-tillägg regleringsbrev kravigenom
utföra uppdrag fick rådetningsrådet uppdrag. sådant ivissa Ettatt

samband med budgetproposition därårs ...1997 attman uppmanas
samråd med Riksrevisionsverket utveckla och redovisa tänkbarai

för måluppfyllelsemodeller resultatmått och hurvisarmått som
folkbildningen...syftet med statsbidrag till har Reglerings-nåtts

brev uppdrag exceptionellt. Allai sig inteDetta1997. är nu myn-
får sedandigheter statsbudgeten måste 1988,över närsom pengar

infördes statsförvaltningen,resultatstyrning redovisa och analyserai
den verksamheten med riksdag ochutgångspunkt de måliegna som

beslutat detta ska beskrivs förordningtillregering iHurom. en
för myndigheternas finns detoch stödja arbeteSFS 1996:882, att

dessutom föreskrifter förklarar hur förordningens olikasom para-
förstås.grafer ska Folkbildningsrådet utveckla resul-Kravet att

måluppfyllelseoch kan förståinnebär jagtatmått såvittmått att
folkbildningensproduktiviteten i prestationer imåste mätas, t.ex.

förädlingsvärdesproduktivitet.kostnads- eller Sådana måtttermer av
avsedda information myndig-viktig enskildaregeringenär att ge om

heters förmåga omvandla tilldelade ochtillatt resurser varor
tjänster.

för förstaanmärkningsvärt sammanhanget detiDet är är attsom
den ochstatliga mål- resultatstyrningen betraktar alla myndigheter

producerande med övergripande mål kan brytassystemsom nersom
till Verksamhetsmål. förutsätts också det allaoperativa iDet att

identifieraverksamheter möjligt resultat produk-iär att termer av
innebär det och före-tivitet. kravDetta normativaatt systern av

ställningar kravet resultatmått grundar direktsig ipå, står ettsom
motsatsförhållande folkbildningentill ambitionen ska karaktäri-att

fri och frivillighet. bildning ska förstås friOmseras av pro-som en
utgångspunkt och deltagarnas behov,sintar styrscess som av egna

fasta läroplaner och utifrån kommande syften, torde detinte av vara
reducera till och målbestämt;svårt någotatt yttre ettsamma process

fastslaget bildningsgods låter med hjälp olikasig mätassom av pro-
fullt därförduktivitetsmått. tillämpningEn ärstyrsystemet utav

folkbildningensmöjlig djupaste ideologiskainte intentionerutan att
förlorade.går
kravet utvecklandet resultatmått och målupp-måttI av

fyllelse finns bara ideologiskt slag,inte motsättningar invävtnu av
finns folk-också organisatoriska tänker då hurmotsättningar. Jag

förvaltningen folkbild-bildningen, eller den centralasnarare av
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uppbyggd.Folkbildningsrådet, tån/etningen Serär attgenom vara
framgårtill grund för rådets bildandetill de lågmotiv 1991 attsom

förstärka folkbildningfrån sida ville och utvecklaregeringensman
särskilt område, varvid inrättandet Folkbildningsrådetettsom av

karaktär.bör markering verksamhetens ideella Genomses som en av
organisatorisk mångfald ideologisk profile-till ochatt uppmuntra

de studieförbunden och folkhögskolorna, ocholikaring genomav
loss folkbildningsområdet från den traditionella myndig-brytaatt

självförvaltning,hetsstrukturen och stället tillåta tänktei sigman
friasannolikt det bildningsarbetets värden och ideal bättre skulleatt

främjas Lindgren den dåvarande skolministern1998. För som
förklarade bildande: folk-samband med rådetsiGöran Persson "Ett

myndighet folk-bildningsråd skall statliginte/.../ utan ettenvara
bildningens uttalande38. Ettorgan prop. 1990/91:82,eget soms.
för förtydligas där detövrigt i propositionårs "stor1998 sägs att

fria folk-hänsyn bör till Folkbildningsrådet del denärtas att en av
bildningen och till dess verksamhet därmed kaninte inrymmas iatt

förde former statlig myndigheter gällerstyrning iav som annan
bakgrundverksamhet dennaSettprop. 1997/98:1 21.15, mot ters.

svårförståeligt Folkbild-det kravetsig minst viasagt att staten,
uppenbart inordnar folk-ningsrådet utveckla resultatmått, såatt nu

bildningen de former för gäller för traditionellai styrning som myn-
digheter.

Brittisk kolonialism

motsägelsefullEn komplex och bild

civilsamhälle flestaaktivt och levande betraktas deEtt somav en av
för fortlevnad ochde viktigaste betingelserna demokratins utveck-

välfärdsstatensling. slutet det tjugonde seklet, den modernaI närav
omfattning och karaktär livligt diskuteras, förväntningarnaså är
den ideella sektorns möjligtorganisationer någonsin.änstörreom

förväntas fyllaMed hänvisning till speciella de rad olikasin särart en
funktioner samhället, alltifrån skapande mellan människortilliti av

föreliggandetill producerande välfärdstjänster. Upprinnelsen tillav
artikel har skeptisk hållning till dessa enligtvarit min meningen

alltför föreningslivets funk-stundtals idealistiska beskrivningar av
de föränd-skepticism har tid medtioner. Min spättssenare

föreningsstödets karaktär,skett vad gäller det statliga därringar som
från bidrag tillallmän tendens verkar generellaövergången vara en

resultatinriktade för förhand specifi-allt ersättningarmer av
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statligavill del detuppdrag. organisationercerade De avsom
och medelmed de målenlighetsåledes arbetastödet imåste som

förväntaskanförhållande på-föreskriver,bidragsgivaren ett som
funk-samhälleligaderassåvälverka organisationernas särart som

folk-hämtade frånexempeloch medbakgrund,dennationer. Mot
ochproblematiseravelatartikelhar dennabildningsvärlden, jag i

ideellade funktionerallavanligastediskutera den allra somav
deföreställningenför, nämligenbrukar prisasorganisationer att

och defristående domän imarknadfrån ochbefinner sig i attstaten
främja demokratinsbeskaffadesärskilt väldenna position är att

samhället.utveckling i
tredjeharför sådan diskussion jag igrundenläggaFör att en

folk-ochmellanrelationernabildkapitlet målat statenen avupp
de normativa motivdels beskrivabildningen statenssomattgenom

exempelkonkretamedgrundas delsfolkbildningentill på,bidrag
1990-talet.underutformning utvecklatspraktiskahur bidragetsvisa

föreningslivet litteratu-och ikapitletDessförinnan har jag i Staten
ochpluralismcentrala tankegångarna iför deredogjortren

harstatsvetenskapliga teorier någotbådakorporativism, attsom
börsektornoch den ideellamellanhur relationernasäga statenom

funk-demokratiskafrämjabeskaffade för organisationernasattvara
med hjälpskrifts syfte tanken jagmed dennaenlighettion. I år att av

mellanrelationernafrågansöka besvaraskanämnda teorier omnu
densådan karaktärharoch folkbildningen att senaresstaten en

för desslegitimitetsgrundenkringskurensjälvständighet såär att
roll omintetgjortsdemokratiska

folkbild-tillbakom bidragetbeskrivning motivenminAv av
demokratifrivillig och"fri- ochbegreppenframgårningen äratt

miljarder tillvarför årligenförståvillcentrala 2,4när staten german
folkbildningenkorthetverksamhet. idenna Motiven går ut att

förutsätt-till stärkabidrarfrivilliga karaktär,fria ochsin attgenom
samhället.deltagandedemokratiskt ijämliktförningarna ett mera

dockbidrag inteutformningenpraktiskaDen utstatens serav
1990-taletunderåtgärder harrad olikadetta Genomsätt. statenen

allsintefolkbildningenökat styrningsin ärsättett somsnarast av
infördesidealet. Målstyrningfrivilligadet fria ochförenligt med

för bidraget.Övergripande målformulerade Dedå1991 staten
Verk-därvidstödet sindelvill måsteorganisationer rättaavsom

skettunder 1990-taletdetmål. Vidare hareftersamhet enstatens
specificeradeanslag tillgenerellttransformering ersätt-ett merav

förväntarsida sigfrånuppgifterförningar attstatenssom man
detrad delposterTill denmedverkafolkbildningen ska somav
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statliga folkbildningsanslaget består har ocksåregeringennumera av
knutit vissa villkor och bestämmelser praktiken försvårar,i tillsom

delviss omöjliggör, organiseringen fritt och frivilligt bild-ettav
ningsarbete. Slutligen har krävt Folkbildnings-sett att staten att
rådet ska utveckla resultatmått och måluppfyllelse,mått kravett

tillämpningi sin innebär folkbildningens djupaste ideolo-som att
giska intentioner riskerar förlorade. kravetDessutom inteäratt
förenligt med den grundläggande idé rådets vilarexistens på.som
Idén folkbildninggår särskilt -ideellt område ochärut att ett -
därför bör hållas utanför de former för statlig styrning gällersom
för vanliga förvaltningsmyndigheter.

bild relationernaDen mellan och folkbildningenstatenav som lfram vid min granskning statsbidragets uppbyggnad ärtonar av som
minst komplex, Ii stycken direkt motsägelsefull. Somsagtsynes stora

jag tidigare det lätt de normativa motivärantytt att attse som g
bidraget vilar har grundsin sådanai institutionella iarrangemang

den pluralistiska teorin viktiga för föreningslivetssom anger som
demokratiroll. däremot tillSer statsbidragets praktik finns det i
stället likheter med korporativismen. Med uppdelningenstora av
bidraget allt fleri anslagsposter och demed därtill hörande kraven

redovisning har folkbildningen kommit inordnas allt deiatt mer
former för styrning gäller för vanliga förvaltningsmyndigheter,som

inordnande kräver till denmått anpassningett ett stortsom av
offentliga sektorns byråkratiska normer.

Folkbildningens självständighet och ifrågasattdemokratiroll

Med utgångspunkt det statligai stödets praktiska utformning kan
enligt min mening dra slutsatsen relationerna mellanman att staten

och folkbildningen starkauppvisar korporativistiska inslag. Frågan
de ärför starka, integreringen omfattande folk-är såärom om att

bildningen kan ha med koopteratssägas växt statensamman -
integrationen mellan och folkbildningenHar långtnått såstaten att

folkbildningen blivit oberoende medlemmarsina och iställetav ett
redskap för genomförandeti politiska beslut medHarstaten av
andra ord legitimitetsgrunden för folkbildningens demokratiroll gått
förlorad

pluralistiskt perspektiv förekomstenI ideella organisa-ärett av
innanförtioner det politiska högstai grad problema-systemet ett

fenomen.tiskt befinnaDet utanförsig iär attgenom systemet, en
självständig position, harorganisationerna demokratisk be-som en
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ocksåoch därmedperspektivutifrån pluralistiskttydelse. Sett ett -
grundarbidrag sigutifrån de motivnormativa ärstatenssom -

försåledesdemokratirollför folkbildningenslegitimitetsgrunden
omintetgjord.länge sedan

strikt dettalika ihar inteKorporativismen är sett av-som
demokratisk be-kan haseende, organisationernaatt enutan menar

politiskabefinner detde delvis sig inomtydelse även systemetom
Även korpora-dethalvoffentlig islags position.och där intar ett om

för organisationer-ganskasåledes finnstivismen acceptansstoren
för hur långthärfinns det ocksåpolitiken,i gränsnärvaro ennas

alltför långt driven integrationeftersomfårintegrationen gå, en
funktion.demokratiska Gränsen nåsbryter organisationernasner

verkatillåtsdenögonblick organisationdetenligt teorin i somsom
förtroende ochmedlemmarsdet politiska sinainom tapparsystemet

med denförhållerdet siguppfattas helt intressen.i Hurstatens
efter-mycketfolkbildningen inte såsaken inom tyvärrvet om,nu

folkbildningsorganisa-forskning sigempirisk intresseratsomsom
frånvaro.lyser med sinstrukturerdemokratiska itionernas stort sett

från Folk-helafolkbildningens organiseringFormellt byggersett
folk-ochstudieförbundstiftare enskildadess tillbildningsrådet och

styrformer,demokratiskamedlemskap ochhögskolor men
detfinnsverklighetens organiseringockså avspeglarhuruvida detta

om.9litet kunskapalla fall mycketeller iingensagtsom --
dennaredovisatsstyrningsåtgärder ideemellertid tillSer som

medgodfolkbildningen på växaväg att sammanuppsats varasynes
Åtminstone ekonomiskadenfallet det gällerså närär styr-staten.

avseendedettastatsmakterna iFolkbildningsrådetningen som avav
förvaltningsmyndighetunderlydandehanteras vilken annansom

komplicerade rollFolkbildningsrådets ingårhelst. I somsom
övervakarefungeramyndighets ställetidigare nämnts avatt som

före-ställemedlemmarsocksåfolkbildningen, att somageramen
Folkbild-folkbildningen. denför den samladeträdare månI som

deföreträdare, och densådan i månningsrådet kan stat-ses som en
effekterreellarådet harriktasstyrningsåtgärderliga motsom

koopte-folkhögskolor,studieförbund och såverksamheten i ärute
ledare haruppenbar. Organisationernasringstendensen statenav

medlemmaroch disciplinera sina såreglera, kontrolleraförmåtts att
förredskap ibråkade statenatt ettaccepteraratt: utan att vara

politikgenomförandet dess Lewin 32.1994, s.av
ordtalar kooptering,Korporatvismen annatett sommenom

mellanrelationernade nuvarandeträffande beskrivermycket sättett
frågadockkolonisation. intefolkbildningenoch Det ärärstaten
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kolonisation allmänheti alldeles specifikstörstaom utan om en
kolonial strategi, nämligen den Storbritannien tillämpade isom
Afrika. fleramedan de andra kolonialmakternaFör Frankrike,av
Portugal, Belgien afrikanskastyrde sina kolonieretc. så sägaatt
direkt plats med hjälp utsända tjänstemän och falli vissa medav
hjälp våld, britternas politikmått långtsåett stortav av var mer
raffinerad. Metoden tillämpades kallades indirect rule ochsom
bygger korporativistiskaprecis lösningar insiktensom att en- -
ledare valts enligtinte lokala traditioner brister i legitimitet ochsom
kan därför inte åstadkomma samarbete hos det folk ska ledas. Isom
praktiken innebar det indirekta britterna godtog de lokalastyret att
hövdingarna fanns villkor de lokala härskarna svaldeattsom att
det i slutändan britterna bestämde. viktigasteDevar som argumen-

för indirekt formuleratshar Charles Temple, den kändeten styre av
generalguvernör lord främstaLugards medhjälpare i Nigerianorra
där den traditionella maktstrukturen med emiren i sär-spetsen var
skilt stark:

inföddaden klassen och alla dennas politiska, juridiska och verk-
ställande bibehålls verkliga aktiva krafter samhället,i inteorgan som

slags underlig folklore.något intressant europeiskaDetsom men
inflytandet indirekt, de infödda hövdingarna,via och direktinteutövas

europeiskavia tjänstemän. goda aristokrater förutsattesSom de brittiska
högdjuren hålla bakgrunden. Syftetsig i med detta hjälpasystem attvar
infödingarna utveckla den civilisation de själva kan skapa.att som

Davidson 1979, 87s.

Likheten mellan britternas kolonialpolitik och hur sedan 1991staten
folkbildningen enligt slående.min mening Genomärstyr att upp-

rätthålla traditionella och befintliga folkrörelsestrukturer, och
förse folkbildningens hövdingar medattgenom styr statenresurser,

indirekt verksamheten riktning dei områden eller den civilisa-mot
tion studieförbund och folkhögskolor börstaten attsom anser

sig åt.ägna
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Noter

1 svensk kolonn detta korstå forsknini tvekan Cit -universitetsEn är utang Y gs-
svenska socialstaten". Zetterberg Ljungberg"Den . Se 8C 1997.t.ex.program

zjag vill dock det mycket be-svårtnämna är sättatt att ett noggrantmera
räkna stöd till ideella Bidragsgivarna, fördelandeliksomorganisationer.statens
myndigheter, och samverkan mellan dem begränsad.många Enär grov upp-
skattning, gjord Statskontoret för-det totala statliga stödet till1995,av av
eningslivet cirka miljarder kronor utbetalades dettai Stats-år5,7ärstort att
kontoret Bidraget till folkbildningen skulle därmed hälften1995. utgöra nästan

det totala statliga stödet till ideella organisationer.av
JHMT komplicerad denna roll finns beskrivet och Lindgreni SOU 1996:127är
199
1 finns dag ganska skrifteri tillhandahåller Översikter forsk-Det många som av
ningsläget vad gäller den ideella sektorn. exempel kan AnheierSom 8Cnämnas
Seibel har internationell och tvärvetenskaplig prägel; Lundström1990 som en

Svedberg kortfattadinnehåller översikt den svenska19988C översom en
forskningen ideella sektorn, också antal artiklar i någon månettom men som
kan illustrera denna översikt.sägas
5 beskrivning de bygger där HeldMin två inte 1996,synsätten annatav anges
Williamson och Uhrwing vilka alla innehåller utmärkta beskriv-1989 1998,

den omfattandetämligen akademiska diskursenningar i ämnet.av
6Författaren till det kanske viktigaste modernare standardverket området,inom
Schmitter, bör skilja äldre tiders korporativism och denattmenar man
korporativism återfinns moderna välfärdsstater, och därvid denisom ger senare
formen "neokorporativism" Schmitter har emellertidjag1974. Härnamnet
valt använda den urspungliga beteckningen korporativism, det alltsåävenatt om

den modernare neo-korp0rativismenär som avses.
7 Göthberg Johansson Westlund SundgrenSe Nerman 1962; 1993; 1991; 1991;
1998.
sVid sidan dessa platser folkhögskolan, fördelastill vilkai10 OOOav resurser av
Folkbildningsrådet, har kommunerna också möjlighet upphandla utbildningatt

studieförbunddirekt och folkhögskolor. Uppskattningsvis har kommunernaav
under detta studieförbunden folkhögskolornaoch uppdrag1997/98 sätt gett
motsvarande sammanlagt cirka årsstudieplatser Folkbildnings-6000 104 OOOav
rådet 1997, 14.s.
95e för fråga.diskussion kring dennaSOU 1996:159, 153s. en
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Studiecirkeldemokratin
Staffan Larsson

Ävenkallas demokratins sekel1900-talet skulle kunna i Sverige. om
förstför demokratin inleddes tidigare, det inled-agitationen iär

detta sekel allmän och lika blirutopinningen rösträttav som om en
realitet. glömmer lätt demokratin äldre. etable-inteMan Förstäratt

former för för-rades demokratins privilegierad medmänen grupp —
fickmögenhet eller goda inkomster. baraRösträtt man om man -

Övergången och likahade kön och till allmän rösträtträtt pengar. en
1918.1 viktig praktiskavgjordes slutligen Folkbildningen spelade en

etableringsfas för åstadkomma reelltroll under denna att en
kallas "fri och frivilligexisterande demokrati. då detJag menar som

folkbildning 1800-talet talade denåtminstone ävenman om-
folkbildningz. fria frivilligaobligatoriska folkskolan ochDensom

föreläsnings-bildningsverksamheten fram folkhögskolor,viaväxte
föreningar folkrörelsebibliotek.och utveckladessmåningomSå även

form fokusden här studiecirklar.istårsom —
fanns försöken begrundaFolkbildning också de tidigai att

demokratin filosofiskt. demokratins innebörd diskuteradesNär var
förbundna. bildningbegreppen bildning och demokrati Folketsnära

skulle för demokratins möjligheter.central Man såg även ettvara
fostraförhållande folkets deltagande skulleiomvänt att styret-

folket. fattatänkte deltagande beslutsig iRousseau attt.ex. att om
detsamhället skulle skapa vidsyntare människa all-såg atten som

ihop3.och hängde såväl bild-det privata ansågHanmänna även att
politisk handling bygger människans självaktivitetning som ur-

detta har tanken demokrati präglad aktiva involveradeom en av
formats‘. demokratinmedborgare John Mill likasåStuart såg som

mening5.bildande framstår detvid Ibland derno-i nästan somen om
kratin värde folkstyretinte i sig, motivera-så sätt ett utan attvar
des bildandesin verkan.av

tid demokrati alla omfattat värde deiI vår är stort sett ett av -
definitivtdelar uppfattning tillhör marginalen.inte denna Såsom

det vid seklets början. Motståndet legitimeradesintevar av argu-
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hade förutsättningar makt detinte utövamentet att attmassan -
skulle bli pöbelvälde. Endast de hade kvalifikationersärskildasom -
utbildning, anförtros maktfkunde Realiteten har varitpengar —
sådan framförtssällan det halvseklet detatt argumentet senaste -
visade och företrädaresig deras hanterade maktenmassan såatt

motståndare längden fanninte det användbart.i världs-Iatt ens
perspektiv det följaktligenvisar sig brist demokrati tvärtomatt
hänger ihop med såväl inbördeskrig svältdöd. de särskiltDärsom
kvalificerade" maktmonopol det deVisar använder dettasigäger att
till berika själva.sigatt

förspel till demokratins genombrott skolningen demo-Ett ivar
kratins arbetssätt. framhävs ofta etablerandet folkhög-Det att av
skolorna sammanföll förmögnaremed bönders ökade politiska makt

blandvia modernisering det kommunala själv-års1862annat av
Folkhögskolestudierna kunde vid sidan andra uppgifterstyret. av- -

innehålla skolning inför utövandet politisk makt demo-ien av
kratiska former. kan folkbildningen här spelade rollMan säga att en
för den då mycket begränsade demokratin. framodladesminstInte

innehåll: kunskap demokratiskt beslutsfattandeett nytt om -
mötesförhandlingar, ordförandeskap introduceradesetc. ettsom
tänkbart lärostoff. bidrog därmed till vad småningomMan såsom
blev demokratisk kultur, spreds till allt bredare lag. Framfören som
allt skedde detta denna möteskultur blev central deiattgenom
framväxande folkrörelserna.

folkrörelserna sekelskiftetvid nykterhets- arbetar-De stora -
frikyrkorörelsernaoch hade betydligt förankringbredare hosen-

folkhögskolorna. handlade detmajoriteten längreDå inteän attom
formelladelta politiskai sockenstämmor,institutioner utansom om

delta oavhängiga rörelser för förändringi verkade samhälletsatt som
konflikt med den dominerandei makten och kulturen. Genom

studier, studiecirkeln, mobiliserades förbe-i innovationen ocht.ex.
reddes för politiska makt fullti utvecklad demokrati.mässans Ien
rörelserna ägnade självbildning begrepp,sig ettman som—

folkbildningenlanserades inom Olsson studiecirkelnsOscarav -
fader. Med detta menades hand studie-sinatt togman om egen
verksamhet.7 Människor vid seklets början uteslutna frånsom var
makt de statliga och kommunala institutionerna,över men som

allmän och lika skulle majoritetenrösträtt representeragenom
involverades studier. Folkrörelserna föri stred bara demokratininte

början seklet de utgjorde också föri rekryteringsbas det fram-av -
växande folkstyret. Folkbildningen fungerade då källa tillsom en
kunskap förvalta makten.i att
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studieförbundens verksamhet hade självbildnings-Genom att en
karaktär demokratisk ordningi självbestämmande iatt man var-
frågor form och innehåll hade deltagarna möjlighet ägnaom atten-

det innehållsligt relevant för politiskasig det arbetet.som var
Ytterligare aspekt detta verksamheten arbetadei sigatten av var
efter demokratiska former vad fallet skolväsendetiänmer som var -

vande vid demokratins formersig delta verksam-iattman genom
heteng. Troligen deltagandet folkrörelse- folkbildnings-ochigav
arbete bättre grund för demokratiskt beslutsfattandet deänen

destudier bildade klasserna" skolades Läroverkens arbets-som
former auktoritärt och hierarkiskt beslutsfattande,övning ivar en

barainte elever underordnade lärare ofta ävenatt utangenom var
elever befälsföringövades hierarkiski äldres maktattgenom genom

folkbildningensingrediens komplexitetiEnöver är attyngre. annan
bara fördeinte in kunskaper mobilisering föri vadman nya en

Arvidsson har betecknat kulturförändring, blev ävenutansom en
alternativ till elitens bildning, dvs. denväg erövra övertaatt att

9existerande kulturen.
framhävthar det finns och motsägel-Gustavsson spänningaratt

bildningsbegreppet folkbildningen.och det avspeglasi iävenser
sådan fanns folkbildningenden tidiga fri-En spänning i mellan

görelse och disciplin. mitten 1800-talet det Vanligt bild-I attvar
folketning förinstrument de obildadetämjasågs ett attav som

klasserna de skulle upplysas de bildade. patriarkalaDennaav-
form folkbildning drevs samhällets etablissemang.av av

komplicerat förhållande finner den bildningsverk-iEtt mer
samhet knuten till folkrörelserna här kan ofta finna attsom var -
frigörelse och disciplinering eller förening medigårsamsas var-
andra. kan iaktta förskjutningVi det innebördenuppstår iatt en av

disciplinering detdenna i rörelsesammanhanget. såväl nykter-Inya
arbetar- frikyrkorörelsenhets- och disciplin och vadsom var

Ambjörnsson centralt.kallat skötsamhetsideal Verksamheternaett
präglades kollektiv självdisciplin bestämda former och värdigtav —
uppträdande liksom hyllandet civiliserandevar normen, av en

Folkbildningen uppbyggligsmak. skulle moraliskt eller skullevara
smak klasserna".odla från de bildadeövertogsen som
detta förutsättning för frigörelsen från för-Men sågs som en

tryck. Förtryck vardagen uttryck onyktra odiscipli-i sig itogsom -
nerade förtryck kvinnor och barn. kampen denImäns motav-
sociala, ekonomiska och politiska underordningen krävde effek-den

kampen disciplin. gälldetiva kampen förSamma i mening ien egen
religösa frågor trosfriheten. avspeglade kanske allmäntDetta ett-
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förnuftetmänniskan kontroll självbildningsideal där sig viaövertar
civilisationsideal först 70-talen blirunder och1960- ut-ett som- -

och informella. tidhyllningen detspontanitet I Vårmanat genom av
ha starkaste uttryck idrott därtycks detta självdisciplinideal sitt i

formas och kontrolleras här det dockkroppen skall tuktas, inteär-
förnuftet estetik eller oftahärskar prestation, iutan snararesom

förefaller förnuftigt.vadtillmotsättning som
haft kollek-Studieförbundens folkbildning tycks ha utpräglaten

karaktär det handlade bilda klassen eller hjälpativistisk attom-
fler kollektivmänniskor värdigare liv. kom allttill Successivt attett

Efter första nykterhets-folkbildning. den arbetar-,bedriva vågen,
knutnafrikyrkorörelsen, kom rörelseroch småningomså varsom

fram rad olikabönder och och längre organisa-till tjänstemän en
existerande studieförbund eller bildaknytas till redantioner att nya.

före-begrepp från demokratiteorianvänder modernaOm man
fasstudieförbundens verksamhet därför tidiga bildafaller i sin

för förverkligandet s.k. kommunitaristisk demokrati-underlag av en
uppfattning. värdesystemstryker under alladennaI ärattmansyn

födsverklighet och historia, människorknutna till de kollektivs som
politiska besluts-och detta därför uttryck detsig ii måsteatt ta

dvs. kanfattandet det finns allmängiltiga inteinga statennormer-
förhållande medborgarna. blir enligt dettaneutral tilli Detvara

fatta de missgynnadetänkande rimligt beslutatt t.eX.som gynnar
andraför leva bättreeller verkar vissa sätt är än t.eX.att attsom -

förefaller hakultur.nykterhet eller sinviss Denna mot-typ av syn
relativasvarighet den kunskap stryker under det ii somsyn

bunden kultur och till ochkunskap tillsanningar äratt normer~
den historiska situationen.

producerarupplysningsidealet där vetenskapendetta stårMot -
och vid-sprider ljus kampallmängiltiga isanningar, mot mytersom
kultu-skepelse. denna och kunskapsanningstårI översenare syn

liksom religöst begrun-perspektiv och perspektiv,rella normativa
verkligheten, skapelseberättelser. Upplys-dade argument t.eX.om

allmän-utgångspunkt dethar demokratiteori iningen i sin samma
demänskliga friheter och rättighetergiltiga står övert.eX. som

universelltCentralt tankenenskilda kulturella är ettnormerna. om
samhällsteoretikernförnuft. tredje den knyts tillpositionEn är som

försvarar mänskligtHabermas han tanken gemensamtettom-
förnuftför finns flera ellerförnuft, detargumenterar att sortersmen
föreställ-utgångspunkt människorsrationalitet har isinett som-

och vad moralisktvad livningar ärär ett gott ettsomom som
forma detta ställer han rationali-riktigt samhället på. Motsätt att en
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normlös och bara ochtill marknadsigärtet statsom som anpassar -
förnuft,strategiskt där lönsam handling fokus.istårett

påfallande fruktbaraalla mycket iDet är synsätten äratt tre
beskrivningen folkbildningen.av

tanken tidig folkrörelseverksamhet hade kommunitaris-Mot att
tiska drag kan hävda harupplysningstänkandetatt genomsyratman

folkbildning.svensk skiljer från danska Grundt-sigHär t.eX.man
folkhögskolor.vigsinspirerade Redan tidigt svensk folkbildningi

blev det klart saklighet och neutralitet den kunskapssynatt var som
hyllades och då kom den vetenskapliga starkt.sanningen stå Manatt
kan pluralismen och kollektiv motsvaradesi intressen intesäga att av

dessa utvecklade olika kampi princip sanning. minst iInteatt syn
totalitära kopplades tankennazismenssynsätt,mot t.eX. myter, om

vetenskaplig demokrati.till drevsanning inom varjeDäremot man
rörelse bestämda samhället.sina underströksvisioner minstInteom
det del folkbildningen långt 1900-talet ingick iatt storav en av

folkrörelsernas livsform, där bildningsverksamheten baraen var en
del vid sidan hel rad verksamheter fyllde människorsav en som
lediga tid. kollektiva draget underströks byggde husDet attav man

folkets för förhus, kapell, IOGT-lokaler och bygdegårdar att att- —
finna för utanför sfären.verksamheterna den privatarum
Grundläggande ochkollektiven barsatt vart ettvar upp av

värderingar, och övertygelser. föreföllDockintressengemensamma
detta uttryck principiell kunskapsrelativism.inte sig ita en

Habermas tycks också fruktbar relation till folkrörel-isyn vara
förvaltas.hållning till hur kunskap och skall Saklig-sernas normer

het, med utgångspunkt den och allmän-livsvärldenmen egnaav
det strategiska tänkandet torde idealet.intresset, än närasnarare vara

förhindratorde strategiskt tänkande iblandinteDetta att
studiecirkeldiskussioner, kan hävdaöversvämmat attmen man

cirkelidealet förefaller drag Habermas ideal tvångsfrittha ettav om-
samtal där efter det sakligt rimliga förening med denisträvarman

riktiganormativt positionen.
funnithär studiecirkelidealen innehållit dragvissaOm att som

kan relateras till olika kunskap och demokrati börsåsynsätt
försiktig den reellt existerande folk-med slutsatser hurvara mer om

bildningen kan karaktäriseras. Verksamheten och framför-är ärstor
allt enhetlig. sällan finns det mellan ideal ochinte motsättningarInte
realitet.

folkbildningen framstårFolkrörelserna och den tillhörande
förstaunder 1900-talets decennier central del civilti ettsom en sam-

hälle då skarpt tecknat kontrast till och till marknaden.i staten-
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med civilt samhälle familj, föreningar och rörelserOm man menar
frivilliga offentligadet samtalet det tydligt rörel-är ärsamt attsom

samhället.verksamheter verkade alla delar det civilai Intesernas av
kraftfullutövade påverkan och ekonomi.minst Somstatman en

Arvidsson påpekat verksamheten konflikt med de värdenivar som
representerade.såväl marknad Folkrörelserna ville ändrastat som

samhället linje med olika stodi utopier, grund.normativ Desom
förverkade jämlikhet, för och för förbättrad livskvalitetsin tro en

nykterhet. alltså fråganinte isolerat civiltDet ettgenom var om
kraftsamhälle verkade ochsåväl marknadutan potent staten som

för forma samhället.att
Under delar 1900-talet sker upplösning den starkasenare av en av

förbindelsen folkbildningenmellan rörelserna och studie--
förbunden blir praktiken relativt förhållandesjälvständiga till dei i

födde dem. förflyttarorganisationer till tid harOm vårsom oss
den kollektiva grunden med olika värden ellergemensamma-

och övertygelser bland kollektiv försvagats blandintressen del--
studiecirklar. rekryteringen tilli visar sigDet ABFtagarna t.ex. att

skiljer från studieförbundandra och kaninte sig % inte28 nämnaatt
vilket studieförbund, den cirkeln de deltagitarrangerat senastsom
i. spelar det studieförbundlängre roll vilketinteFör många någon

väljer deltaattman
folkbildningentid komplicerat förhållandeintar till devårI ett

strukturerna civilt samhälle, och marknad. Folkbildningentre stat
fortfarande denerbjuda studiermåste typ motsvararanses av som

behoven civilt samhälle. dettai Trots den delvis beroendeärett av
statsbidrag. har dessutom sedan länge folkbild-Från utgåttstaten

och förordningarningspropositioner alltså klart ochärstaten-Åentydigt inblandad. andra sidan sker denna inblandning sättett
hög framförgrad oberoende allt det gäller inne-närsom ger en av

hållet, vilket torde den avgörande frågan för civilt samhälle.ettvara
makten innehållet, den oberoendeDet är att styragenom som

åsiktsbildningen kan kvävas. statskyrkan höllDet såt.ex.var grepp
folket under tidigare sekel- bestämma vadöver attgenom som

skulle läsas och därmed forma tänkandet. skulle kunnaStaten sägas
förunderstödja möjligheterna det civila samhället utvecklasatt

folkbildningen föreskrivastöd till innehållet iutan attgenom
studierna. Studieförbunden har andra sidan alltsinå störregenom

till fåttrörelserna drag marknadsaktörer.autonomi Deav anpassar
delvis utbud efter efterfrågan formas därförsitt och delvisen av
detta. Särdraget här torde efterverksamheten inte strävarattvara

Åoch marknaden deltagare. andravinst inte sidanär utanpengar
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värdebaseradestudieförbunden målsättningararbetar med ärsom
omfattande".fortfaranderörelsebaserad verksamhetoch Sammaär

folkhögskolorna. studie-torde gälla inteförhållanden Frågan är om
kraftförlorat dendel civilt samhällecirklarna i ett man ensomsom

marknad formapåverka och ochhade det gälldegång när att stat
Är isolerade ellercivila samhälletsamhället. de del deti ärmersom

studieförbunden stället förpåverkardet och marknad istat som
fördjupad gransk-centrala frågor kräverDettatvärsom är som en

studiecirkelverklighet.dagensde studier gjortsning avav som

vårdemokrati i tidStudiecirklar och

för demokratin tiddå studiecirklarna iVilken betydelse har vår Kan
forskning bedrivitsdetta denlära vianågot som omomoss

bild dagens till-folkbildningen helt lätt skapainteDet är att en av
omfattande.underlagforskning kan intestånd. Den utgöra ärsom

dessastatistiska analyser. Styrkan iUnderlaget består sidanå ena av
tecknas,verksamhetens huvuddrag kansidorkällor vissaär att av

innehåll domine-och vilketdeltagarnas bakgrundt.ex. somomom
sällankällor dataSvagheten denna någoni är atttyp gerrar. av
motvikt kanfyllig bild cirkelvardagen.grund till Som manaven

djupgåendeellerfallstudier, deltagande observations-till mer
bild defylligare och nyansrikareintervjustudier där rådata avger en

insikter cirkelnsfolkbildningen, också iindivider utgör mensom
och djupetStyrkan ligger härliv iinre nyansernaprocessen. ——

det beskrivnadock direkt kanblir intepriset äravgöraatt om
studierbesvärande bristenvanligt eller marginellt. Särskilt är av

politiskt handlande.studiecirklar slårhur åsiktsbildning igenom ii
bräck-materialetläsaren alltså klarbörSammantaget äröver attvara
slut-använda det förrimligen bör utvinnaligt, någraattattmen

för målaanvända alla slags källorAvsikten här blir attattsatser. en
folkbildningens betydelseförhoppningsvis kan skymtabild där

för demokratin.
ofullständig fårkunskapenEftersom den forskningsbaserade är

ochframställning, därdet resonerandebli common-sense var-en
dagserfarenheter bygger under slutsatserna.också
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Är guldålderstudiecirklarnas förbi

Omfattas tillräckligt studiecirkelverksamheten förmånga attav ut-
verkligt massfenomen i vanlig föreställ-Sverige Detgöra ärett en
folkbildningning förr,viktig tid.inte i vår Enatt var men annan

folkbildningen förrvariant levde till höga ideal,är att attupp men
detta förflackat.ärarv nu

korrekt det fleraDet olika skett väldiga förändringarär sättatt
hela sedan mellankrigstiden. viktig förändringEn ärav scenen en

mycket ökning verksamheten studieförbunden.inom Antaletstor av
studiecirklar drygt med ungefär1950/51 30 000 315 000var
deltagare". Fyrtiofyra motsvarande siffrorår rapporterassenare vara
drygt deltagare.respektive knappt miljoner342 000 Om2,9 man

hänsyn till med flera cirklar och därförmånga iärtar att personer
räknas flera kommer fram tillgånger uppskattning mellanman en av

miljoner fleradeltar eller år.under1,2 1,6 gånger 75%ettsom en-
den befolkningen har deltagitnågon gång i åtminstoneav vuxna en

cirkel för tiondel det fritidsverksamhetreguljär och förären en-
hälften denna framstår det livsstil. Särskiltnärmastav grupp som en
bland kvinnor cirkelstudier massfenomen deltagarna2/3är ett av-

kvinnor.är
hänsyn till dennaMan måste expansion drarnärta enorma man

slutsatser. exempel kan hur olika ämnesområden utvecklats.Ett vara
de torftigaOm ganska rubrikerna används i statis-accepterar som

tiken kan den samverkande effekten den ökningenstorase av av
deltagandet och andelar studerar olika områden. exempelEttsom
kan samhällsvetenskapligt inriktade cirklar. Vid seklets mittvara

cirklar under rubriken samhällsvetenskap.%18.8 1995angavs var
motsvarande siffra vilket absoluta tal21%, i innebär 10-änmer en
dubbling. själva verket det finna områdeI därsvårt någotär att an-
talet cirklar absoluta tal hari sjunkit sedan mitten seklet. Detav om-
råde har ökat tycksminst ekonomi, vilket utgjorde 11%som vara

och endast1950/51 %2 1995.
finns därför förmodligenDet fog förinte guldålders-så stort en

folkbildningens gyllene tid ligger långt tillbaka ochmyt att att-
utvecklingen därefter karaktäriserats förfall. sekel-iSettett ettav
perspektiv det komma till slutsatssvårt studie-är änatt atten annan
förbundens Verksamhet blomstrar under andra hälften sekletmer av

första. har drabbats ekonomiskDen Snålblåst tid,än av senare
deltagandet fortfarandenivån hög. Bilden andra ländersärmen av

utveckling mörkare håll har motsvarigheten tillmånga vårär -
folkbildning eller försvunnitmindre under den nyliberalamer eran,
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underlättats.globala rörelserbl.a. kapitaletsunder vilken Vuxen-
kunskaperbehovet ökadeunderordnatsutbildningen har ställeti av

för behållamellan ländernaarbetskraften globala tävlanhos deni att
sig. kunskapslyftet har iblandsvenskakapitalet tilleller locka Det

förform särskildaföregångareliksom dess imotiverats så, pengarav
i".folkbildningenarbetslösa,utbildning även engageratssomav
miltländerhar alltså Varitför civilt samhälle i mångaIntresset ett

förstudier.det gäller satsningar Resursernanärsagt svagt vuxnas
underminskatverksamheten har i Sverigebedriva även senasteatt

förgrad. Statsbidraget,decenniet, inte i ensom svararsammamen
roll, kommu-spelar minsttredjedel kostnaderna inte närstorenav

det bliroffentligt stöd blirföljd minskatskär ned. En attavnerna
för ojämlikhet.med risk ökaddyrare för deltagaren,

delnuvarande verksamhetersekletsjämförelse med mittI är av
före-häntlivsformer. Vad har dåoch andrasamhälle Detett annat

cirkelverksamheten har byggtsfaller störreatt ettut gegenomsom
verksamhetereller sådanaför individuella intressen somutrymme

samhällsförändring.tillrelaterade Dettadirektinte sätt ärett
föreningsmässigamotiveradede studierbetyder inte äratt avsom

absoluta tal:ha sjunkit ifackliga nödvändigtvis ieller motiv måste
199528, absolutavilketha sådana istudie motiv°/oSvenssons 5anges

Förenings-samtliga deltagaretal knappt 55% 1950/51.motsvarar av
cirkeldel-överrepresenterade blandfortfarandeaktiva 1995var

försvunnit.till rörelserblir knytningenslutsatsen inteså atttagarna,
förrörelsemotivdeltagare harfinns andelenkvar,Den ettsommen

hosbakgrund till motivenblir mycket litenstudiersina sett mot
samtliga deltagare.

försvunnitrörelseanknytningenblirSlutsatsen inte attutanatt
denna knytning.verksamheter saknarden kommit skuggani somav

krisstudieverksamheten harsåledes knappastDet är utansom en
kunnatursprungliga, harsärskilt de interörelserna, ut-attsnarare

Demokratirådetsveckla motsvarande expansion. 1998I rapporten
Allt färreoch folkrörelser.kris hospekar partier ärman en

nyhetförvissofolkrörelsernas kris ingenKlagomålenaktiva. äröver
folkrörelsernaskriver bokHilding Johansson i sin 1954 omom-

får räknaantagligenoch drar slutsatsenaktivitetsproblemet att man
dettaförr.aktiva medlemmarmed mindre antal Hanän somett ser

blirrörelsernaproblemdemokratiskt inte minst ettattett genom
för fåtal.instrument ett
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Demokratin i cirklarna

Studiecirklarnas betydelse för demokratin detmåste i störreses
sammanhanget hur det civila samhället helhet fungerar dvs.av som -
hur demokratin Demokrati har"mår". ingen entydig innebörd utan
flera olika har utvecklats.teorier ganska naturligtDet be-är att ett

har helt central ställning den politiskagrepp som en arenan ges
olika innebörder, har olikai sin politisk laddning. för-Härtursom
söker diskuterajag studiecirklarna förhållande tilli olika aspekter av
demokratibegreppet. skulle kunna detMan olika aspektersäga äratt

demokratini de skilda lyfter fram.teorierna Avsikten ärsom att
skapa mångsidig belysning frågan. fortsättningsvisTexten ären av
ordnad under rubriker och anknyter till olika demokrati-som var en

Avslutningsvisteorier. diskuteras helheten förhållandei till frågan
studiecirklarna bidrar till myndiga.medborgarnagöraattom

Demokrati handlar rimligen folket, vanliga människor, harattom
makt samhälle.i sitt

Ett folkets bildning
Folkbildningen uppstod föreställningenutmaningsom atten av
bildning förbehållen elit den bildade klassen. På sättvar en samma-

begreppet demokratistår i till eliter har makten.motsats att
Centralt demokratibegreppeti blir därför jämlikhet: Alla skall ha
lika till makten det skall finnasinte privilegierade.någrarätt —-
"Demokratins idé alla medborgare skall lika värda detär näratt vara
gäller besluten samhällets framtid Centralt iom gemensamma
detta naturligtvis det allmän och lika och alla harär är rösträttatt att
möjlighet åsikter, formasina organisationer och tävlaatt yttra om
makten friai val. länder världen leverMånga i till dessainte upp
krav. Folket blir då vanmäktigt inför de formellastyrande. Den
demokratin alltså helt avgörande, kan ställa kravär störremen man

demokratin, ambitiösare. Lindgren skriver djuparevara om
demokrati, där också fokuserar lika förutsättningar för allaman

inflytande samhället.i har fästestarktDennaatt ettsenare syn
folkbildningen.inom har fäste deDen i regeringen. Iäven senaste

folkbildningspropositionerna uttrycks det mycket tydligt: stats-
bidraget till folkbildningen skall det möjligt för människor...göra

påverka livssituationsin och skapa för delta iatt attengagemang
samhällsutvecklingen politiskt, fackligt eller kulturelltt.ex.genom
arbete understryksDetta följerprioriteringarna jämlik-attav en
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hetstanke, dvs. har kompensatorisk avsikt, där skallen svaga grupper
komma först.

Sammanfattningsvis folkbildningen detta perspektiviges en
förcentral roll skapa förutsättningar hos människor Ökatatt att

inflytande och därmed realisera fördelningjämlikare makten ien av
förstasamhället. analysen kan ställa den grund-Som iett steg man

läggande frågan: Vilka deltagarna Sedan kan vidare ochär
granska innehållet deltagandet.i

studiecirklarna skall bidra till demokratins utveckling bör deOm
har ställning från början rimligen ha högre deltagandesämst ettsom

de redan har starka det troligenSå iän grovt settsom resurser. var
förstastudiecirklarnas halvsekel. DemokratirådetsI 1998rapport

redovisas studie jämlikheten effektivt politiskt deltagande.ien om
fann nedslående resultat: och ökande skillnader mellanDen Stora

inföddainvandrare och svenskar, skillnader mellan arbetslösastora
och arbetande. fann också klasskillnaderna ochMan äratt stora att
högre dominerar opinionsbildning och offentligatjänstemän be-
slutsprocesser. skillnader mellan kvinnor ochDäremot småär män
liksom mellan stad och land. detta samhälle folkbild-iDet är som

fungerarningen vilken studiecirklarnaI mån mot-opererar. som en
kraft till ojämlikheten makti

det hela lyckas folkbildningeninte särskilt väl medPå taget att
sådan motkraft de skillnader makt Demokratirådetivara en som-

cirkeldeltagandet.redovisar finner också samhällsklasseri Högre
oftare högaktiva och har oftare deltagit jord-någon gång. Attär

brukare högaktiva företagareoch med anställda minstär ärmest
kanske frånavvikelse det allmänna arbetareFärremönstret. ären
högaktiva och de deltar också allmänt mindre utsträckning.isett
Arbetslösa särskild liten utsträckning högaktiva.i Jonssonär 8C
Gähler framhäver skillnaderna mellan utom-nordiska invandrare och
infödda svenskar invandrares benägenhet deltaextra stora attsom -

studiecirklar bara inföddas.i de kraft tenden-°/o Som40är motav
till utanförskap för fungerararbetslösa och invandrareettserna

cirklarna särskilt väl. Studiecirklarna har därför fråganinte redan vid
Vilka deltar problem det gäller stödja ochnärett att ut-om som

veckla demokratin.
mycket tydligt tredjedelarEtt tvåmönster är näraannat att av
kvinnor.deltagarna dessa har och undertrycktaAtt varitär är är ett

trivialt faktum de mindre och tillhörtjänar mycket mindrei ut--
sträckning makteliten detta perspektiv kan draTarän män. man man
slutsatsen studiecirklarna kan fungerar motkraftatt som en genom

högi utsträckning studieform för kvinnor.såatt vara en
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dock skilja från arbetslösa ochmaktlöshet tycks sig in-Kvinnors
vandrare de skiljer lägre politisk aktivitet,inte sigut genom en om-

därför studiecirklar fungerarfår Demokratirådets Omrapport.tro
fungerarlysande involvera kvinnor de inteatt mot-som engenom

kraft för för utanförskap.de mest utsatta ett

Relationer

ha betydelse för demokratinsjälva studiecirklarexistensenKan av
under mänskliga relationers betydelse förFlera tänkare har strukit

skall Filosofen huvudverk hand-demokratin leva. Dewey,att vars
och själva verketlade utbildning demokrati, isätter över-om

förbryggandet individernas isolering och brist detintresseav
fördemokratins kärna. det detHan attgemensamma som menar

första handlar byggandet ochintressen attom av gemensamma man
förallt högre grad räknar med viktigi intressengemensamma som

handlarsamhällets ordning. det andra demokratinFör vanorom nya
innebär sociala till varandrasig attatt genomsom grupper anpassar

situationer.olikaimötas
Putnam förliknande betydel-Statsvetaren sättargumenterar

förmedborgarna utvecklar horisontella relationer attattsen av
kapital.bygga s.k. socialt Med horisontala relationer attmenas man

för hierarkiskt.samarbetar likar stället samarbetai Deatt senaresom
Horisontella relationer skaparkallar vertikala relationer.Putnam en

bas för medborgerligt får betydelse för att styretengagemang som
blir effektivt. studie effektiviteten regional självstyrelseiI en av
finner olikahan distinkt skilda medi regionermönster typer av
sociala de där samhället präglas vertikalarelationer. regionerI av

effektivitet.relationer, beskyddare klient, ingenuppstår Man-
exploaterar för eller från skyldigheter.smiter sinavinningegen

på.finner desamhällen exempel regionerDenna många Ityp av
finns för samarbetsrelationerdär det tradition horisontella upp-en
effektivt finna "medborgaranda" isigstår Hanett styre. menar en

detta Grunden till medborgarandan ligger imönster. attsenare
ömsesidigt förtroende formats saker tillsammansgörattgenom man

fotbollsklubbar, föreningar ochkörer, allehanda-i ägnaratt man-
och släkten.ömsesidig hjälpsig inom utom

landskap teck-då studiecirklarna detsig i PutnamHur ter som
där saker tillsammans. Med tankemötesplatser,Denat är görman

folkbildningens ambition anti-auktoritär borde deatt vara vara
platser där horisontella relationer utvecklas. empiriska studierI ges
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visst stöd för det skulle kunna verkligheten.så i Fleraävenatt vara
studier visar gemenskap starkt.står studienär Iatt ett tema som
"Cirkelsamhället" gemenskap huvudkategoriernaär detnären av
gäller vad deltagarna hävdar fårde studiecirklarna. dennaIatt ut av
studie alla intervjuade gemenskapens tema. Svenssontar upp
1996 haft "träffa°/o andra,33 gemenskap förmotivattanger som
deltagande och då frågan konstrueradså enbart motivvar att ett-
skulle skulleDetta kunna betyda tredjedel deltagarnaanges. att en av

upplevelsen samarbetsrelationer främstadet skäletser av som att
delta. Kvinnor värderar gemenskap högre förmotiv sittän män som
deltagande. Eftersom kvinnor alla deltagare2/ kan3utgör av man
dra slutsatsen studiecirklar torde mötesplats särskildatt vara en av
betydelse för kvinnor. den tiondedelFör den befolkningenav vuxna
där cirkelstudier reguljär verksamhet eller livsstil blirär det ännuen

motiverat cirkeln viktig mötesplats i vardagen.ärmer att anta att en
det gäller handikappadeNär deltagare hälftenänser mer gemen-

skapen främstasitt motiv.som
studien CirkelsamhällefI har sökt karaktärisera denman typ av

relation typisk för studiecirkel.är relationDet där sak-ärsom en en
orientering och behärskad intimitet rider. ingåAtt i cirkelrela-en
tion innebär kravinga kontakter utanför cirkeln det dettaär-

avgränsad relation. skullesätt Man också kunna isägaen att man
cirklarna ofta bygger relationer med andra de vanligtvisän man

med.umgås viktigEn sida cirkelrelationen deltagan-ärannan av att
det frivilligt det finns inget ochär tvång inga bedömningar, som-
skapar och underordning mellan bedömareöver- och bedömd.
Möjligheterna för tvångsfria horisontella relationer helt enkeltär
unika för studiesituation.att vara en

längeSå studiecirklar lever till idealsina torde de formasom upp
horisontella relationer och dålig plattform för byggavara en att
vertikala relationer beskyddare klient. harOm Putnamtypenav -

skulle studiecirkelverksamheternarätt kunna bidra till skapan-anses
det den medborgaranda förutsättningen för effek-utgörav som ett
tivt Detta studiecirkelverksamheten rollstyre. resonemang ger en

flera platser där relationer mellan jämbördigasom en av parter
byggs. Studiecirklar skulle således bidra till forma sådana med-att
borgardygder demokratin kan fungera", vidgör sidanattsom av en
mängd andra former -föreningar, byalag och vanligt umgänge
mellan människor i vardagen. Studiecirklarnas bidrag då inteär
betydelselöst eftersom det massrörelse. Haken dockär ären att
bestämda de minst aktiva medborgareär -integrupper som som-
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utanförskapetbetyderutsträckning.deltar i Detta attt.ex.samma
folkbildningen.bland invandrare motverkasinte av

Samtal

samtalen mellan människorkring demokrati harteoretiserandetI
verket har det utvecklatsbetydelse. självacentral I ettgetts syn-en

samtals-, diskurs- ellerde omväxlande benämningarnamedsätt
Ävendiskussionsdemokratiw. kommunikativ demo-begreppet

ofta användsanvänds. engelskakrati har Den termen som
och pekarrefererar till överläggningaf"deliberative democracy ut

föregås medborgarnabeslutgrundtanken politiska måste attatt av
ställ-varandra för värderaöverlägger med såargumenten attatt

välgrundat. tankegång inte inomningstagandet blir Denna är ny
förkropps-tidenfolkbildningsvärlden. Alf Ahlberg, igångsom en

uttryckte detta 1930-talet:intellektuelle folkbildarenligade den
samarbete, där kandiskussion bordeverkligEn ett manvara

fråga,klarldggning skulleutredning oc/9hoppas av en somen
fattasakliga grunderhonom stånd sinbättre isätta att

position45. folkbildningen tillsattesutredningI 1944om somen
den förutsatteformulerades liknande demokrati: att ensynen

frågor och den enskilde med-debatt medborgerligaständig attom
åsiktsbildningflfsjälvständigerhåller möjligheter tillborgaren

behovet dessa samtal ljusetkan det nutida iMan ettav sam-avse
budskap säljs kampanjerhälle, där politiska sättsammagenom

oftasyfte allmän-och Sådana kampanjers intetjänster. ärsom varor
hur detHabermas beskriverdet dolda särintresset.intresset utan

tillmänniskors tänkandecivila samhället urgröps att anpassasav
och handlartänkerekonomin och politiska makters tvång man-

förförmågan tänka och handlaförlorarstrategiskt. dettaI attman
blir normlöst, detmänniskors allmänintresse. Handlandet görman

förtryckinnebär eller resul-lönsamt det orättvisor,är även omsom
förlorarförlorar sikt. Solidaritetsbegreppet sinallai attterar

mening.
världsbilder helthar pekat hur vissaMan trängeräven ut

media. haroch blir överideologi, minst viaalternativen inte Manen
ofta förs meddagordningenbetecknat detta kamp somsom en om

Ahlbergsfår vanliga medborgaren, medlist och Därmed denpengar.
position. Medborgarengrunder fattaord, sakliga sinsvårt att

tvångsfria samtal därdärför delta ivärja sigmåste att mangenom
och riktigt.kan reda vad är rättut som
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verksamhet framstår dessastudieförbundenstillSer när-man
begreppetsamtalsdemokratisinnebilden för sådanmast ensom -
alltförskulle kunna användas"studiecirkeldemokrati attutan

problem med dennaförlora innebördmycket den Ettsom avses.
praktikenstudiecirklar intesinnebild begreppet i ärär att en

datacirkelledarskapet Andersson,form. studieentydig En varsavav
det hand-för första analys intehar intressant,är ävenutsatts omen

slutförda. Utifrån såväl kvantitativalar analyser är somsomom
Undervisningscirklar,slags cirklar:data urskiljskvalitativa tre

hantverkscirklar49. tordeolika varianterdiskussionscirklar och Dessa
fokus.härtill det samtal, iolika slags möjligheter står Omsomge

förefaller undervisningscirkelnfrån minstbortser raster geman
denna demo-kärnanför överläggning, iden ärtyputrymme somav

förhandochkratiuppfattning. ställetI är ämnet arrangeratett
har roll sigutgångspunkt. Cirkelledarenmaterial närmaren som

frågor.dirigerar ochlärarens, svararsom
centralt drag denfinner emellertiddiskussionscirkelnI ett av

ochdiskussionen itvångsfria överläggningen. Här står centrum
förfördela ordet.främst uppgiften inne-ledaren har Ansvaretatt

flesta fråndeförefaller deltagarna,hållet ligga utgåräven ettom
studiematerial.

haförefaller verksamhetenhantverkscirklarna,tredjedenI typen,
handens arbete isamtalet här detfokus stårsitt än ärannat som-

individualiserad ochverksamhetens taktfokus. innebärDetta äratt
rollenoftaledaren, änär expert, antaratt resurs enmer som ensom

påbjudet fokusfinns alltså ihantverkscirkeln ingetdirigent. I ett
perifer förhållande tilldärmed isamtal och denna tycks envara

dock krävakonklusion tycksdemokrati."överläggande minDenna
cirkeln harfinns påbjudetutveckling. Visserligen inget i ettatten

förskulle betydelsemindre dettasamtalsfokus och ännu att vara av
de fak-finns studierdetta det visarcivilt samhälle. Trots attett som

textilcirklar,olika studierfungera samtalsarena.tiskt kan I avsom en
och anden harboken Handensamlat har redovisats i mansom

samtalsarena. resultatframlyft cirkeln Detvärtom somsom en
eftersomsärskiltdeltagande observation blir intressanta,bygger

skaffa bra bild samtalendet sigvisar sig svårt sättannatatt aven -
medharallmänhet samtalmänniskor uppfattar inte i någotsom som

typiskt dessa hant-förefallerdemokrati iDetgöra.att som
samtalet parallellaktivitetverkcirklar gångärär att sammaen -

tilleller skerarbetar Sernågot rasten. sam-mansomsom man -
förhållandenförst, sedan komhantverkettalsinnehållen korn som

område kom-familj och tredjemed hem ochhade göra ettatt som
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kring samhällsfrågor. Samtalen politiskainte i parti-mentarer var
politisk de oftamening. rotade vadiDäremot imöttvar man var-
dagen den personligt upplevda historien, a-kassan, huspriser,t.ex.—
vårdens kvalitet, kommunal vanskötsel. själva förefallerverketI man
tala i mängd politikområden utgångspunk-stort sett tungaom en -

tycks sidan vad kallat livsvärldenå samtalenten ena vara man -
"håller erfarenheterna.sig intill vardagen och de Dettätt äregna
dock tydligt det bygger förmedling.mediasävenatt

Hantverkscirklarna det här efter-intressanta i sammanhangetär
de rubriknivån antyder de sysslarinte med någotattsom som

skulle kunna frågan politisk åsiktsbildning. det skerAttvara ettom
åsiktsutbyte tydligt, däremot kan fråga vilkensig iär men ut-man
sträckning detta sakligt, rationellt övervägandeär ett argument.av

finns klara indikationer detta.Det inga kan därmedVi inte avgöra
vilken utsträckningi dessa samtal kraftfullti textilcirklar är ett

bidrag till samtalsdemokratin. för allt fråganFram uppstår om sam-
talen kan "rationella" i meningen sakligt sättatt ettses som man
söker åsikter allmänintresset. kan här jämföraVirepresenterarsom
med Ahlbergs tidigare citerade uttryck där det underströks att
människor skulle ställning sakligt efter utredningsättta ett en
och klarläggning.

andra cirklar bör detI uppenbart samtalettyper attav vara mer
har innehåll kan relateras till åsiktsbildning. Hantverket ärett som

likainte ordbundet och demokrati den diskuterari mening nu
knyts till orden. har redanVi hel delvarit inne cirklar haratt en

rörelse- eller föreningsanknytning liksom relativten att storen
andel betecknas samhällsvetenskaplig. Problemet blir densom
torftiga nivån data här bakom statistikens rubriker ettryms-
sammelsurium olika slags cirklar vilka det kan föras alla möjligaiav
slags samtal. boken "Cirkelsamhället antal del-I porträtteras ett

analyserna berättelserFrån kan exempeltagare. av personernas
samtal fokuserat åsiktsbildning. Mia, igåttsom som en

facklig cirkel stryker under betydelsen ha diskussionÖppenattav en
med för andra samhälleti sin Iänrepresentanter grupper egen.
övrigt det påfallande tydliga uttryck för samtalsdemokratinär att -
rationellt ståndpunktstagande efter överläggningar vanligainte iär-
de beskrivningar deltagarna vid intervjuerna. Igett rapportensom

föreningStudier fyrai granskas fall där studiecirklar del iär en
föreningsverksamhet. heller här kan fallen finnaiInte treman av

dominerande samtalsdemokrati;någon den fjärde kani möj-man
ligen skönja detta. hembygdsförening,spår därDet iav var en man
hög grad ägnade självbildningsig inklusive fattade beslut åt-om
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helt inriktat lokal-gärder, del arbetet. Intressetsom en av var
miljön.

förekommerSamlat finner således det den samtal,att typ av
Samtalsforatskulle kunna spela roll samtalsdemokrati.som en som

finns förs, för blir ändaoch samtal dess demokratin svårnyttamen
handlar hög grad samtalet relate-belägga. Problemet huri äratt om

rationell åsiktsbildning och handling,till den politiskrat typ somav
observationsstudierna blir det sällanAhlberg och Habermas avsåg. I

klart rationellt denna eller cirkeldel-samtalet i meningär omom
förtagandet leder till handling har betydelse demokratin.någon som

följerheller dra slutsatsen samtaleninteDet går att att en annan
dagordning den de har ekonomisk eller politiskän sattssom av som

formamakt medias dagordning. intervjustudierna blir det tyd-Iatt
refereraligt människor sällan beskriver deltagandesitt attatt genom

för fokuserartill cirkelns betydelse demokratin lärandet,man—
intressefördjupningen och gemenskapen. heller beskriverInte man

betydelsefull deltydligt överläggande samtal,sättett avsom en
detta de insikteraktiviteterna. beror saknar iAntingen att man

demokratiteori för dem be-modern det möjligt insegör attsom
tydelsen dessa samtal eller också samtalen vanligtär prat,av vars
betydelse för sakliga grunder fatta sin position ringa."på äratt

frågaProblemet delvis vad möjligt redaär är att ut,en om som vare
forskning utomordent-det sker ellersig Detsätt. ärannatgenom

ligt peka vad det hade betydelse åsiktsvårt näratt ut var som en
formades samtal låg bakom handladeeller vilka ettattsom man

flyterdär vardagslärandet ständigt och där mycketvisst ipågårsätt,
vartannat.

Kunskapen

maktsáKunskap uttryck pekar relationen mellanär är ett som
inflytande och fördemokrati och kunskap. kunnaFör att att

kunna behöver kunskap. komplicerad frågaväl En ärstyra man
och vilken kunskap blir anständigvilken kunskap maktgersom som

demokratiskt perspektiv. bildningshistorien har demokratini Iett
ofta kopplad till upplysningstraditionen: den politiska kampenvarit

för förnuft form medockså kamp vetenskaplig kunskapi varsvar av
krafterhjälp kunde gendriva de totalitära baserade sigman som

tyd-redan Ahlberg illustrerar dettaciteratsDenmyter. text som av
ligt kamp där produceradekampen Hitler vetenskapenmot var en-
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argumenten. formulerade väl den politiska visionen iKant
upplysningen:

pplysning människans utträde hennes självförvållade omyndig/Get.U är m
oförmåganOmyndigbet bruk förståndsitt någonär göraatt utanav
Sjálvförvålladledning. denna omyndighet orsaken tillärannans om

densamma förstånd,ligger brist brist beslutsamhet ochinte i iutan
mod bruk det ledning. andenågon Sapere Havgöraatt utanav annans
mod bruk ditt förstånd lyder alltså upplysningensgöra egetatt av
valspråk.

detta perspektiv det tydligt det kunskap kan bru-I är äratt en som
kas ställning frågor,livets de samhälleliga,i inte minst ståratt ta som

fokus föri denna upplysning. Demokratin ligger i vägrasorts att
underordna finnssig själv omyndig. härinte sig Visionengöraatt-

kunskap oavhängigautonomi- inte i någonär attav en en som -
ledband. formellt folkbildningenplan har dennaPå ett rentannans

oavhängighet. bestämmer innehållet, vilket falletinteStaten iär
det offentliga skolväsendet. Folkbildningen kan heller arbetainte
kommersiellt, vilket innebär arbetsgivare kaninte be-att t.ex. en

innehållet för de deltar. deltar väljer självaDestämma som som -
fritt och frivilligt. detta ligger potential i sinI Kanten som
himmel kanske blir avundsjuk på.

självbildning mycket dettaintressant sammanhang.Begreppet iär
Framför allt det stryker under ochautonomiattgenom en grupps
därmed det hör till civilt samhälle. Arvidsson skriver:att ett
Centralt detta begrepp det varifråni kommerinitiativetär att anger
och har kontrollen bildningens innehåll och former.övervem som

begreppetFörledet själv innebörden Olssoni Oscarstyr myn-
tade uttryck hade näraliggande innebörd "bild-ett annat som en -

och folket. Relationenning till demokratin understryksav genom
han frånutgick Abraham Lincolns formulering folk-enattav

styrelse för folket och folket. skulle kunnaMan säga attgenom
begreppen självbildning och civilt samhälle hör Självbild-samman.

kan det civila samhällets motsvarighet blandning ses som sanna
existerande bildningssyner.

har jämförelsevis förutsättningar:svenskar goda iVuxna en
sofistikerad studie läsförståelse rad industrialiserade länderiav en

svenskarna bäst såväl det gällde bredden toppnivån,närvar som
nivån.det lägsta Demokratirådets redo-så Iatt rapportvar

resultat undersökningar kunskaper politik ochvisas i utövan-av av
det medborgerliga färdigheter. kunskaperna harvisar sigDet attav
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ökat de utövandet medborgerliga färdig-åren,20senaste attmen av
heter ojämliktfär

Möjligen antyder den internationella jämförelsen tillståndetatt
troligen de flestai andra länder ekonomiska nivå.vårär sämre

Cirkeldeltagarna lägger själva vikt vid lärandet det ärstor en av-
de dominerande huvudkategorierna Cirkelsamhälletåzi I Svenssons
kvantitativa studie temadettamajoritet och mycketanger en en

de fåttmajoritet användbara kunskapen.stor attanser
detta perspektiv bidrar cirklarna allmänt folketsUr till lärande

enligt deltagarnas bedömning. demokratiperspektivUr ärettegen
detta tillskott såtillvida medborgarnas allmänna förmågaett att
stärks. relation mellan demokrati och kunskapEn skullenäramer

dock kunna tänka specifiktsig innehåll. sådanEnettman mer-
utgångspunkt den samhällsförändrande eller åtminstoneär sam-
hällsrelaterade kunskapen. Vad upplysning studiecirklarnai Såvälär

mål med statsbidraget lång tradition bild-istatens termersom en av
ningsideal har haft samhällsförändring ledstjärna. dettaTrots ärsom
det tydliga tecken sådansvårt spåra verksamhet. Tidigareatt

har dessutom detgenomgångar visat hursvårtäratt att storange ens
andel Samhällsrelevant. nedslag textilcirklari och cirklarVåraärsom

föreningar skapari ytterligare tvivel möjligheterna utifrånattom
rubriker kunna tydligt hur cirkeldeltagandetnågotsägayttre om

förser deltagarna med kunskaper får betydelse politiskisom
handling.

Ställer det svenska studiecirkelfenomenet interna-man mot en
tionell bakgrund blir det tydligt möjligheter skaffa sigatt attvuxnas
kunskaper underlag för ställningstaganden betydligt bättre iärsom

land de flestai andra länder.vårt Vuxenutbildningen begränsasän
håll till sådan formellamånga eller yrkesutbildning,meritersom ger

för talainte vuxenutbildningen helhet mindreäratt attom som om-
fattande i land. svenska studiecirklarnavårt De med sinän stora

alla slagsgenerositet intressen praktiskt alltid för-tillstårmot taget
Ävenfogande medborgarna vill bilda viktiga frågor.sig i deom om

flesta cirklar direkt harinte samhällsinriktat innehåll, kansåett man
detta förtillgång det civila samhället. Nedrustningense som en av

motsvarigheten till folkbildning olikai länder kan läsas för-som en
det civila samhället.svagning och marknad detStat trängerav ut

civila samhällets intressen skaffa kunskaper. praktikensig Iattav
betyder detta det demokratiska beslutsfattandets oavhängighetatt
och kvalitet försvagas. Möjligheten bilda viktiga samhälls-sig iatt
frågor blir tillgång denna möjlighet tideri vissa inteävenstoren om

högutnyttjas i grad.så
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Mångfalden

samhällsteoretiker diskuterathar allt flerdecenniernaDe senaste
annorlunda samhälletillhuruvida imitt inne språngär ettettnu

beteckningarvärlden. Olikavid den rika delendet iän vant avoss
samhälle. dragpost-modernt Vissadet ellerhar använts nya: sen-om

och kultur,globalisering ekonomidetta:karaktärisera enavanses
produktion tillfrån präglaslevnadsvanorförskjutning att avav

ochkollektiva identiteternedbrytningkonsumtion, enaven
ökadsamhälle präglasindividualisering identiteter. Detta av enav

försvagadvälfärdsstatförsvagad inte minstotrygghet, avp.g.a. en -
föränd-snabbareoch det allt iglobaliseringen ekonomin tempotav

arbetsmarknaden.ringar
kunskapstarkare fokuseringalltsida dettaEn är somenav

det civilaekonomin.värde den globala prisekonomiskt i Ett som
uteslutandehögre gradutbildning alltfår betala blir isamhället att
för studierekonomisk Andraperspektivet argumentnytta.ses ur -

demokratins skullförutveckling ochjämlikhet, personlig inte minst

ångvält/E sidanfrån ekonomismensdånethörs i Eninte ärannan
arbete distans-mellan fritid ochupplösningen många gränser:av

arbetsfördelningoch det politiska idetarbete, mellan privata
blirsamhälle. kommentaroch civiltoch den mellanhemmet Enstat

skullesärskiltvälbekant ochkänns intedet nytt manatt mesta -
be-perspektivförskjutningdetkunna änsnarare enen avse som

individersamhälle. central tanke iheltskrivning En är attnyttettav
oftavälja levnadsstilarsamhälle bygger identiteterdetta attgenom

försökeråsiktervalet konsumtion, På så sättetc. mangenom av
biografier.skapa sina egna

civilttraditionellabåde densamhällesådantEtt utmanar synen
starkt knutet tillbådas historiafolkbildningsamhälle och är-

samhälletoch till det modernaidentitetertraditionella kollektiva
Vad blir civiltupplysningstiden.undertecknadesvision ettvars

folk-och hur kommersådant samhälleoch demokratisamhälle i ett
civiladetförhålla till dettasigbildningen in För utmanasatt sam-

folkrörelserna.minsttraditionella i Sverige inte Enhällets mönster -
hos desamhällets ställning intedet civilasådan utmaning är som

utanförhamnartredjedel irisk-samhälle dendettaklarar ettsom-
hand-värdebasUtifrån demokratinstredjedelssamhälle.möjligt två

utanförskap,dettamotståndlar utmaningen motatt ett somvaraom
underord-kulturelloch utarmningsåväl bristinnebär sompengar

bidrags-arbetslöshet ochoch den brist autonomi,ning som
skapar.beroende
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folkbildning handlar det bidra tillFör stärka dessaatt attom
sociala nätverk och bidra till deras förmåga byggagruppers att

kulturella identiteter, ytterligare skaparintesättett utan-som
förskap. värde delvis relaterat till utanförskapetEtt är ärannat som
stödet för pluralism identiteter kan byggas ansluter till denatt som-
mångkulturella karaktären dettai samhälle. Samhället härsom
tecknats karaktäriseras brist homogenitet med livsstilarav som-
formats med diverse olika utgångspunkter. Utanförskapet högiär
grad relaterat till främmande för den dominerande kultu-äratt man

förstöd pluralism, såtillvidaEtt möjlighet självaren. att attman ges
skapa identitet blir realistiskt bidra tillsättautonom etten egen att

civilt samhälle, till denna verklighet.ärett anpassatsom
studiecirkeltraditionen rustad införHur sådan värld Serär en

till studiecirklarna -liksom folkbildningen förefalleri detstort -
mycket väl till krav från samhälleanpassat att motsvaravara ett som

hyllar pluralism värde. själva framstårverket detIsom som en
historiens lyckträff eller ironi med starka band tillsåatt ett system
framväxten det samhälle framstårlämnaantasav som svaretsom

post-modernt utmaningar.samhälles Mångsidighet fannett man
bokeni "Cirkelsamhället" det slående draget be-närmestvara man

traktade studiecirkelverksamheten helhet. Fokuserarsom
pluralismen i innehåll kan konstatera detså minstärattman sagt
rikt Jämförvarierat. med den brist återfinnsvariation detisom
offentliga skolsystemet blir detta tydligt. skäl till dettaEtt är natur-
ligtvis avsaknaden nationella läroplaner. troligenEtt ärannatav
också såväl studieförbund folkhögskolor har varitatt tvungnasom

leta efter områden för behålla verksamhet eller försinatt attnya att
expandera harexpansionen seklet Flexibi-varitöversett enorm.-
liteten, del uppfattar lösaktighet, det gällernärmast närsom en som
vad kan harsig inneburit möjligheter för olikaåt,ägnaman stora

kanaliseraintressen behovsina studiecirkelverksamheten.att genom
idealistisk aspekt mångfaldenEn den tidigtärannan mer att

deklarerades ideologiskt värde folkbildningen.inomettsom
mycketDetta demokratisynpunkt,intressant såtillvidaärtema ur

det utmaning drag den demokratiteorivisst iutgöratt etten av som
tidigare diskuterat, nämligen det finns slags för-att gemensamten

nuft kommer fram till det riktiga och rimligagör överattsom
olika stället för det förnuftet skulleIgränser. gemensamma man
kunna betydelsenvisa mångfald för demokratin ochattav var-

kan utveckla sina åsikter, och finnasina intressen likaren som
skaffar kunskap för bygga under möjligheter försina verkaatt att

behov.sina demokratin och politikenEtt rimligensätt äratt se
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konflikter, där kom-för fredliga lösningardetatt arenase som en
för med-blir det viktigtcentrala.och förhandling Såpromiss är sett

fram krav.och föra sinaformera bildaborgarna kunna sig, sig,att
olikaenhetlighet kanbristsinGenom särarter utrymme
bestämt religiöst intresse,folkbildnin harinom Om ettman

livsåskådnings-Jennifer Cirkelsamhällâ sigi ägnarsomsom
folkbildningen,dettakan ifrågor kyrkligi inramning göramanen

skriftfrånexempelknappast komvux.i Ett ärannat sammamen
och byggafinsk kultur körerodla viaJuhani, sigägnar attattsom

ochmöjlighet odla personliga intressenkantele cirkel.i Denna atten
och bidrar tillfolkbildningen underlättarinnebärfördjupa dem att

mångfald enhetlighet.änsnarare
ochför andradär respektfinns lång tradition,Det synsätten

kamper mellandemokrati.förknippas med minst iåsikter Inte
finner detta ioch perspektivdemokratiska totalitära temaman

folkbildningstraditionen.
brastudiecirklarna bådekonstateralångt kanSå är ettatt

odlafaktiskt fungerar platsoch det särarterattattsystem som en
motsvarighet.därmed får studiemässigpluralismen Detoch att en

framväxandeutpekades detInledningsvisfinns dock baksida.en
utanförskap hoshårdare karaktär skapasamhällets allt att ett enav

lever till-arbetslösa, invandrare,minoritetstor personer som-
utanförunderklass redanfälliga arbeten. denna stårAtt ettnya
valdeltagandeframgår siffrordeltagande demokratinaktivt i av

samhället,dessa det civilaindikatorer. inkludera ioch andra Att som
fram-förbättra ställningförmedborgare, arbetar sinaktiva attsom

första handden verkliga iutmaningen. Dettastår är ut-ensom
för och"folkstyrede själva kanskemaning måste ta tagsom

existerande stöddetfolket", det kräver systemetsmengenom -
folkbildningens.rörelsers och

hopp för det civilaoftasociala rörelser harNya ettsetts som
ochrefererar ofta till miljö-samhällets vitalisering. Man t.ex.

förefaller knutna tillochkvinnorörelser. knappastDe är varanya
handlarbefolkningen.tredjedelen Utmaningenden lyckliga två av
bland dehemvisthar naturligaalltså helt andra rörelser sinsomom

för långtidarbets-utanför rörelserhåller fallaattgrupper som -
handlar dåför invandrare.tillfällighetsarbetande ochlösa och Det

till dessarelationstudieverksamheter iockså uppstårsomom
perfekt för dettabehov. Studiecirkel "institutionen ärgruppers -

det krävssiffror redanändamål, visar, stora sats-sett attsommen
till de hotasför civila samhälletutsträcka detningar mest avatt som

framväxande samhället.det

264



STAFFAN LARSSON

demokratiInre

har deltagarnacirklarnamed demokratindet då till inomstårHur -
maktfördel-handlar detförstadettill om Förnågot säga omatt

demokrati.kallakan inreenskilda cirkelndenningen inom som-
inflytandehardeltagarenvilken meningaspekt i överEn ärannan

falletförstadetStudieförbundetbeslutsfattandet iinom I ärstort.
detmedan det ideltagardemokratitänkadet rimligt i termeratt av

valdemokrati Viahandlarfallet rimligenandra represen-avom en
demokrati-denhör hemma ideltagardemokratiBegreppettanter.

detgrundentillbaka.sedan långtteoretiska diskussionen, I envar
har denexemplen. utopigrekiskafann de antika Somsådan iman

motpol teorierhaft ideltagardemokratiska sin närmastsomsynen
fritteliterdärmarknad: demokratimedliknelsersiganvänt enav

förefaller inte ståfolketskonkurrerar Denröster. synensenareom
reklambyråer.säljsåsikter viaverklighet, därfrån den politiskalångt

bara kritiseratsvardagsverklighet har inte ävenDenna utansenare
marknads-använderdemokratiteori,teoretiskt stöd somgetts av

metaforer.
oftaformerdemokratiskaefterstudiecirklar arbetar ärAtt upp-

framstårtill deledersärdragviktigastefattat deras attsomsom ~
pedagogiskadenblomma iochutomordentligt intressantrarsom en

självbildnings-redan berörtdetta harsidaEnterrängen. av -
handkollektivetgrunden ihandlade itanken. Denna togatt manom

former alltsåolikaskekunde dock ibildning. Dettasin egenom -
pedagogisktlågstudiecirkelform.nödvändigtvis i Däremotinte ett

och tilltolkadesjälv"deltagarennämligencredo begreppet,i togatt
gjordatillrättalägganden ihänder ochförmedlandestoffetsig utan

självbildningstankenefterhand handlademindreIcke desto om
bild-maktindividuellt hadekollektiv ellerdeltagarna överatt som

och form.innehållningen
allmänhetlärandemänniskors ibeslutsfattande kringtillSer man

Åprincipiella nivån.denredanfinner variation enastorenman
och del-innehålldär inriktning,personalutbildning,harsidan

offentligakontroll.demokratiskutanför Detfallertagande i princip
beslut.demokratinsden representativaformasskolväsendet genom

Å in-klassrummetsskolans ellersidan finnsandra inom ettram
vadkringbeslutnationellabegränsatflytande starktär somavsom

förstarkaskall värderas.läras och hur det Dettaskall gränsersätter
vuxenutbildningen.läroplansstyrda Idendemokratin iden inre

har be-studerandesåväl lärarebetyder dettapraktiken att som
innehållsfrågor.framför alltgränsad makt över
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fallstudie komvux-verksamhetEn exempel besluts-av gav
fattande, där visserligen studerande påverkar verksamheten men
mycket begränsade områden formeroch i informella och därärsom
enskilda elever påverkar finnsdet garantier majorite-utan att attom

finns bakom." allmänhet fattade lärare allaI beslut rördeter som
studiernas kärnfrågor, eleverna fannnågot legitimt. skulleMansom
kunna beslutsfattandet påminde det sker isäga någotatt om som en

familjpatriarkalisk demokratiskt,inte förening,i intesom en men—
heller auktoritärt ordergivandei organisation.som en

kan studiecirklarna placerasHur detta landskapi detFör
första har folket valdasina riksdagenigenom representanter ett
mycket inflytande verksamheten ingen styrning viaöversvagt -
läroplaner och betygssystem,inga studiemönstren. Detstyrsom
enda statsbidragets krav del allmänna mål ochär såuppsatta som en
krav utvärdering verksamheten. andra sidanDen denav av repre-
sentativa demokratiaspekten studiecirkeldeltagarens inflytandeär

studieförbundets verksamhet. förefaller det, dettaöver Här attsom
alltid föreligger.inte de flesta studieförbundI studie-inteutgör

cirkeldeltagarna basen för valen ställetirepresentanter, utanav
medlemmarna dei organisationer knutna till studieför-ärsom
bunden. deltagareMånga naturligtvis knutna till dessa organisa-är
tioner, klar formell kopplingnågon mellan de enskilda del-men

och besluten ovanför den enskilda cirkelns finnernivå intetagarna
de flestai studieförbunden. skulle kunna denMan sägaav att

demokratinrepresentativa därmed ofta blir det formellasvajig
planet beslutsfattandet visserligen formellt demokratiskt,är sett-

basen inte studiecirkeldeltagarna. saknar där-Mångautgörsmen av
för helt formellt inflytande verksamheten utanför den cirkel deöver
deltar Grunden till detta får sökas den tid, förstai cirklarna inär
hand instrument för folkrörelserna. viss utsträckning deI ärvar
det fortfarande, delar verksamheten har dennaintestoramen av
koppling.

Möjligheterna för deltagarna skall kunna självbe-utövaatt
stämmande deninom enskilda cirkeln formellt mycketär störresett

andra håll där lärande finnsorganiserats. restriktionerDetän
nationell nivå verksamheten formas enskilda studie-inomutan

förbund och deltagandet fritt frivilligt.och studiesin cirkel-Iär av
ledare gjorde Andersson distinktion mellan olika slags cirklartreen

undervisnings- diskussions- respektive hantverkscirklar som- -
torde ha betydelse för deltagarnas självbestämmande. diskus-Istor
sionscirklarna förefaller jämlikheten mellan deltagare och ledare vara

Vidare tycks bestämmandet diskussionens innehållstörst. över vara
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studiematerial.frånallmänhetuttalat, i utgåräven ettmest om man
cirklar ha dragförefaller dessadömabeskrivningledarnasAv att av

traditionensdelsjälvbildning,den kollektiva setts somensom av
ochstudiecirklarmellanstudie relationenI Hartmans avessens.

cirkelkaraktär ihar dennaföreningar finns fall, an-ett ensom -
hur cirkel-observerarhembygdsföreningen.slutning till Hartman

de tyckerföra indeltagarna initiativ att teman an-tar somgenom
"fyndhistoriska gjortmedinklusive sigsluter att tar manman

beslutfattardetta fallcirkeln.hemma för diskussion i I ävenman
för utveckla historie-utanför cirkelnåtgärderpraktiska attom

intresset/turismen.
annorlunda härförfallerhantverkscirklarna ärI mönstret vara -

och deltagaremellan ledareoch ojämlikhetenindividualiseradtakten
handlarempiriskt beskrivits primärtsamtalDetstörre. omsom

innehåll.cirkelnsandra saker än
ochdeltagareojämlikheten mellanundervisningscirkeln blirI

redan sinhär tycks deltagarentydligareledare ännu an-genom-
läroplan,oskrivenunderordnatill cirkeln sigslutning somen

sedan undervisaroch ledarenföreligger förhandredan som
från.

beslutsfattandetstuderat iharpågående projekt HartmanI ett
be-handlardeltagande observation. Detcirklar vianärmare ettom

belysthan haranalyser,och preliminäraantal cirklargränsat men
tolkningarpreliminära visaringående.problematiken Hans att

beslutsfattandets former.enhetlig Iarbetsform icirkelns inte är en
ledaren,kringcirkel hela närmastettcentreras somprocessen

mycketfinnerfattar alla beslut.patriarkaliskt Isätt en annan
ytterligareforma arbetet. uppstårsamarbete igenuint Iatt annanen

förtrådavsaknad röd inget tasatt processen avansvargenomaven
demokratin igäller denproblem, det inrecentraltnågon. Ett när

ochredanbesluten tagits innande viktigastecirklar,många är att
be-redanoch litteratur-innehåll, studieplanutanför cirkeln är

blirstudieförbunden.högre nivå i Detslutade enav personer
kurs.en

föreningsmötenvidarbetsformer, iDemokratins vant osssom
radinnehåller rutiner. Dessabeslutande församlingar,andraoch i en

likaharalla principsäkerställa åtminstone ihar grund isin att enatt
bakom besluten.finnsdet majoritetstark liksom"röst", att en

detcirklarna.förefaller finnasmotsvarande i SnarareinteNågot är
informalitet kandominerar.påfallande informalitet, Dennasomen

patriarkaliskafrån denmaktstrukturerförenas med alla former av -
vänligexempel visar.anarkistiska, Mantill den Hartmans ärsom
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och har det trevligt, demokratiskt beslutsfattande nöd-utan attmen
vändigtvis cirkeln. beslutsfattandetgår spåra i demokra-Om äratt
tiskt tycks det efterskeinte tydlig ordning eller standard-någon

torde oftarutin. betydaDetta ledare eller röststarkasättatt annat
definierar situationen. informalitet skapar rimligen friareDenna ett

kan förviktiga byggandet relationerumgänge, som anses vara av —
har redan pekat detta. Problemet blir dock det inte tillräck-äratt
ligt, vilket informaliteten förenas med icke-demokratisktnärser
beslutsfattande.

slutsats kan dra blirEn variationen mellan olikaattsom man
cirkeltyper det gäller den demokratin.interna Detär när ärstor ett

där ytterligheten kamratcirkel, där deltagareärspann ena en samma
efter och fattar beslutår år vad de skall studeramöts gemensamt om

varje andratermin. polen verksamheterDen där deltagare samlasär
för bli undervisade bestämti innehåll, kanatt ett t.o.m.som vara

reglerat navigationskurser för s.k. skepparexamen.t.ex.noga

Från relationer, samtal, kunskap, identitet och inre
demokrati till handling

olikaVia demokrati har sökt teckna olikajag bildersynsätt av
studiecirklarna, försök till helhetlig bör krönaettmen syn nog
resonemangen.

förefaller rimligt betraktaDet mig demokratinatt som en process
bör innehålla antal länkar kedja. hittillsi Det varitettsom en som

aspekter blir då här länkar. demokratin skall bli fullödigFör att
krävs hela folket involverat och dessa solidariskt verkar föräratt att

demokratiska beslut faktiskt genomförs: folketsatt att ansvar
bygger folkets makt. Medborgarna därför ha möjlighetmåste att
skapa plattform försig åsiktsbildning, i någon meningen som ger
dem oavhängighet den strategiska åsiktspåverkan demoten som

för från olika håll. kräver kunskap.Detta bedömaDe måsteutsätts
intrycken.och värdera sker bäst tvångsfria samtal.Detta i Männi-

skor bör ha möjlighet forma åsikter och handling medäven att ut-
gångspunkt från olika och identiteter.intressen Vårtsärarter, sam-
hälle präglas mångfald och brist enhetlighet kräversom av att
majoritetssynvinkeln undertryckerinte minoriteters iMenröster.
slutändan kedjan handlings- eller maktaspekten finnasmåste därav

hur kan åsiktsbildningen forma samhället studiecirkelsamman-I-
hanget: Stärker studiecirklarna det civila samhällets makt
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Studiecirklar den pedagogiska verksamhetmåste anses vara som
bäst det civila samhällets krav: dessa kan medborgareimotsvarar
fritt studera det de själva finnsintresse. Det järn-anser vara av
förelsevis restriktioner det gäller samhälls-sig inär sättaatt
frågor utifrån olika värdegrunder. lättillgängliga, delDe är en av
vardagen och massfenomen. hinder finns förFåär ett yttre att
arbeta demokratiskt regler från eller hållsättett stat annat-

reducerar deltagarnas självbestämmande cirkeln. studie-inom Isom
cirkeln ligger därför utomordentlig potential för det civilaen sam-
hället.

potential, också realiserasDenna utopi, mångaärsom en
frågankritiska blir dock: bliDen utopin verklighetKansätt. mer av

de empiriska finnsundersökningarnaI genomgången ettav
genomgående cirklarna olika bara lyckas delvismönster sättattav
med demokratiska Deltagandetsin mission. internationelltiär ett
perspektiv kvinnorna det särskilt tydligt cirklarnaFör ärenormt. att

del vardagen här involveras de har makt högreminst iär en av som- Ågrad de mäktigaste. andra sidan hela folketinte med. Deän är som
tid tecken utanföri visar den svenska demokratinvår ståatt

lågt valdeltagande och låg politisk liksomrepresentationgenom
aktivitet främst invandrare och arbetslösa teckenvisar även att- —

utanför cirkelsamhället. Cirklarna blir därför förstå basen
byggandet horisontala relationer den relativt lyckligtinom lottadeav

det gäller demokratinsmajoriteten. utmaning tidNär i vårstora -
utanförskapväxande bland invandrare och arbetslösamotståatt ett -

detta för studieförbunden också.utmaningär en
Cirkelns potential demokratiskt arbetande studieformatt vara en

får bara halvhjärtat genomslag cirklar saknas ambitio-i mångaett -
och ofta förefaller medvetenheten hos cirkelledare begrän-nen vara

sad det saknas belägg för det finns säkerställerrutineratt som-
demokratin cirklarna.inom tycks studier finnai vissaSnarare man

informalitet, bakom vilken kan finna såväl patriarkalisketten man
eller slags djungelns lag. det alltid handlarAttstyre atten om man

bygger horisontella relationer blir därför tveksamt. Informaliteten
betyder säkert förmycket människor känna accepteradesigatt att
och har slags stärkande effekt, det otillräckligtså sätt ären men
för skall kunna tala demokrati. finnsinre dettaTrotsatt man om en
det exempel arbetar demokratiskt. Delvis tycksattmassor av man
detta hänga ihop med vilken cirkel det handlar till vidasåtyp av om,

oftarekanske finner exempel demokratiskt arbete iatt man
diskussionscirklar.
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för tvångsfri överlägg-fungerar ofta platsCirklarna som en en
sker sällansamhällsfrågor, samtalen margi-intening menom

diskussionerinnehåll, där sådana inteflesta cirklar harnalen: De ett
ochdet sker då vid sidanhuvudaktiviteten,är rasterutan av -

sådanacirkelnshänderna sysselsättsmedan Många över-ämne.av
påverka samhället,aktivt sökerläggningar iutmynnar att menman

samhällspåverkan sällan blir synligövergripande intryck iär attett
intryck kan beroverksamheten.de studier gjorts Detta attavsom

icke-kollektivoch den finnsindividualiserad ihandlingen är att en
bakom osynligheten.form och det detta liggeräratt som

för demokratinstudiecirklarnas betydelsekunna bedömaFör att
anföras. detbehöver omständigheterhandlingsaspekten Förtvåur
betydelser destudiecirklar andraförsta har deltagandet i många än

ha demokratidirekt kan med Dettagöra. göratt attansessom
med andra behovkonkurrerardemokratiaspekten så sägaatt som

för lära bestämda saker,har. använder dem sigdeltagarna Man att
eller för gemenskapenutveckla personligaför intressenatt man

definner". finns utförligCirkelsamhället genomgångI sam-aven
deltagarnasha, analyserarhällsvärden cirklarna tycks när mansom

betydelse.berättelser studierssinaom
folklig kulturbidrag till upprätthållahandlarDet attt.ex. enom

identiteter.bas för utvecklingliksom Uppen-att av gruppersvara en
förroll lärandet minstverksamheten spelar intebart är storatt —

informellt till deltagarnasoch genuina in-anpassatatt varagenom
formelleffekter vardagentorde det ha i sätt änett annattressen

bildningen det handladeUrsprungligen detskolning. om.var
mångfald ochstudien blev dennahuvudkonklusionenSjälva i att

cirkelverksamheten.utmärkande dragetdet i Detvariation mestvar
införa enda kriteriumvakt detta ochfinns skäl slå inte ettatt om

Sandler dömdeframgång. förste ledare, Rickardcirklarnas ABFzs
enfald. Demokratin alltsåbarndom dettaredan cirklarnasi ärut som

deltagarnasandra värdencentral, Urävenväger tungt. syn-men
torde gällatydligt, detsammavinkel blir detta särskilt ur enmen

samhällelig synvinkel.
från börjanandra betänka cirklarnadet måsteFör att var enman

folkrörelserna. dem bedrevs studierspecialiserad del I manav -
detoch formade ståndpunkter,skaffade kunskaper isig varmen

Studierna skulleför forma samhället.ageraderörelserna attsom man
rörelserna. studiecirkelverksamheten alltför inyttiga När såvara

förefaller det rimligtblir från rörelsernahögre grad attautonom
förlorar maktdimensionenstudiernadetta sker till ipriset attav -

plattform från.finns självklardet längre Autono-inte att ageraen
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har kanskemin inneburit cirkelverksamheten inte dragits med iatt
rörelsernas kris, harpriset möjligen försvagningvaritmen en av
cirklarnas bidrag till forma samhället. sida dennaEnatt annan av
försvagning iakttagelsen demokratin och det civila samhället iär att

tid betyder förvår mindre forma samhället förr. Demokratinsänatt
genombrott innebar Väldigt människor blevmånga direkt in-att
volverade beslutsfattandeti i och kommun. På sätt växtestat samma
det civila samhället starkt rörelserna. sida detEngenom annan av
demokratiska beslutsfattandet olika andelsverksamheter,var
kooperativa verksamheter Allt detta bedrevs lokal litennivå ietc.
skala, med inblandade.många slående hurDet oerhörtärmen

verksamheter längemånga under sekel drevsvårt med-som av
borgarna själva från de klassiska rörelserna till eldistribution och-
anläggning fotbollsplaner demokratisktvia beslutfattande.av —

sedan häntDet slags nedmontering medborgarnasärsom en av
vardagliga bidrag till skötseln samhället. faktorer har bi-Mångaav
dragit, välkända. verksamheter skötsMångaärsom nu av an-
ställda, också dominerar beslutsfattandet rörelserna harsom t.o.m.-
också blivit arbetsplatser. flesta verksamheterDe har imponerats av

stordrift det handlarsig fack, kooperation,argumentet om vare om
kommuner eller Vägunderhåll. Allt färre direkt involverade iär
politiskt beslutsfattande.

Under tid formas samhället allt andra krafter änsenare mer av
demokratiskt beslutsfattande skäl globaliseringen, ökatärett som-
marknadens makt bekostnad politikens, demo-ingetnärav
kratiskt beslutsfattande finns kan hantera global världs-som en
marknad. skälEtt demokratiskaär ävenannat att man genom
beslut reducerat politikens makt via privatiseringar, införandet av-
kommunala pseudomarknader och överlämna centralaattgenom
delar makten den nationella ekonomin till enväldigaöverav
experter.

skulle kunnaMan det civila samhällets makt och möjlig-säga att
heter helt enkelt reducerats finnsdet allt mindreattgenom ut-

för påverkan demokratiskt beslutsfattande kollek-rymme genom
tiv nivå. tanke fått förnyadEn uppmärksamhet kopplingenärsom

politiken till den personliga sfären jämställdheten handlarav om—
familjelivet också och miljömedvetenhet handlar vardagshand-om
lingar. fenomen.Detta inget Folkrörelserna siktade dennaär nytt
förändring också och välfärdssamhällets effekter handlar i princip

vardagslivets förändringar med ökad frihet och jämlikhet detom
personliga planet. det gäller denna sfärNär kan föreställa sig attman
det sker del, inte synligt relaterat till kollektivtsätt ären ettsom
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handling dennaiåsiktsbildning ibeslutsfattande där utmynnar—
vardagensformassamhället ibild hurklarsfär. saknarHär aven

förspelarstudiecirkeldeltaganderollsfär och vilkens.k. intima
detta.

Åter problemcirklarnasblirstudiecirklar. Konklusionentill att
samspelbristensökassamhället iformagäller måstedetnär att

formasökainriktadeverksamhetermed andra är att sam-som
cirkelverksamhetenhandling imed bristenProblemethället. tror

misslyckatsharcirklarnadethär intesökasjag måste är utansom—
betydelseochmaktbassamhälletsdet civiladet urgröpningenär av
kvantitativtStudiecirkelverksamhetenhuvudproblemet. ärärsom

proble-mycketsäkertStudieförbunden kan görasuccé. mer, menen
Studie-kvar.samhällevanmäktigt civilt stårmed alltmet ett mer

sfären cirklarnapersonligadenpåverkanhar säkertcirklarna en -
olikaidentitetbyggadet gällerutomordentliga, sätt.närär att
får.dettakonsekvenserfånga vilka Lös-dock svårtDet är att

rörelsertillhårdarestudiecirklarnakopplaknappastningen är att
krisleda till ibaraförmodligendet skulleoch organisationer en-

cirkelverksamheten.deltagandet i
cirkelverksam-ståndpunktenkanske måsteSnarare atttaman

får begränsningarna. Ivärdenharheten så många accepteraatt
sådanahacirkelverksamheten tycksvärdendesjälva verket är som

eko-utbildningar detandragrad marginaliseras iallt högrei avsom
demokrati,gemenskap,jämlikhet,tänkandet: Bildning,nomistiska

värdenallautvecklingoch personligidentitetsuppbyggnad är som
för utbildning.argumentationen Iden allmännablir allt sällsyntare i

konkurrensmedel iutbildningtankendominerarstället ensomom
naturvetenskapteknik,elit,länder där satsningmellantävlan -

både iekonomiska Dettasinoch språk motiveras är svävtnytta.av
föreställningarutgångspunkt och sinaiekonomiskaensidigtsin om

lärande det inteochutbildningbehovsamhälleliga motsvararav —
tids utmaningar.vårmånga av

mänskligtblirverksamhetenvärdencirkelnsKanske gör ettatt -
samhälle.demokratisktfinnas Ibör ivattenhålhumanistiskt ettsom

perspektivlivsvärldensmänskligadendominerarcirklarna man-
intresseradfördetför tjänardeltar inte ärattutan avmanatt man

för värdetkanmänniskorna.innehållet och Man attargumentera av
för civilaanspråk detfinns där ipotential,dennaha sam-att tassom

utvecklas.samhälletcivilaförändras, det Menochhället närsom
fungeraden skallför måstepotentialvårda dennamåste attman -

del-bristenoch då stickerfolkets vardagheladelden avvara en
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tagande från de politiskt marginaliserade här böriär ögonensom -
för realiserainsatser potentialen.görasstora att
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frånFolkbildning -

jämlikhet till frihet
Gunnar Sundgren

folkbildningdemokrati, frihet och jämlikhet, liksom ochBegreppen
bildning, och bakomliggande fenomen de betecknar växlarde inne-

samhälls-börd och karaktär från historisk tid till Olikaen en annan.
de underskikt införlivar begreppen praktiker liksom läggeri sina sig

därför bestämd formexisterande socialaredan institutioner. iAtt
demokratibegreppet ellerentydigt uttala innebördensig avom av

folkbildningen Våld historisktblir bådesträngt görataget att en
skiftande till bestämt samhällsskiktsverklighet och ansluta sigatt ett

bestämd diskursiv praktiktolka omvärldensätt utövaatt att en-
forskarspråk. ochmakt, det heter sådan avbrottensoch Ensom

Mångtydigheten deskiftenas historia skriva. iåterstår ännu att
företeelser och folkbildning, bl.a.här talar demokrati uppstårom,

skiften.och blir till verksamma historiskadessa avbrott De ännuur
avlagringar tänka dem ocksåi i vårtvårt sättsätt att attom men

framställning ochdem. entydig demokratinVarjeutöva av
förhållandefolkbildningen och dessa skiftande fenomensän mer av

fiktion.till varandra blir en
styckenden här artikeln inleder med kortajag i någraI att

avlagringar kan tänkasillustrera vilka dessa tänkbara historiska
förSyftet undersöka vilken betydelse de kan ha vårär attvara. nu-

förhållandet folkbildning och demo-varande förståelse mellanav
berättelse, berättelsenkrati. söker också skapajagMen omen egen

förvandling. detta ställer sedan dejämlikhetens jagsuccessiva Mot
folkhögskole-nuvarande praktikerna, främst studiecirklarna och

kurserna förstå erbjudandendeltagarperspektiv deI går attett som
förverkliga demokratins frihets-till enskilda individer någotatt av

fri-emellertid, den frihetenvärde, hävdar kvarstårjag. Frågan är en
het för samhällsperspektiv bidrar folkbildningens verk-alla I ett

vidmakthålla och vidareutveckla antalsamheter dessutom till ettatt
medborgerliga dygder.
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Folket, bildningen jämlikhetenoch

Folkuppfostran

födelsetill svensk folkbildnings tidiga historia, hänförsdessSer
den till tiden efter den svenska reformationenömsevis när staten

kyrkan eller till 1800-talets andra halva först liberalerövertar när
folkrörelserna,de frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsestorasenare

och arbetarrörelse frågan folketssig bildning. det tidigaItar an om
skedet det gudsmän Luther ochi ComeniusEuropautevar som som

folket. Syftetville bilda framförallt det till Gud. Detnärmaattvar
radikala deras budskap de talade för folklagren,i de breda iatt attvar

tankevärld kvinnorna, skulle bildas.Comenius rimligtDetäven är
dessa idéer skulle fått begränsad genomslagskraft detatt tro att om

för de sammanföllinte varit med skede grundeni Europa näratt ett
lades till sammanhållna nationalstater. viktig förutsättning förEn
detta folket fostrades till nationellt medborgarskap. Såatt ettvar
kallades tillComenius för läggaSverige Drottning Kristina attav
fram tankar folkets bildning. ficksina då, 1600-talet,Dessaom

genomslagskraftingen liksom det faktumstörre utgör, attmen
Luthers lilla framkatekes ända århundrade främstadeni vårt var
läroboken folkundervisningen,i indikationer kraftervilka som
verkade för hålla nationen, inte sökaminstatt attsamman genom

folketbibringa kristet-medborgerliga dygder.
"jämlikhetstanken" folkbildningensi allra tidigaste skede, när

den redskap för den kristna nationalstaten, tankeännu ettvar var en
hela folkets dettill kristna budskapet. Avsikten emeller-rättom var

Övertid knappast avskaffa hierarkien. Folket rådde alltjämtatt
Monark och Gud. jämlikheten förjämlikhet och mellanenvar
undersåtar.

andra folkbildningstankar deNär våg Sverigeen når ärav
inspirerade engelsk liberalism, amerikansk republikanism ochav
franskt upplysningstänkande. Frihet, medborgarrätt och jämlikhet

värden lägger grunden för den moderna västerländska demo-är som
kratin. skakas denationerna växande medelklassernasI Europa av
anspråk och folkliga relativtSverige nationenI är settav uppror.
stabil, de styrande och de högre samhällsskikten oroade. Deärmen

konservativa talar för vikten disciplinera folket, hålla detmest attav
liberala folket bör bildas, fallDe i devarje såatt attnere. mer menar

kan läsa katekes och bibel och därigenom civiliseras, förädlas till
goda medborgare.
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spridandekunskapersför1830-talet bildas Sällskapet nyttigaPå
folket. Innehållet bådeskriftserie fördessoch Läsning ärstartas

krafter arbetar-folkupplysande. Liberalasedelärande och startar
bildningsambitionerliknandeföreläsningsföreningar medcirklar och

År med radfolkskolanför folket. den svenskainrättas1842 en
folket orostider,disciplinerabehovet iskilda motiveringar: attav

medborgerliga dygder och,förse det med elementäraockså attmen
fabriks-arbetslivet,kvalificera det för detsmåningom,så att nya

arbetet ochfolket ordningfråga läraFramförallt detär attomen
baraheller upplösas,skulledisciplin. Hierarkin samhället intei nu

religiösahuvudsakligengrund. Till de tidigarefås vila stadigareatt
folketsbehovetnationsgrundade föreställningarnaoch om av
möjlighetfolkets till ochtankarbildning kommer också rätt attom

kultur.del bildning ochta av

åt folketvetenskapFolkupplysning kultur och-
läkarenbildasStockholms Arbetareinstitut Anton Nyström 1880av

inledslandet.efterföljare andra hålloch får i Däremotsnart en
stark upplys-verksamhet.omfattande folkbildande En tromer

bärfolkförädlande inverkankulturensmöjligheter ochningens
tidensocksåEllenden. Kulturpersoner mångaKey, men avsomupp

vad konst,kulturarvet,föreläsningarvetenskapsmän, håller omom
tillföra livet. Föreläsningarvetenskapliga resultat kundemusik och

ochsjälsligatill folkets resningfolkkonserter skulle bidraoch
bildningf

det centralaupplysningstankenKantiansk tolkningI är attaven
tänka själv-förnuft ochskall lita tillmänniskan sitt vågaeget

ständigt liberala skede, detmestadels intedetta tidiga, ochI är
idénvilar deninnebörd.folkbildningens huvudsakliga Snarare att

förmedling skall bidrapedagogiskvetenskapkulturarv och genom
tillägnarockså defolkets och förädling, sigtill vettväxt attmen

hållning möjlighetvetenskapernasvetande, hut och Tronoch
formule-stark.lyckliggöra människorna Anton Nyströmsäratt

framstegstron.liberalaspeglar denringar

alla samhällslagerupplysningen tillden vetenskapligaspridaGenom att
vidskepelser ochlevande religionoch tillegna utanutanatt oss en

från lifvets verklig-menniskanonaturliga föreställningar dragasom
heter...

m.fl. haindustriidkarelärda, köpmän,skola tids arbetare,vår snart
skede.7normalt, lyckligtfört kulturen in i ett nytt,
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ifrån ursprungliga fråganLångt vad upplysningKants är,svar om
har tilltron till vetenskaperna hos blivit till levandeNyström en
religion".8

detta, den moderna folkbildningens andra, huvudsakligenI
liberala skede, fanns tanken och jämlikhet, dårättvisaom men
främst fråga folkets möjligheter del kulturarvattsom en taom av
och vetenskaplig kunskap för det den skulle bli värdigtvägenatt ett

Ännufullödigare medborgarskap. inte, undantagsvis, denär änannat
bärande tanken hos folkbildningens företrädare folket basisatt av

erfarenhet och handling skall kunna politisk makt ocherövraegen
jämlikt medborgarskap. Dock förenas Ellen budskap,i iKeys
hennes socialistiska och starkt individualistiskagången
bildningsprogram, folkförädlingtankar med humanistisktettom

självbildningsidealoch medborgerligt

Självbildning både målmedel och-

nykterhetsrörelsen självbildningstanken stadig formI medtog
Olssons tillOscar motion storlogemöteIOGT:s där han före-1902

studiecirklar.språkar inrättandet själva verket blåser han där-Iav
med liv bortglömti begrepp för skilja den verksamhetett att nya
han föreslår från de redan existerande studiekurserna. deI nya
studiecirklarna skulle deltagare minst i månadengång5-30 mötas en
kring litteratur, de skulle också erbjudas lyssnagemensam attmen
till inbjudna föreläsare. skulle haTemana bredd:

inköpta böckerna böraDe bildningsgrenarså mångarepresentera som
möjligt, gedigna arbeten populärvetenskap, religionsfilosofi,ivara stats-
och samhällslära, historia och skönlitteratur."sist inte minstmen

viktigt, Olsson vidare med frihet"Det ochstorär säger en anpass-
förhållanden.ning till lokala Arbetsformerna får blir förinte tunga.

Cirkeln kan kombinera studiearbete med "deklamation ochgärna
tillsammansoch kvällsvardensång Olsson starktäta äratt

optimistisk studiecirkelarbetets möjligheter bidra tillattom sam-
hällets förändring, betonar också de behöver klassbas:sinattmen

arbetet från arbetarklassen själv lämnarAtt utgår ytterligare förgaranti
dess framgång; det lönar väl knappastsig vidare förneka,att att om

ordentligt skall för denna klass,något det ocksåmåstegöras göras
den...genom
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läggs alltså grunden till det kommit bli folkbild-Här svenskattsom
studiecirkelnnings krets bildningstörstandesuccé,stora som en av

jämlikar läser, diskuterar och lyssnar till tidens vetenskapsmänsom
och författare. samtal föreläsningLäsning, och blir idealet. Det är ett
brett bildningsprogram Olsson och med honom före-mångasom
språkar den tidigai självbildningens barndom. folk-Inspirerade av
högskoleläraren och filosofiprofessorn Lund,i ochHans Larsson, av
Ellen det utvecklandet vilja, känsla och förnuft föreningKey iär av

mål.bildningens Syftet varken ensidigt klasskamps-är ärsom
betonat, ensidigt intellektuellt eller kulturellt. Tanken för denär
skull inte opolitisk. Tvärtom, arbetarklassen, skall bli bildadeäven
medborgare demokratiski Bildningens värden ska intestat.en vara
förbehållet de högre samhällsskikten.

Självbildningstanken därför både humanistisk och medborger-är
lig, människan skall förverkliga själv, utvecklasig sin inneboende
potential och kulturarvet för därigenomjust bli bildaderövra att en
och fullvärdig medborgare. Medborgarideal skilja frånintegår att
humanistisk bildningssträvan. Självbildningstanken också bådeär
individuell och kollektiv. de enskilda själarnas bild-Det är genom
ning kollektivet skall kunna sig, och krävaorganisera sigsom resa

platssin samhället. ochi humanism ochnöje, medborgarskap,Nytta
individ och kollektiv, erfarenhet och kulturarv förenas dessa själv-i
bildningssträvanden.

Styrkan hos dessa tidiga folkbildningsrörelser förmåganjustär
kombinera skilda storheter och bildnings-inomatt ett samma

efter jämlikhetAtt gång ochuppnåsträva attprogram. en ett gott
liv, kunna del samhälletsi kulturarvet 0c/9 utvecklaerövrata styre,
den personligheten. analytiskt kan under den här tidenBaraegna
skilja medborgarbildning, självbildning och humanistisk bildning

Åtskiljandetfrån varandra. denna treenighet kommer först medav
folkrörelsernas relativa framgångar, insititutionalisering,successiva
professionalisering och korporativa införlivande i statsapparaten.

Det moderna medborgarskapet formeras

folkbildningsarbetetsuccessiva regleringStatens kringsig årentarav
påtagliga uttryck. inkorporeras folkbildningen alltmer1920 Numer

det intressefälteti statliga och den breda bildningssynen eftersnävas
hand Målet bestämtin. och väldefinierat medborgarskap.är ett mer
Folkbildningsarbetet blir intressesfärstatlig med vidaänen om

Det sägsramar. vara:
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för alltenskilda vidtagaskommun eller i...åtgärder attstat,som av
befrämja fria självverk-för och deväckavidare kretsar intresse vuxnas

olikaförmögenheterför utvecklingen deras andliga isamhet ochi av
kun-därvid ligger förvärvandethuvudviktenavseenden, sig avvare

förfinande.förädlande och sedernaskänslolivetsskaper eller

Än medborgarskap deninomuttalat betoningenär ett nyttmer
för första får stadga.folkhögskolansvenska gången en egensom nu

skolformbondeklassensFolkhögskolan startade 1868.egensom
plattform bådede självägande böndernahjälp skapadeMed dess en

effektivisera jord-föroch lokalpolitik, kunnaför inträde riks-i att
för kulturbas.metoder ochbruket med moderna Framen gemensam

entydigtfolkhögskolan relativtbörjan utgjordetill 1900-talets ett
makt.till politiskför detta samhällsskikts Situationenredskap väg

folkhögskole-första statligaförändras emellertid efter hand. Den
skolformen har breddats ochtillträdet tillfårstadgan 1919, när

bildning däroch medborgerligstödet ökats. "Allmändet statliga är
vikt vid väckande, tillgäller läggade centrala begreppen. enDet att

fostrande undervisning,och sedlig styrkapersonligt tankeliv sär-
skabygd och land".känna Därjämteskilt ska eleverna lära sin sitt

färdigheterkunskaper ocheleverna praktiskaundervisningen ge
fastställerförstaför kommande levnadsyrke". gångenFör statenett

och, samband medska innehålladrag vad kurserna iockså i grova
förstafolkhögskolorna, tillsätts denanslag tillökat

folkhögskoleinspektören.17 tydligtstartadeDet ettsomsom
samhällsklass uppåtstigande harför bestämdredskap nuen

medborgarpolitiskt tänkande.omfattandeinlemmats i ett mer
studie-självständighet. debibehållerFolkrörelserna Istörreen

kulturambi-rörelsernasförbund det ställetdessa iärstartar egna
verksamheterna.medborgarsyn präglar inteoch Dettioner ärsom

innehåll ochutsträckningoch kommunen istaten angersammasom
folk-involveradesamhällsförvaltningen alltmersyfte, Väl de imen

folketsmoteldsöker till exempel läggarörelserna själva. Man mot
cirkelverksamhetenvilja läsa "skräplitteratur".tendens Inomatt

nykterhet, flit"skötsamhetens" dygdersedan längeodlas också -
samförståndsanda. främstkanske defolkrörelserna,och De stora

politiskamed densocialdemokratin ochlierade medär senaresom
förändrat20-talet,redan tidigt, med början sin inremakten, har

harorganiserad demokrati.Organisationsform, från till"primitiv De
förbli effektiva redskaprörelser de skabyggt sina så attupp

delsamtidigt har de förlorat sinerövrandemaktens avenmen
medlemmarna.för demötesplatserkaraktär Öppna egnasom
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Under och 30-talen expanderar folkbildningen.1920- Folk-
bibliotek, föreläsningsverksamhet, korrespondenskurser, folkhög-
skolekurser och studiecirklar byggs följdminstInteut. som en av
den ökande arbetslösheten får folkbildningen fler deltagare och
kommer spela roll demokratini tidigare. Ettstörre änatt en stort
antal rörelsernas ledare, riksdagsmän och kulturpersonligheterav
skolas folkbildningensi olika verksamheter.

Kvalificering för folkhemmet

Efter andra världskriget bidrar folkbildningen olika till för-sätt
verkligandet folkhemmet. skuggan kriget folkbild-I växerav av
ningens betydelse för stärka försvarsvilja och nationell identitet.att

folkbildare.Radion får betydelsefull roll efterSträvanen som
jämlikhet och välfärd inte bara fråga för de lägre samhälls-är en
klassernas folkrörelser, den har blivit del den statligautan en av
ideologin och reformpolitiken. Maktens erövrande kräver med-
borgerliga kvalifikationer förmåga hantera ekonomi, be-attsom
härska främmande språk och förvaltandedelta i Intellek-att organ.

och känslans fria bildning får delvis tillbaka. dess ställe fårstå Itets
starkare betoning tidigare instrumentell handling ochänen

yrkesförberedelse. Folkhögskolornas allmänna bildningsprogram får
delvis plats för kurser förbereder för inträde till yrkesut-ge som
bildningar sjukvårds- polis- och teknikerutbildningar. Folkhög-som
skolelärarnas blir för förstatjänster reglerade ochgången statenav

införsså småningom bedömingsinstrument, folkhögskole-ett eget
omdömet. Studieförbunden blir alltmer engagerade i ämnes-att ge
kurser cirkelform.i

studiecirkeldeltagareMånga och folkhögskoleelever söker sig
emellertid 70-talet till kurser och cirklar de blandadejustännu av

gällandemotiv redan folkbildningensi tidiga skede. Efter-som var
hand mellan deuppstår spänning deltagarnaintentioner ien som
folkbildningens olika verksamheter tycks ha och de intentioner

folkrörelserna och studieförbunden uttryck för. deViastaten, ger
folkbildande institutionerna, främst folkhögskolor och studie-
förbund, skall demokratins medborgare kvalificeras. Folkhögskolan
avregleras, dess stadgar luckras och folkhögskolebegreppet för-upp
ändras för förplats ökad profilering föroch starktatt ge en expan-
derande kortkursverksamhet de samhällsbärandei folkrörelsernas

uttalade syftetregi. Det stärka den makten och den eko-är att egna
nomiska demokratin. medbestämmandelagensDet och löntagar-är
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det de allmännafolkhögskolorna betyderfondernas tid. På att
folkbildningensfria och frivilligatraditionellt åter-denkurserna,

nyttoinriktade kortkurserna.för defäste, får tillbaksstående stå mer
folkbildnings-får flera centralastudieförbundssidanPå

folkrörelserhur ochtydligt exempel iovanligtkampanjer. Ett stat
detför forma medborgarskapetförening går är stor-attsamman

kalladesfolkbildningsprojektetoch tidstypiskaupplagdaslaget som
Mentalhälsokampanjen. det korporativainitieratDet är perso-av

Syftet förbättra löne-rådet PA-rådet.naladministrativa är att
studiecirkelverk-omfattandementala hälsaarbetarnas engenom

huvudsakframställs centralt ochCirkelmaterialet isamhet. är
omfattapsykiatriker. ska, tänker sig,Kampanjenskrivet manav en

facken,akademiskahela landet.studiecirklar i DeO00200över
kampanjidén.initialtsociologförbunden, stödjer Denpsykolog- och

förbundmedlemmar dessaemellertid efter det ihavererar att yngre
arbetslivs-för vilja avpolitiseraoffentligt kritiserar kampanjen att

fackföreningsfientlig.och förproblemen att vara
rörelserna andraockså och imobiliserasFolkbildningen statenav

medborgarfostran fri folkupplysningdär syftetkampanjer är änmer
folkbildandedesådant exempelsjälvbildning.och Ett utgörs av

kärn-samband med iutvecklades omröstningenverksamheter isom
kraftsfrågan.

folkhems-instrumentalisering tillFolkhögskolans successiva
försökenflexibel utbildningsresurs,och tillsmedja attsenare

ekonomiskaför stärka denstudiecirkelverksamhetenanvända att
folkhemmetvärdigskapa medborgaredemokratin och till att en

efter förverkligaursprungligexempel hur strävanutgör atten
mellanjämlikhet den korporativa alliansendemokrativärdet i stat

förverkligan-och alltmer försvårarfolkrörelseoch successivt urartar
frihetsvärdet.demokrativärdet,det andra centraladet av

förverkligandeFrihetens

fokusEgenintresset i

för enskildagrad blivitFolkbildningen har dag allt högrei i arenaen
skälen tillförverkliga själva.individers sig Ettsträvan attatt av

folk-central för de etableradeprofileringsfrågan 70-talet blev så
till folk-rekryteringenupptäckterörelserna attatt nyttvar man

regional. studerande, ochdefrämsthögskolorna Merparten avvar
huvudmannensmedlemmarlärarna, iför den delen intemånga av var

för deltagarnaochrörelser organisationer. Motiven
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oftastfolkhögskolekurser och studiecirklar inteprivatai var -
folkhögskole-allmännakollektiva och rörelseförankrade. Till de

grundskolaofta olika skäl misslyckatskom elever ikurserna som av
och arbetslösa, ellerblivit arbetsskadadeoch/eller gymnasieskola,

omorienteringsfas kanske grundbefannbara allmänsig i aven
hemifrån.eller villeskilsmässa att man

FolkhögskolanVid sidan detta också specialkurserna.växteav
hantverk, musik, idrotthögre grad erbjuda kurserkorn allt ii etc.att

intressefördjupningden enskildessådant handlarAllt som om
får studie-liknande utvecklingsamhällsklassens. Enänsnarare

den estetiska,expanderande sektornförbundssidan. starkastDen är
ellerteckna, måla, dreja, lyssnadet handlar lära sig ut-attmer om

samhällsfrågor, jämlikhetensfördjupa imusik sig iöva än attatt
eller politisk makt.kulturarverövranamn

medborgaren det moder-kan tolka den utvecklingen iVi attsom
fram välfärd och jämlikhetsamhället äntligen har till dennåttna

förverkliga behov ochlåter honom eller henne intressenegnasom
Jämlikheten ska baraden överlevnaden. intebortom erövrasrena

Självklart finnsdemokrati.den bör också kunna avnjutas i sannen
tolknings-demokratisynpunktdär också andra, negativamerur

politiska harbrukar detmöjligheter. Vanligen intressetsäga att
och individualise-försvunnit takt med samhällets privatiseringi att

börtillgodose behov ochökat. Viljan intressenring att egna
demokratin. dessaemellertid hot Tvärtominte utgörmotses som

fråga hur dessa behovförsta förutsättning.demokratins En ärannan
formeraskombineras ochkan varandra,och intressen avvägas mot

samhällsförändrande handling.till kritik och

Mångfaldiga allsidig personlighetintressena och en

folkbildningförhållandet mellanfortsätta diskussionenFör att om
hjälp.Cir/eelsøzm/ødllet tilloch demokrati ska studienjag Denta

underfolkbildningsorganisationernaingick utvärderingi statens av
genomfördeforskarehalvan 1990-talet.andra Vi tre som var-av var

innerstad, förortfallstudie olika Nyköpings isin orter, en
iNorberg.Göteborg, Gunnared och

intressefördjupning ochför deltagandetDominerande motiv var
sakorienteringlärande social gemenskap. Deltagarnasi oväntatvar

från form, lärande-försöka analytiskt skilja innehållstark. Att att
våld sammanhållenfrån gemenskapsmotiv,motiv göraatt envore

mångfaldenutgjorde ochupplevelser. Vidarehelhet deltagarnasi
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komplexiteten kanske verksamheternas främsta karakteristika. De
sextiotalet intervjuade cirkeldeltagares studiecirkelns be-utsagor om

förtydelse dem själva upphov till mindre skildainte bety-44ängav
delseangivelser.

preliminär övergripande analys diskuterade resultatensI en
förhållande till demokratiteori och till de övergripande målengängse

folkbildningför flera andra studier, både före ochSomstatens
efter kunde konstatera målens högtidliga formuleringarvår, att

folkbildningens deltagare förändraskulle sin situationattom egen
och aktivt delta samhällsförändringi saknade motsvarigheti istort
praktiken. aktuellt demokratiperspektiv det kommu-Sett ettur som
nikativa, deliberativa eller dialogiska, det kallats, fram-ömsevissom

emellertid cirklarna tänkbara bidrag tillstår demokratin, tillsom en
befolkning och till utvecklandet medborgerliga dygder.autonom av
till praktiska frånexempel fallstudieSer minnågra iegen

Norberg spände cirkeldeltagarna där hela åldersspannet frånöver
skolålder till Innehållsligtsenior pensionär. kunde cirklarna alltvara
från domarkurs den lokala fotbollsklubbensi tillregi centralten en
lanserad facklig studiecirkel individuell lönesättning kallad Påom
färd framtiden eller kurs drejning.imot en

det här sammanhanget det cirklarnas innehåll forminte ochI är
det centrala det faktum deltagarna, alla undan-är utan attsom utan

föreföll använda cirklarna för förverkligasig intres-tag, attav egna
och behov. alltid sammanföll dessa med organisationens,Intesen

studieförbundets eller samhällets mål och syften.
Skolflickan gick domarcirkelni tillsammans medsom en grupp

medelålders därförgjorde det fotbollen hennes alltmän Över-att var
skuggande och föreföllintresse henne långt engagerande änmer
skolan. klubben henne potentiell domare ochAtt ledaresåg som en

Änför tjejfotbollen för henne mindre viktigt. mindre förstås devar
officiella folkbildningsmålen.

medelålders kvinna sedan ingick Väl-Den imånga årsom en
etablerad kvinnokör gjorde det enligt förorten utsaga attegen
hon musiken ochnjöt också för det utgjordesången. Men attav
hennes "andningshål, hennes möjlighet tillfälligt befriad frånatt,
arbetsrelationer familjekrav,och andra kvinnor bådeimöta avspänt

och målinriktat presterande. arrangeradeVemumgänge som
cirkeln kören framstod för henne skäligen ointressant.som- -

heller deltog hon den för första hand förändrai i självInte sigatt
skull."eller föromvärlden välbefinnandessittutan eget

Eller den välutbildade flyttat till Norberg ochinta unga man som
cirkeldeltagande sökte skaffasitt bådasig vännersom genom av
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könen. honom framstod cirklarnas innehåll visserligenFör som
formen,underordnat det sociala, det därför oviktigt.intemen var

Cirklarna alla linje med hans tidigare och linje medi intressen ivar
hans vilja bredda bildning och kompetens. Samhälls- ochsinatt egen
demokratiaspekterna förtraditionell emellertid ocksåi mening var
honom, ointressanta.

personliga kan, påpekat mångfaldigas.motiven FleraDe jagsom
cirkeldeltagare strävade uppenbart efter bredda erfarenhets-sinatt

referensvärldoch vid sidan öka kompetenser.sina Ettattav par av
förskolläraredem arbetade och vårdbiträde. arbetet deI möttesom

uteslutande kvinnor kollegor och hade barn och äldresom som
klienter. sökte båda till typiskt manliga cirklar,sigDe trav-om
hästar och jakt och skytte. de kommenterar cirklarnai När spontant
framhåller värdetde människor med helt andramötaattav
referenser och erfarenheter fårde jobbet och privat. Genomän
bredden de verksamheter de deltog det de sökeri utav ser som om
förverkliga renässansideal. Utveckla mångkunnig ochnågot ettav en
allsidig personlighet, både och självförverkligande,social allsidig och

fördjupatmed orienteradintresse, upplevelser och känslor,ett mot
också intellektuell och kommunikativ. förhållandevisDessamen

får förambitioner konsekvenser också lokalsamhälle ochprivata
storsamhälle ofta vad cirklarna handlar Norberg kundeIoavsett om.

bland identifiera sådanajag upprättandet sociala nät-annat som: av
verk deltagare kunde självklarhet de kontaktsäga att togsom en
med dem dök cirkelträffen, ökad medborgerligintesom upp
självständighet tendensen själv och tillsammans med andraatt
deltagare för hälsa och omvårdnad och mångkunnig-svara egen
heten sådan samhällsperspektiv innebär detta ökadur ettsom
förmåga hos den frågaenskilde medborgaren flera olikaatt se en ur

förändringar.28perspektiv och lättare kunnaatt ta
Själva förmågan delta social gemenskap innefattari så-att en som

väl enskilda betydelsefullintressen dygdutgörsom gemensamma en
fungerande förmågandemokrati. både förutsättningi Den ären en

för och utvecklas deltagande folk-såväl cirklarigenom som annan
bildande verksamhet förefaller folkbild-det. oviktig delinteEn av

betydelse för samhället faktumningens troligen vidare detär att
den, medborgerlig Samtal ochi sig, interaktionerutgör ären arena.

avpersonifieradedär de kan yrkeslivetinte helleri intesom vara men
och de kan familjelivet, med-privata intima i justutansom vara

borgerliga utformning.till karaktär och Behärskad ochsin intimitet
samspelsmönster.cirkeltakt tycks känneteckna cirkelns ingå iAtt

291



FRÅN FRIHETFOLKBILDNING JÄMLIKHET TILL-

förvärvadecirkel både redan medborgardygder,är utövaatt atten
upprätthålla dem och tillägna sigatt nya.

Medborgerliga -frihetens följderdygder
mångfaldDygdernas

Vad då medborgerlig dygd, hur och bekräftas denuppstårär en
Diskussionen medborgerlig dygd har antikenssina irötterom

aktualiserats.Grekland, har tid Förhoppningari vår återmen om
fungerasamhällsgemenskapen knyts med dygdbegreppetatt att

till de enskilda individerna och till det sociala kapital dessasom
förvaltar. Alltså, för formulerar demo-tillsammans ställeti att

kratins ekonomiska och formella reglervillkor socialai itermer,
eller vilka rättigheter skall och vilka skyldig-garanterasanger som
heter skall avkrävas, kommer demokratidiskussionen alltmer attsom
gälla det medborgerliga samtalets villkor och de medborgerliga

fungerandedygdernas karaktär. Robert hävdar demo-iPutnam Den
hederlighet, ochkratin de omtalade medborgerliga dygderna tillitatt

förklarar del den skillnad finns mellanlaglydnad destor somen av
demokratistatus.undersökta Andra sådana dygderregionernastvå

befordras från fågelskådarklubbardeltagandet allt till kör-isom av
samarbetsförmåga.han självdisciplin ochsång Enär, menar annan

forskare Nicholas Burbules, pedagogisk situationattmenar en
underlättas de studerande kan kontrollera själv,sigattav vara

tålamod.toleranta och Visa
dygder. de önskvärdakunde lika väl välja andraVi Listannågra

medborgerliga dygderna kan, framgår deninte minst isom
lång.nyutkomna boken Framtidens dygder, mycket Tenden-göras

demokratin avhängig förvärvade indivi-uppsättninggöraattsen en
förenligtduella dygder främst med liberal demokratitolkning.är en

demokratiförståelse, komma förbiSamtidigt det, svårtär oavsett att
tanken demokratin bäras enskilda individers värde-måsteatt upp av

Ävenförhållningssätt och handlingar. den harringar, som en mer
kollektiv och socialistisk demokratisyn tenderar det. Gårgöraatt

rädda upplysningstanken,till Habermas, sökerJürgen genomsom
förnya omforma detoch moderna projektet till kommunikativatt en

demokrati kommer han sådant tänkande. Förvärvadeäven nära ett
kompetenser hos den enskilde ska säkra det samtalet iöppna en
fungerande offentlighet demokratins kärna. kan läsaSåutgörsom
hans idealtypiska framställning de kommunikativa handlingarnasav
förutsättningar. äkta, livsvärldspråglad kommunikation, skallEn
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grundas viljan dryfta frågor det goda och skallatt om sanna, vara
bekräftande, vila övertygelse och efter uppnåsträva attegen

förståelse och efter samordna handlande syfteisträvagemensam att
världen.förändra Vänder och vrider formuleringarHur änatt

dessa de frånlångt dygdbegreppet,inte den väsentliga skill-ärsom
naden gäller hur kompetenserna och vidmakthålls.uppstårsynen
Stipulativa formuleringar den här finner också hostypenav ett
flertal författareandra diskuterar demokratins villkor och för-som
utsättningar.

diskuterar Carol Gould,Så i bokavsnitt i sin Rethinkingett
jämlik frihetDemocracy, till självutveckling och denrättensom

demokratiska personligheten. karakteristikaDe Gouldsom ger
för denna kan också läsas lista medborgerliga dygder. Desom en
viktigaste initiativförmåga, läggning för ömsesidighet, toleransär: en
och förrespekt andras åsikter, flexibilitet och öppenhet, hängiven-

ansvarskänslaåfhet och
föds med dygder, deinte delar civilisationsprocessenNu är av

förvärvasoch socialt samspeli med andra. och hurMen när,ett var
förvärvas medborgerliga dygder förmågorna kunnauppstårHur att
formulera och utbyta erfarenheter, åsikter och samordna hand-att
lingar målmot ett gemensamt

Leken dygdernas källasom

lekteori brukar identifieraInom antal villkor för lekettman att
mellan barn skall kunna fungera. Sammanfattningsvis dessa: för-är

och tolkamågan signaler leken skall börja, sluta ellernäratt avge om
bara tillfälligt avbrytas, respekt förvisa kravsituationens ömse-
sidighet, efter samförstånd förmågaoch ha till turtagande.sträva att

till dessa bestämningarSer kan mycket väl tolka demnärmare
grundläggande medborgerliga dygders samspelEttsom ursprung.
alltid från bestämda villkor. gäller förutgår barnet, förDet densom

ha förståelse för dessa villkor, både de giltiganär äratt vetavuxna,
och de inte gäller. leken, livet, det iblandi nödvändigtInär ärsom

tillfälligt bryta församspelet, söka förändra villkoren eller heltatt att
enkelt därför omständigheterna kräver formnågonatt annan av

37aktivitet. Vidare bristen ömsesidighet förödande för både lek,är
vänskap och medborgerligt. kräver alla balans, fårDe ingen parten
dominera. den anledningenAv också överdriven passivitet,är
underkastelse och utebliven social brist ocksårespons, gensvar

samspel.förödande för allt kan, lekenjag barndomenNu imenar
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vuxenåldern. Attkulturella aktiviteter iliknas vidmånga sätt
ochbetydelsefulloftaverksamheterfolkbildandedelta i är en

radvidmakthållerochutvecklarbådeleklek".allvarsam En ensom
dygder.medborgerliga

frihetsmöjlighetFolkbildning som

deindividenenskilde iför denintressethar tidigareJag antytt att
framåt.20-talet ochfrånmindreblivittycks hafolkrörelsernastora

samhällsnyttiga,mindreförefaller de, meningiSuccessivt snäv
ha Detorganisationerföreningsliv ochsidorna i mönstrats ut. som

och imaktenpolitiskadenfråga bådetidigt erövra attattomvar en
frågaalltmergoda blevlivetsdelsjälvbildningsprocess enaven

fickvälfärd. Individensmateriellochpolitisk maktenbart växtom
bild-humanistiskabreda,stärkande.för kollektivets Denplatsge

utvecklandetochkulturarveterövrandetningstanken, av egnaatt av
medborgar-fullvärdigtochdemokratiskulle leda tilllivsmål också

Ändåutbildning.instrumentellmedalltmerskap, korn ersättasatt
delbibehållit sintroligenverksamheterfolkbildningenshar aven

denochindividualism Dettahärbärgeraförmåga särart. trots attatt
finansierat,övergripande, statligtinordnasalltmer ikommit ettatt

Tillsvidarekontroll.åtföljandemedmedborgarbildningförprogram
personlig-odlastatliga subventioner,medmöjlighetenbestår att,

tillgodoseochindividuella intressenförverkligaheten, strängt egna
folkhögskolekurser.ochcirkelverksamhet ibehov i

utfördutvärderingsrapport, LenauppmärksammadI aven
frågaställsFolkbildningsrådet,beställningLindgren somenav

demokratinstärkafilthatt För-titel:också "Kanär rapportens en
härfolkbildning,svenskdeltagare ifattarens närpoäng är enatt

frågorinförställsfilthatt,lärcirkeldeltagare sig omtova ensom
folkbildningsmål, bliruppfyllatillbidrarhuruvida cirkeln statensatt

till-för lära sig någotcirkelnuppbragta. gårde Inärmast attman
förverkligaför sigdärlikasinnade.andra gårmed Man attsammans

samhället ellerförändrademokratin,för förverkligasjälv -inte att
fårbildenförståkan Denlivssituationen. Såden svaren.egna
verk-olikafolkbildningensstudiersamtidarad andraockså i aven

kunskaper,samheten utvecklaförhuvudsakligenDet är att egna
söker sigpersonlighetendärmed denochintressen mansomegna

medborgare.aktivpolitisktför blifolkbildningen, intetill att meren
jämlikhetmed konstateraochhalt nöjakundeHär göra attattoss

handlingsamhällsförändrande intedelaktighet isolidariskoch
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längre tycks centrala värden för deltagarna. Därmed bordevara
också kunna ifrågasätta folkbildningens samhälleliga legitimitet om

demokratimålen, de formuleradesåsom allvar.ärtar statenav
Eftersom frihetsvärdet emellertid betraktasmåste likasom cen-

tralt jämlikhetsvärdet i demokrati,vår självständighetsom typ av
och autonomi minst lika viktigt gemenskap, blir domenses som som

demokratiutvecklingen och den svenska folkbildningenöver inte
lika lätt fälla. Den ursprungligen retoriskt ställda frågan, Kanatt en
filhatt stärka demokratin, kan nämligen mycket väl besvaras med

Att någon i cirkel förgår lära sig filhatt behöverett en att tova en
inte tecken folkbildningens och demokratins förfall.tas ettsom
Deltagarnas förnekande till har den cirkel de deltar i värdetrots ett
för demokratin. Både föruttryck frihetens förverkligande ochsom

smedja för medborgerliga dygder. filthattAtt kansom en tova en
förverkligandereellt den frihet alltid varitses ettsom av som

socialismens mål.
tillgodoseAtt personliga behov och intressen, formulerarentav

och fullfölja livsmål inom för folkbildningsverksamhetegna ramen
sitt förverkligande demokratin.utgör sätt demokratiEnett av

behöver differentieradesina subjekt, individer olika varandra,ärsom
har skilda värderingar, referenser och kompetenser. dessaUtansom

olikheter, sociala och kulturella distinktioner, finns ingen förgrund
den demokratiska dialogen ska uppstå. medborgerligtIngetatt möte

kan då inget meningsutbyte dåäga möjligt.ärrum,

Individualism -förutsättning måloch för
demokratin

Det förlorade subjektet

Under de årtiondena har det varit växande tendens inomsenaste en
human- och samhällsvetenskap vilja avskaffa individen, denatt stor-
het till vilken vanligen refererar tänker själva ochnär våraoss
liv. den symboliskaI interaktionismens och kultursociologins namn
framställs de inre upplevelserna sammanhängande, livslångav
identitet illusion. skapasVi ochnärmast existerar,som en menar

individer främst i samspelet mellan människor. Denman, som
kontinuitet liveti och personliga identitet vill hävda sågärna är,
förstått, resultatet förnuftsvårt skapa logik.inre Visträvanav att en
skapar den ständigt omredigera och berätta vårattgenom nytt
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kulturellt ochBerövadeoch för andra.för självalivshistoria, ettoss
eller individer.varken människorkortsammanhangsocialt är sagt

formulera denkunnakanske tillspetsat,skulle vi, någotSå syn
vetenskap. dettidensdominerar mycketmänniskan I per-avsom

föränderligtmedvetandetframstår ocksåspektivet temporärt,som
vidmakthålls socialtoch iirrationellt. byggstämligenoch Det upp

blickar intekonstitution. Visamspel har inreingen utegenmen
samspelet med den,blir tillomvärlden iifrån inrevårt utanmot

handlingar och dispositioner ingetliksommedvetandet våraär annat
samspelet.detresultatän ett av

värde,har jag,bilden subjektets sitthärDen menarursprungav
indivi-substantiella perspektivtill tidigarekorrektivfrämst som

social-konstruktivistiskt perspek-fullständigtden. Accepterar ett
förförödande konsekvenserfår emellertid vårindividen dettiv

Upplysningstänkande,demokratin.västerländskaförståelse denav
kollektiva, kommuni-medborgarrättsfilosofi ocksåliberal mermen

individerförutsätterdemokratin existensentolkningartära avav
tänkande,rationelltmedvetenhet, känsla, vilja,förmåga tillharsom

handlingarsslutsatseroch drahandling minstplanmässig inte att av
eller villkorendera förutsätta,kortkonsekvenser. Vi måste sagt ange

historiska subjekt.för uppkomsten av,
humanistiskadel deockså helSamshällsvetenskaperna, avenmen
studeraanalytiskt-historiskt,arbetatenderarvetenskaperna, att
förklaraorsaker kaninträffat och sökaredanhändelser somsom
inträffatredanuppenbar detRisken dåfenomen.olika är att som

utfallnödvändigt givnadet enda tänkbara,framstår ett avsom
inträffat kundefaktisktdetförutsättningar. Något änannat som

orsaksanalyserProblemet med sådanaha hänt, då slutsatsen.inte är
unika kapacitetför människanslämnarde inteär attutrymmeatt

Bådeoch handla kreativt.gränsöverskridande, tänkaatt somvara
och välkänt,gammaltproblem dettaoch politisktvetenskapligt är

samtid Berlin-tillolöst.delentill Ser vår ärännustörsta egenmen
historisksnabbfall exempeloch Sovjetimperiets ett enmurens

betydande kunskapförutsåg, denscenförändring ingen trotssom
förfogatyckersamhälle och människa Något oväntatöver.ossom

medvetna,förändring det kollektivttill följd iinträffar, kanske av en
enskilda individernasresultatmöjligenfolket;rörelse i ett avsomen

desubjekt, överskridahistoriskasjälvaförmåga skapa sig attatt som
tankemönstrenomständigheterna ochgivna
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frivilliga" folkbildningenDen fria och

fri frivillig". Med detfolkbildning ochtalartraditionAv somom
främst från ocksåska friden, i princip, stå statenatt menmenar

verksamheterna skallDeltagandet intefrån kommersiella iintressen.
resultatet självständigthelst ska detheller påtvingat, ettavvaravara

ochibland,fritt Verkligheten,val. åtminstoneNu settvet att ser
regle-verksam, finansierande,tidigtannorlunda Statenut. var en

folkrörelserna, deraskraft.kontrolleranderande och De stora
haft anspråkfolkhögskolor, har också destudieförbund och

fri offentlighet därVerkligt kritiskoch kontroll.styrning Någon
erfarenheter, formeratinblandning byttmedborgare mötts,utan

kanskehandlingar harförberett gränsöverskridandeochopinioner
existerat. Ändå,kortsiktigt och undantagsvisdärför inte änannat

offentliga utbildningsväsendet kunnatjämförelse vad detmedisett
fritt erfarenhets- ochförsamhälleterbjuda och i i övrigtutrymmet

folkbildningens möjlig-handlingsförberedelse harochåsiktsutbyte
frivilliga del-detliknande kanheter goda.varit Något sägas om

eller mindreofta kan tvingan-dettagandet. Det är attsant vara mer
folkbildningens olikafört människor tillde omständigheter som

och1930-taletkan ha arbetslöshet,Verksamheter. varitDet som
skolväsendet eller personligadet obligatoriska90-talet, brister i

lämna verk-funnits möjlighetendet har ändå alltidkriser, attmen
förkonsekvenser denfått omedelbarasamheterna dettaattutan

enskilde deltagaren.
be-allt, alltjämt ha"fri och frivillig tycks,Begreppen trots en

framstod detför folkbildningens deltagare. itydelsefull innebörd Så
intervjuadeantal debetydandestudie Cirkelsamhället. Ettvår avav

dethur viktigtfällde kommentarercirkeldeltagarna spontana varom
och rangordningför bedömningstudiecirkelnde intei utsattaatt var

deltagande.kunde avbrytade ville, sittoch de, Kortså sagt,att om
de kände lust tillförutsättningenverksamheten vilade att

bestämtlärafördjupa sigdeltagande. intresse, någotLust ettatt men
former.undersocialockså i Motsattingå otvungnaatt samvaroen

tvingad deltabedömd, rangordnad ochsituation, utanattatt vara
och socialt utbyteomfattande språkligtmöjlighet till mötermer

frivilligaoch den gymnasie-den obligatoriskaalltjämt iityvärr
former för bild-mellan dessaavgörande skillnadenskolan. tvåDen

bådemöjligthävda, detutbildning villoch jagning ärännuär, attatt
folkbild-till subjektdelta och forma själv isig merparten avsom

ochobjektifieringenhindren för detta,verksamheter ochningens att
skolan.den reguljärakontrollen, dominerarden samhälleliga iännu
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Möjligheten enskild individ välja vill delta elleratt som om man
folkbildandeinte, också deni verksamheten arbetaattmen att

vidareutveckla ochsin unicitet, historiska subjekts-sinsärartegen
karaktär, central och hittills underskattad demokratiaspekt. Viär en
för dag diskussioni vikten erkännandet, det erkännandeten om av
skall kanske börja med den enskildes forma självsigsträvanatt att
till självständigt historiskt subjekt respekterasett

Noter

Folkbildning förutsätterbegrepp rörelsen. kan givet-Jagstaten,som agent,en
också bilda själv, folkbildavis mig knappast bl.a. den anled-mig. Avmen

diskuterar härningen den verkligt fria bildningen,jag inte den där prefixet folk
längreinte nödvändigt.är

Åtskilligaz har ifrånjag LeanderHär utgått andra har emellertid både1980.
förr och skrivit skedet, för fler referenser forsknings-minsenare om se ex.
översikt Sundgren 1998.
3Se Pettersson 1992.

ulntressant också förädlandemusikens kraft betydande.ansågs så Evaär att
Ohrström diskuterar detta boken Musi/een,fo1/eet och bildningen:1997 im.
Glimtar urfol/ebildningens historia.
5 välkända hosDet citatet lyder "Upplysning människansKant 1784 är ut-
träde hennes självförvållade omyndighet. Omyndighet oförmåganär göraur att
bruk förståndsitt ledning. Självförvållad dennanågon ärutanav annans omyn-
dighet orsaken till densamma ligger brist förstånd,inte i bristiom utan
beslutsamhet och mod bruk det ledning.någon Saperegöraatt utanav annans
aude mod bruk ditt förståndHav lyder alltså upplysningensgöraatt egetav
valspråk.
6 den liberale folkbildaren och VerdandistenDet Carl Cederblad 1932är som
formulerar boksig i sin Bildningens Idéernaså och livet 40.vag: s.
7Anton Kapitalets och arbetets problem.Nyström i1879
xTron, vetenskap och forskning ska lösa mänsklighetens problem ochatt ge oss
alla möjliga lycka alltjämt bärande inslag samhälle.i Svenskvårtärmesta ett
folkbildning har ända sekelskiftetsedan de främstavaritsträngt taget en av
förespråkarna för vetenskapens popularisering, från Verdandis populära små-
skrifter till dagens föreläsningsverksamhet Stockholmi ABF:s regi.öppna
9 låter avhandlingBernt Gustavsson i sin Bildningens bildnings-1991 Trevag:
ideal arbetarrörelsesvenski Ellen självbildnings-Key1880-1930 representera
idealet till bl.a.i Rikard Sandler får för medborgarbild-ståmotsats ettsom
ningsideal och Arthur Engberg får humanistiskt bildnings-representera ettsom
ideal. grundläggande föreställning hos flertalet folkbildareEn dessa tidigaav var
emellertid det förelågjust inte mellan bildanågon motsättning själv,sigatt att
enskilt och kollektiv, kulturarveti och bli fullvärdig medborgare ierövra att
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och med henneska socialismen hos Ellendemokratin. Tvärtom Key många vara
och för-till möjligheterna bilda humanismens tradtionsig ijust ivägen attatt

verkliga livsmål.egna
l° läsarsällskapen. skulle självTidigt hade den funnits det religiösai Där man

konsekvenser inblandningskriften, dess innebörd ochuttolka samtala utanom
detta. Olssonsutifrån och uppfrån, bl.a. skriver Ambjörnsson Oscar1988 om

bilaga Arvidssonimotion återgiven 1991.är som
Arvidsson 1991 277.s.
Z A. 279.a. s.
U A. 280-281.a. S.

modernaH influerade och Pestalozzi, denBåda i tvåsin Rousseautur avav
grundare.reformpedagogikens

15 Folkbildning ochfolkbildningssakkunniga efter Andersson 1978års1920
samhälle ijärtelius 1978.

förstå turbulens16 den bakgrunden också ska den uppstårDet är mot som
skolfor-aktivt söker motarbeta arbetarnas inträdefolkhögskolerörelsen inär

och Brunnsvik börjantydligast illustrerad striderna Hola i vårtavavmen,
sekeL

folkhögskole-7 inrättandetSFS §1. Se Swensson 19681919 866 om avnr
ff.folkhögskolaoch ökat statsbidrag. Svenskinspektörtjänst år 220I 100 s.

g AmbjörnssonSe a. a.
19 offentlighetsbegreppHabermas iHellblom 1962/1988Se 1985 sättersom

arbetarrörelsen och folkbildningen.arbete analyssin av
2° avhandlingskrivit idéhistoriskdetta har NordbergKarinOm 1998 en

folkbildareFolkhemmets Radion 1925-1950.röst. som
2 Folksam/Brevskolan basisstudiematerial utarbetades CurtEtt avav
Åmarsk Individ, personlighet och medmans/eligoch Erland Mindus båda böcker:

titeln MentalhälsaArhete och mental hälsa. Studiematerialet barmiljö respektive
kritisk motbok utkom också skriveniarhetslivet: Brevkurs 1969. En av

dresserautmanande titelnFlordh m.fl. med denChristina Konsten1969 att
människor.

för22 folkrörelsern sakaktuellt hur ochexempelEtt gör attstaten gemensam
för folkbildadepåverka medborgarskapet miljoner regeringenär avsatt attsom

ifrå folkbildninObservera anisationernasa inteEMU. asätteratt gsor gom J g g
och ektivt bara detförmå hantera denna frå sakli 0b .å sätt,tatt ett mena ga p g 1g

skafolkrörelserna hur folkets bildninfaktum och ör sintressestatenatt ggav
detocksåfokuseras och kanaliseras anmärkninn o u n Intressant ärärär att1sig

föremål för och längre deteuropeiska medborgarskapet intedet intresseärsom
nationella.
B statsfinansieradeverksamheterna allt väsentligt intei ansågsAtt varavar

för ökad rörelseprofil.hindernågot en
24 folkhögskoleelever, Sundgrengjorde blandEnligt undersökning 500caen

till.liknande resultat kommer Lindgren 19961986. Ett
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25 och Sundgren,Andersson, Laginder, G.Se E., A-M., Larsson, 1996.
för individ och lokalsambdlle.Cir/eelsambállet; Studiecirklar: betydelser SOU

1996:47.
26 kapitel ia.Se 6 a.
27 hantverks-iAndersson WaldénWalden diskuterarLouise 19961994 8C

särskilt behandlar hon väl-cirklarnas betydelse för individ och samhälle,
befinnandet värde i sig.ettsom
28 medborgarskapet förStudiecirkeln och det aktivaSundgrenSe 1997 en
utförligare beskrivning.
29 för utförligare tolkning.Se ena. a.
3° kanske detvarför det rimligt antagandekan undraVi så. Ett äröver är att

minskattill hierarkierna och dehänger med tilltron stora systemenattsamman
och högre graddess ställe fått marknadsorienteringoch iatt en aven

individualisering.
31Putnam 1996 134.s.
32A. 111.a. s.
3’ Burbules ff.1993 36s.
31 Tollands bidrag DygderUddhammar red AndersSeAspers 1998.8C t.ex.
för "försök till dygdkatalog han däralla tider och det 65.gör a. s.en a.
35 språk,ff. Kommanikativt handlande:Habermas, Texter1990 192 oms.
rationalitet och sambaile.
3° ff.Gould 1988 291s.
37 ff.OlofssonKnutsdotterSe 1987 28t.ex. s.
38 förutsättningaroch insiktsfull skildring interaktionensbåde dråpligFör aven

Asplund 1987se
39Lindgren 1996 a. a.
4°Se Per Hartman 1996.ex.

den här"1 kritisk bild historienHellblom myckett.ex. ava. a. ger en
punkten.
12 folkbildningför diskussion vad skiljer skola och ilängre åtjag enom somen
bok under publicering, Sundgren 1999.
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Känslomakaren

Populärkulturens makt och
medborgarrollens förändring

Li Bennich-Björkman

Vad skall demokratin med kulturen till

Politik barainte eller Olof Johansson den därär program",prat sa
eftermiddagen oktober förrai ocksååret. ochDet handling,är ansvar
och handling ljuger inte Tydligare. Martinsson, tydligareän än en
dansbandstext, tydligare Palme och Daléus tillsammans. kundeJagän
inte det bättre själv.sagt

Boije Gennäs. 1998, 85

Orden Louise Boije författareGennäs, till ovanligtnågotär så
svensk samtidsroman med politiska förtecken. I Rent Hussom en

Siri, städarstår riksdagshuset och dag hus riktigt,gönrentsom en
i för berättelse kring politikernas främlingskap inför detcentrum en
samhälle, de människor de valda representerad Siri konstaterarär att

den liditinte kan förstå.inte Allt medkännande inteatt som som
grundas i upplevelser ord. endaDet verkligär tomma som ger
kunskap erfarenhet" Och det217. ochså måär empativara; men
förmåga till inlevelse kan födasockså erfarenhet ochänannatur
upplevelse, nämligen komma andra människor näraattgenom

konstgjord kommer konst och kulturHär och populär-väg.
kulturens olika uttryck förlänarochin, därigenom kulturen en
särdeles ställning moderni demokrati. kulturenGenom kanen
medkänsla och inlevelse, tolerans och förståelse skapas ocksåmen-
alienation, främlingskap och aggression. analys kändis-I en av

Östergrensidorpositiva konstaterarpressens Marianne "viatt ges
möjlighet till identifikation. känd eller okänd,När någon, talar

känsligt får infallsvinkel till liv.2öppet våraämne,ettom en egna
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synnerhet populärkulturen idag förr friI någonsinstår änmer
från statsmakten, både finansiellt och det gäller kontrollennär över
utbud och innehåll. tekniska utvecklingen har kort tidDen möj-
liggjort framväxten medier för masskonsumtion globalt.o.m.av

Filmen,nivå. och Veckotidningar,serie- den gigantiska musik-
industrin och har skapat fråninte minst statsmakten helt obe-tv en
roende och mycket inflytelserik påverkanssfär med all säkerhetsom
spelar betydande formandetroll samhälleligi mentalitet. Ien av en

pluralistisk demokrati den svenska den uppenbarligenutgören som
oberoende maktkälla. Samtidigt idag skulle förespråkaen som

slags kontroll kulturen, central fråga,någon med tankesåöver är en
populärkulturens genomslag deinte minst i generationerna,yngre

hur de värderingar och avsiktliga liksom oavsiktliga budskap som
den förmedlar förhåller till det fallsig eller i varje varit,är,som
demokratins grundvalar; livskraftiga politiska ochinstitutioner en
vital medborgarkultur

Vad jag innebär populärkultur, filmen,musiken,sagt att tv-ovan
och shower och veckopress, väldigt harsåpor kom-når många,som

reflektion,mit källa till socialisation och normbildning.utgöraatt en
speglar ofta ganska direkt samtidens livsmönster,Den sättett

väcker känslor och insikter hur andra tänker och lever.i Denger
fångar också och gestaltar, liv och kraft drömmar, längtan ochger
förhoppningar hos synnerhet också äldre.i Samtidigtunga men
framstår inlevelseförmåga och medkänsla tillsammans medempati, -

kollektivt minne centrala känslor vägledamåsteett som som-
demokratisk mentalitet. demokratiteori blir det då viktigtFör att
fråga sådanasig avgörande känslor framförallt grundläggsom genom
den fristående kraft kulturen och hur de bilder, deutgörsom
intryck, den förmedlasmoralitet populärkulturenisom som-
definitivt kollektiv hänger med rollenär en arena samman som-
demokratisk medborgare

uppenbart för den det allra förDet intresserar sig minstaär som
synnerheti ungdomars och levnadsmönster populärkul-attyngres

turella uttryck framträdande,spelar mycket för inte sägaatten av-
görande roll under centrala skeden och dennai roll iuppväxten att
takt med de tekniska möjligheterna till masspridning hela tidenatt
faktiskt har ökat. det befogatDärigenom högst hävda kul-är att att

makt samhället också har ökat,i samtidigt det blir änturens som
angeläget från demokratiteoretisk kraftigtsynvinkelattmer — —

öka kunskaperna vad populärkulturen för-innehållsmässigtom
medlar och diskutera förhållandedessa insikter i till vad denatt

demokratin idealt kräverrepresentativa medborgarkultur ochav
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medmedborgaranda. Slutsatsen populärkulturen tillsammansatt
bidrar forma samhället ochandra socialisationskällor aktivt till iatt

tillstånd leder tillsynnerhet bidrar till samhälles emotionella att ett
förfokus innehåll ocbfo/eus nödvändigtpopulärkulturensjust är

demokra-ytterligare dess relation till denkunna någotsägaatt om
kringVilka kretsar populärkulturentiska medborgarrollen. teman

alltså före-jämfört tidigare Förekommer detidag med normativa,
filmenskrivande, budskap Veckotidningar elleri i Hurtv-såpor,
individenpopulärkulturella sammanhang dentecknas privatai res-

offentliga det vidare idagden samhälleliga, denpektive Finns något
framföralltformarekulturellt alternativ till populärkulturen avsom

och världsbilder och där betoningenbarn- och ungdomars känslor
för offentligtligger prägling ingående i ett samman-snarare en

uppgift bildningsrörelsen underhang i privat,än rentett en som
fullgjordedecenniermånga

och maktdelning demokrati tankar-talar makt i gårNär enom
informella.formellaofta till mäktiga institutioner, Förävenmenna

tillskall fungera praktiken och utvecklas sindemokratin i inteatt
arbetsfördelning, antalslags maktens därkrävs ettmotsats ett av

uppgifteroberoende professioner specialiserar devarandra sig
osynlig handutför allra bäst. Därigenom genomman som en- -

professionellakontrollerar och balanserar dessa institutioner sam-
arbetsfördelning, den härtidigt varandra. sådan maktensEn som

professioneruppfattas, förutsätter starka och väl sammansvetsade
specifikaförmår fylla de mäktiga med deninstitutionernasom

journalister ochkompetens krävs. ämbetsmän,Jurister, veten-som
befolkar och förser dem med maktenskapsmän institutionerna att

administrera, granska, forska eller skipa rättvisa.något:göra att
ofta kulturen, haruppgift, alltsedan 1800-talet tillskrivitsEn som

ifrågasätta och etablissemanget,granska och kritiskt maktenvarit att
förloratkyrkan och militärenvilket takt med maktcentrumi att som

alltmer kommit bli liktydigt med granska denbetydelsei att att
företrädare. icke-demokratier,politiska makten; och dess Istaten

oftastuppfattas dettavilket vittnesbörd återkommer till,många
förd förekommer belägg det;kulturens raison Det’étre.som

fornafrån författare, konstnärer och andra detvittnesbörd i Sovjet-
Sydafrika3, fördemokratiskaeller liksom deti i Sverige.unionen

förändrardemokratins genombrott och Stabilisering ju,Men gott
förutsättningarna för sådan politiskoch och motivationenont, en

kritik.
funk-finns vid politiskagoda skäl den i meningDet att anta, att

demokratiskt samhälle, och synnerhetkulturlivet i ition i ettsom
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stabilt sådant, ganska annorlunda därförsig mindreinteett ter men
viktig vad fallet totalitär eller auktoritäri statsbildning.än ärsom en
Kulturlivet stabil demokrati, förutomi makthavare ochretaatten
ifrågasätta, uppgift kvarstårf också erbjudagivetvis måsteen som en

för känslomässig bearbetning livserfarenheterterapi,arena egnaav
och identifikationsmöjligheter med andra människor, och det måste
bli möjligt kulturen komma andra och därigenomnäraatt genom
öka förståelse och empati.

har alltså makt hjälpa demokratins medborgareKonsten attatt
verkligen de andra, enbartinte betrakta medmänniskornase som

rättighetsförklaringprinciper elleri deklarationi utan,en en
föråtminstone ögonblick, känna med dem och kännaett att man

delar villkoren människa. läser för jag inteJag äratt attvetasom
litteraturprofessorn filmenstudentensam, C S Lewiss isvarar

Sbadowlands. Maktforskning har tidigare identifierat makten över
makten tanken5.dagordningen och makten Tillöver överresurser,

dessa maktrelationer skall alltså läggas också makten känslan.över

Betydelsen demokratisk politiskav en

kultur

Samtida forskning demokratisk stabilitet livskraftoch tenderarom
betona fundamentala element, de politiskatvå institutio-att varav

det andra fundamentet den politiska kulturen,Detär ärnerna ena.
med andra ord de grundläggande värderingar föreställningaroch
medborgarna och politikerna hyser det gäller mellanmänskliganär
relationer, de offentliga det kollektivainstitutionerna, ochminnet
självet, livsmeningen. Politik och samhällsliv handlar med-om
borgarnas och politikernas mentala kartor, beteendet körer ochiom
fotbollsklubbaré det vilket skapar sammanhang ochsättom man
mening i liv, och hur skolor,sitt dagis, kamratgrupperom genom-
och kulturlivet de fostrasgenerationer i sin turgenom nya som-
skall forma demokratins institutioner nytt.

kritik dag riktas deti vilket den svenskaDen sättmotsom
demokratin fungerar sikte framförallt fundamentalatvåtar
brister. hävdar, företrädesvisVissa hämtade från de äldre generatio-

de medborgarna generellt för förlitetatt sett tarnerna, nya ansvar
det samhällslivet, och de för litetgemensamma att genomsyras av
medborgaranda. och färre väljer med politiskaiFärre partieratt vara
och rekryteringen till politiska förtroendeuppdrag alltgår trögare.
Andra framhåller, och då framförallt individer deur yngre
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politiken alldeles för litet handlingsinriktad,generationerna, äratt
för finnsdet långt tid resultat och det för litetuppnåtar att ut-
för förstaagerande. äldres kritik riktar handsig iDeegetrymme

det vilket medborgarrollen och vad demokratinsättmot synen
kräver kommit utvecklas, medan de främst lyfter fram deatt yngre
etablerade politiska brist boveninstitutionernas anpassning isom
dramat. Vilka skall Eller för omformulera frågan;påtro att

fruktbar fasta förringavilken kritik denpå Utanär attmest ta att
innovationsförmågatröghet och brist kännetecknar bådesom

politiska framgåroch beslutsinstitutioner, vilket skallpartier ovan,
ändå denna denjag analysera demokratinsi representativauppsats

problem framför fråga kraftigt förändradallt med-som en om en
borgarkultur där ifrågasättandetjust riktas representationmot som
sådan.

"bekymmer kommit akademisk såvälEtt ståattsom en som
populär dagordning handlar medborgarnasen mer om

kvalitet och karaktär. takt med liberalismens idealiFör att om en
och självständig individ och medborgare ochautonom mer mer

blivit realitet de högt industrialiserade västdemokratierna,ien
höjd utbildningsnivå och tidigare icke skådad periodgenom en av

materiellt överflöd, har nämligen de välorienterade generatio-yngre
framföralltoch det dennai generationstermerär ut-nerna, som

förståsveckling bäst, ökande utsträckning kommit vändai att
dettill tidigare utgjorde det samhällslivetryggen som gemensamma

och dess kollektiva föreningsliv. Siffrornauttryck, och talarpartier
tydliga språk. hade de politiska ungdomsförbundensitt 1970

sifframedlemmar, medan motsvarande inteår199 000 1996 var
högre vilket innebär minskning med reda tali100,48 150 000än en

år.7 nedåtgående utvecklingen ungdomsför-Den inom just25
bunden framför fartallt 1980-talet, ända sedani mittentog av men
slutet har det från1960-talet skett accelererande avtrappning,av en
1950-talets guldålder med stark medlemstillströmning.en

snabb historisk tillbakablick det för knapptvisarEn år100att
sedan, 1900-talets början, ungdomarna bari inte minst var som upp
det alltmer blomstrande föreningslivet, och skriverminns,många
etnologen johan Wennhall, föreningserfarenheterna centralsom en

ungdomstidengdel Vid sidan det ideologiska innehålletav av
särskilt kamratskapet och den kunskap fickpoängteras man om

möteskultur och mötesformalia. kunskap kundeDenna många ta
liVet.9med vidare den amerikanska debatten harsig i I rösterut

länge höjts föreller mindre starkt pågående ned-varnatsom mer en
för vad ibland kallas de republikanska dygderna ellergång som
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medborgardygderna. har hävdats det saknas medborger-Det att ett
ligt känsla för det del detvilja iatt taansvar, en gemensamma, en

nedgång.kollektiva och det mellanmänskliga förtroendet Iäratt
förhögsta grad denna diskussion och den där uttryckär oro som ges

berör enbart hela den västligaintenågot USA, utansom
industrialiserade världen inklusive och dettaSverige oavsett om—
väljer tala medborgardygder eller socialt kapital. hurMenatt om
skall då tolka de framstår eller mindremönsterman som som mer
universiella, det minskande traditionellainte deltagandetminst i

Ärformer för politisk påverkan det förebådarjärteckenett som
falldemokratins nedgång och eftersom medborgarnas kultur inte

befinnerlängre samklang med de politiska ellersig i institutionerna,
det nödvändig och livsbefrämjande omvandlingär snarare en

framståendeRonald Inglehart, samhällsvetare, drar slutsatsenen
fördet nedgång det harinte någonär ägtatt gemensamma som rum

överflödetivästvärlden takt med det materiella har säkrats,i att utan
förändring gälleromstrukturering och det vilkanärsnarare en en

former detta dygdernamedborgerliga leversig. Detarengagemang
och har hälsan, förut förbara leta andra ställenmåste än attman

dem praktisk handling. riktningi utveckling iDenomsatta motse
demokratinvardagsengagemang den lilla brukarorgan,i -i

skolråd, föräldrakooperativ bostadsrättsföreningaroch kan utgöra—
Ävendeltagandeformer.exempel sådana nyaett om, menar

Inglehart, dessa beteendeförändringar ochgrunden skakari utmanar
de existerande politiska liksom ochpartierinstitutionerna,om

hans bedömning betydligt optimistiskorganisationer, så är änmer
"Sammanfattningsvis förändringar befrämjandedessaPutnams: är

för demokratin15.expansionen av
vad beror den tilltagande oviljan kollektivt,sigPå att engagera

partipolitiskt eller det organiserade föreningsliv tidigare bari som
offentlighetenden politiska amerikansk diskussion harI tvzsupp

framhållits.och passiviserande karaktär harintåg iJag ett annat
sammanhang förklaring,pekat ytterligare tänkbar nämligenen

kraftfulladen förändringen den mänskligai naturensynen som
barnuppfostransidealenslår under och 1950-talen.igenom i 1940-

Tidigare hade disciplinering och självbehärskning ledstjärnor,varit
stället lust och glädje, vilja expandera dentog attnu en egna person-

ligheten överhanden för lånaindividualismexpressiv att etten-
Bellahlg.uttryck från sociologen Robert har bidragit tillDetta att

forma individer med stark efter sigvarasträvan att motsannaen
genuinitet.själva", och till föreskriver Igemensamma normer som

förhållande till den demokratin och de politiskarepresentativa
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efter självhar utvecklingen resulterat iinstitutionerna strävan atten
betoning kon-ha långtgående kontroll sittöver engagemang, en av

påfallande snabba resultat, handlakretion, och önskan iatten om
föklaringlångsiktigt. alternativarbeta Enän attnuet somsnarare

medborga-framförts hälsan still.också sikte tiger Mångatar att
därförmed livsvillkor, ochidag relativt nöjda sina ingaär serre

bjudande skäl sig.att engagera
de budskap avsiktliga såvälhär emellertid hurFrågan är som-

från föreställningar,oaviktliga central skapareutgår avsom en-
populärkulturen,och tankemönster, nämligen rimmaremotioner

medborgarkultur. förhåller populär-med demokratisk sigHuren
demokratinkulturens bilder till

och beteenden,medborgarnas värderingardiskussionDen om
under beteckningen politisk kultur" statskun-ibland igårsom

skapzo, frågan moral, karaktärsdaningockså tydligt hurtangerar om
framväxten vad skullehar påverkatsoch etiska riktlinjer av av

kulturellt."socialt ochmassamhälle, både politiskt,kunna kalla ett
betraktat,demokratin, styrelseskick visst måttFörutsätter ettsom

beteende fordras förVadvärdegemenskap kring ochav normer
ska fungera väl Vilka slags med-det demokratiska samhälletatt

människor, bygger starkt demokratisktborgare, vilka slags ett sam-
forskning har demokratinsstatsvetenskaplighälle egentligen pi I

demokratide värderingar ochpolitiska kultur isynsätt ensom-
identifierats bland tolerans, mellan-nödvändiga annatansetts som-

gemensamma. Vadför detmänsklig tillit, ochintresse somansvar
betydligt mindre utsträckningemellertid i istått är attcentrum

föreställningarendast bygger kognitiva idemokratin inte utan
känslomässigtutsträckning byggerlika hög ett engagemang;

och för detkänslor för medmänniskorna iDet ärgemensamma.
förhållningssätt omfattasfall farligt sådant passioneratvarje ettom

förhållningssätt leder knappastalltför få. intellektuelltEndast ettav
fordras för demokratins kultur skatill det attengagemang som

stark.sigväxa
vidinlevelseförmåga och alltså,Medkänsla, empati jag,är tror

medborgarkulturennämnda egenskapernasidan de redan iav
känslomässigaansvarstagande och liknande, centralatillit,som

förmåganmedborgarmentalitet.demokratisknycklar i Utan atten
detoch kunna känna detmed andra människor,känna att som om

ilsken, och dengladdes, led ellersjälvjag utan attsom varvore
delvis undangrundenförmågan då och då aktiveras, dras åtminstone

för politik.och därmed demokratinsför samhällelig etik och moral
delar detvilkaoch solidaritet, mäktiga principerRättvisa stora av
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demokratiska projektets legitimitet vilar, för flertalet starkaär
framförallt de vilar känslomässig grund.när

Medkänsla

Kulturella upplevelser upphov till känsloreaktioner iblandger som
kan livsavgörande för förmårdejust gestalta omedel-någotattvara
bart och filter. Filmen Fran/eie and Johnny avslutas medutan en

levt länge i mitt Huvudpersonen, den tilltufsademinne.scen som
och livet hårt servitrisen Frankie,åtgångna sitter i York-sitt Newav
fönster och borstar tändernaintensivt medan hon låter sin rädsla för
kärleken till Johnny förflyktigaslångsamt till Debussystonerna av
Clair de lune. Gryningsljuset strilar långsamt ned mellan sky-
skraporna och till de sovande värnlösa och utlämnade människor-

Frankies närhet.i Försiktigt skimrar det, för kort ögonblick,na ett
dem, och Frankie betraktar lyckligt dem alla. ljus FrankieDetöver

dåjust medmänniskor försoningens;sina de vanliga,är ärser
felbara och därför människor,just behov omslutasi med-attav av
känsla, ömhet och respekt.

får tänka nåd,Det mig Frankie Debussys pianospelsäger näratt
det enkla hyresrummet.iströmmar ut

demokrati skall livskraftig fordras detFör med-att en attvara
borgarna och politikerna då och då genomfars den nåd vilkenav
Frankie känner York;i gryningen i de låter uppfyllassigNew att av
det försoningens ljus vilket ofullständiga,dei vardagliga och ofta

medmänniskorna för ögonblick fram förträdernågratröttsamma
med den högtidlighet och den värdighet de besitterögonens som

just i egenskap människor. den nådenFrågan inteärattav vara om
framförallt förmedlas kulturella upplevelservia

arbetsmarknadsministern från talarstolenNär tilluppmanar
kamp arbetslösheten och dess förödande konsekvenseremot
befinner fortfarandeverklighetensig avstånd. och timme1/21

fantastiskamed den Bmssed Ofi’— brittisk film kolgruve-en om
samhället ställt inför den oundvikliga nedläggningen: livskraften

ändå blandspirar mässingsorkester,i kampenmännensom gruvans
för överlevnad föroch den avgörande värdighet framföralltsom
hotas arbetslösheten blir faktum kommer människorna innär ett -

livet. medkänsla och den förändraviljaDen väcks äratt som
exempel kulturens unika förmåga skapa omedelbar inlevelseatt
och lägga känslomässig grund för handling.att en
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informationoch socialstyrelsen då och då medSkolverket går ut
informationupplysningar kring mobbing skolorna;och i somen

myndig-lika mycket till lärarna till eleverna.riktar sig Mensom
kraftfält,ofta skapa emotionelltheternas språk bidrar tillinte att ett

hjärtan.väcka medkänsla läsaresoch klarar mycket sällan i sinaattav
det intellektuella planet; det problemReaktionen "ettärstannar

för deåtgärdas" och därmed lösas. känslorskall någraMensom
drabbade uppstår inte.

kraft,full, och förödandeSådana känslor drabbar emellertid med
den lilla farbrorn.läser Barbro Lindgrens barnbok Sagannär omman

han plakat medfarbror,liten såEn är sätter ettattensam uppsom
föremålEftersom han blir han ocksåönskan ärvän. ensam,en om en

för hanför och de krokben honomde starkares närsätterspott spe;
Ungdomsfilmende hundar förfölja honom.och låter sinagår,är ute

faktiskaeller konsekvens, skildring den mobbingensSanning av
ochoch den kusliga grymhet med vilken dengestaltning 12-åriga

föder sorgsenhet ochförnedraKarin sigtvingasutstötta samma
skallmedkänsla också insikten det kunde intevarit jag. "Dumen :

för dig.fråga för klockan klämtar, den klämtarvem

filmen,och med ochfinurliga med konsten litteraturen,Det ärteatern-
förstoneidentifiera med människorde tillåter iattatt somoss oss

svensktrodde hade med",inte något sägergemensamtatt en av
Gardell.kulturs Jonasstora,

identifikation lika ocksåoch med andraEmpati, ärsom oss men
förannorlunda och kanske centralamed dem ärär attsvagare,som

förverkligat. kansamhälle skall bli inteDe ärett gott svagaresom
dem har kanaler tillföra talan, bli "igenkändasin måste av somegen

förmågaförfogande, de dragit vinstlotterna.sitt Denna attsom -
förstå andra känner kommer till användningvad många om--

kärleksför-företagsledning tillallt från säljarbete ochråden livet,i i

engagemangbarnuppfostran, medkänsla och politiskthållanden,
Kanslansförfattaren den uppmärksammade bokentillskriver

förfaktisktintelligens, och pekar hur väsentlig denna kapacitet är
mänsklig samlevnad och samhällsliv.

medkänslan, ligger vill hävdamakt, makten jagDenna över
grund direktaoch konsten, den harfrämst hos kulturen inte sin inär

problem för demokratinserfarenheter. blir det ocksåDå ett
harAnders Johnson konstaterar, Sverigeinstitutioner att, som

förväntar kulturellttill demokrati därutvecklats ingen sigen
politiker framförallt denJohnson diskuterarengagerade
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minskande läsningen och bokliga bildningen. emellertidciterarHan
avvikare", politikern konstaterar att:en som

läsa skönlitteratur landstingsråd.Man måste Detär är sättettom man
bygga bilder huvudet appellerar till kreativiteten. Efter klockaniatt som

tjänstepapper."läser jag inga22

framföralltKulturen, populärkulturen, formar reflekterar före-och
förändradeställningar, tolkar förutsättningar föderoch känslor.

detFinns skäl orolig för den nödvändiga känslomässigaatt attvara
"bas" central del demokratins fundament harutgörsom en av
förändrats eller sönder förändringarVittra Historiskaär väg att

kroniskt svårbelagda, utgångspunkt det bättreär ty atten om var
förr ofta båda ohistorisk och därtill ofta omöjligär attosann,
belägga. försöka förstå samtiden för också bliMen måste iatt
stånd framtiden, och den riktning Vilkennågot isägaatt om om
utvecklingen alarmerade diskussion idag förs kringgår. Den som
behovet höja den emotionella framföralltintelligensen iattav -
form självinsiktzgmedkänsla och ökadempati, hos de alltmerav -
självmedvetna pekargenerationerna riktningi inågotmot attyngre

Ärfall uppfattasvarje problematiskt. det troligt det såärattsom
Eller det tillbakablickande nostalgisk hållning, där det liggerär en
sanningen de högt industrialiserade västländernanärmare att anta att
präglas uppväxande aldrig tidigare känne-generationerav som
tecknats sådant fokus relationer; både det gäller rela-närettav

tilltionen själv och till andra, vilket främjasig torde medmänsk-en
lighetens kultur

Sociologen Robert Bellah beskriver emellertid det moderna sam-
hället kännetecknat kyla.moralisk syftarVad han då ärsom av
förmodligen kyla bemärkelsen tilltagande avsaknadi justen av en

etik enbart kyla brist empati.ängemensam snarare som som en
Tolerans inför skilda livsstilar och ökad likgiltighet inför huren
människor Väljer gestalta liv blir istället ochsinaatt ut-mer mer
märkande. författaren radiointervjuGardells tolkning iI Jonas en

problemet för den 1960-talsgeneration han själv tillhörär attsom
den aldrig kom till skott med det med medkänslangemensamma,
och solidariteten. Istället det vid det individuella, detstannar
personliga.

sin dagfrån iv och kommerI Så går vårasenaste roman en
aldrig fångar Gardell lysande välfärdsgenerationåter sättett en

tillvaro saknar mål eller riktningmening, någongemensamtvars
de privatarelationerna också de säkra ochutöver är tryggasom

opassionerade.
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harförefaller GardellSamtidigt det intuitivt rätt,som omsom
det verkligeniakttagelse.paradoxalt denna Tyligger det inågot är

hur kanElleroch solidaritet saknasmedkänsla rättare sagt;som
långtsamhälle, där självinsiktensaknas så gången:medkänsla i ärett

nödvändigbefintliga analyser justsjälvinsikt enligt utgör ensom
empati till tidigare generationer,förgrund I uppväxtamotsats

mentalaoch kanske ocksåekonomiskaandra ochunder påvramer
oerhörtborde de generationernaförhållanden, åtminstone nya vara

inlevelseför-självinsikt ochbåde det gällersocialt kompetenta, när
följaktligen,talas också ibästaboken generationenDenmåga. I

individualister:solidariskaGardells analys,till Ingen-motsats om
medmindre solidariskaskulle ha blivitmänniskortyderting att

deoch konstaterarmedmänniskor. Geyersina Pettersson att nya
fattiga fårlöneskillnaderna,varken vill ökaindividualisterna attanser

medmänniskor med mindresjälva eller betraktar sinaskylla sig
denna inlevelse-tillit ihop dethur detta sågår KanMen attvara

och hartill demalltför begränsadförmåga, denna empati, är man ser
framförallt radikaltsjälvinsiktenocherfarenhet till de egna, attav,

relationsproblempersonligaförbättrats det gällernär upptar ensom
fokus förstärksmedelklassens vardag,omfattande delså ett somav

ökade självinsiktensdenbudskappopulärkulturens Frågan omav
ochoch hur empatintill medkänsla och empati,relation varom,

diskussion.fordrar ytterligaremobiliseras,

kollektiva minnenoch

barnboksförfattaren Thomasskogen skriventideni iFörr är av
för längedet inteoch bok såTidholm Sverigeär som varen om

be-farfars far till bokensNathan,handlarsedan. Den ärsomom
litenoch morbrödermed ioch lever sin sinarättare enpappasom

Nathan lagarmestadelsskogen.i Det är trots attmaten,stuga som
soffanskogen.följer med jaktoch ihan bara Isju år,är pappa

dag kommerblivit litet knasig.ligger också Enmoster ensomen
ridande och har medhäst sig säger attett papper somman en

det. Nathanvill blirskolan.Nathan skall inte, såi Pappan men
fröken och detill skolan, därskogenden långagår vägen genom

får Nathanoch iblandfinns. långeller barnenandra sju Vägen ärsex
medvärld sighos fröken skolan. Ai En öppnaröver ny nu,sova

paradiset. Lucia-morgo-och ledsagare in i MenOrmApa O som
skolhuset ljusanskogen iNathan sig stårnär närmar genomnen

och tilltillfälligt till Nathan,fröken flyttar hemSkolan, ochlåga.
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och med morbröderna och lyssnar ibland. kommerSåpappa som-
och fröken beger hemåt till Kalmar, därifrånsig hon kom-maren

Sedan blir det aldrig skola för Nathan, paradisetsnågonmer. mer
slår igen. Nathans barnbarn och barnbarnsbarnFörportar som

det välmåendei förSverige skolgång allaprecisväxer ärupp en
självklarhet, vilken dörrarna till den rikedom kunskap,öppnar som

kunna läsa och skriva, kunna förstå hur hänger ihopatt att naturen
och hur olika människor kan utforma samhällensina och sina liv,
innebär.

Boken Nathan återskapar del kollektiva minne.vårtom en av
bilderbokens formGenom i fånga glimt villkoren desåatt en av som

tedde för barasig sedan Tidholm liv förflutnaår det och100 ger -
skänker relief till det till de framsteg faktisktärsom nu, som
åstadkommits.

Författaren Per-Anders Fogelström dog nyligen och hyllades i
vederbörlig ordning den författare faktiskthanstorasom var.

litterärasina verk,Genom i synnerhet Stad-serien, skapade han inte
enbart litterära upplevelser. bidrog också till samhällsminnet,Han
till bilderna hur förgångnadet omvandladesSverige till denav mo-
derna post-industriella dennation dagi Dettaär. ärsom en annan
del kulturens makt; hjälpa till bygga ochminnen skapaattav att

of"communitites svenska minnesgemenskaper.memories, Det
Bellah minnesgemenskaper betydelseni medveten-är, etmenar

heten förflutet och bara deladinte nutid,ett gemensamtom en som
skapar den hållbara samhörigheten vad vill kalla känslanjag attav—
dela ödeÃgemensamtett

finns också skäl anknytaHär till fördesatt ett resonemang som
den amerikanske historikern Christopher Lasch den inflytelse-iav

rika narcissistiska kulturenDen framhöll hanDär karak-1979. som
teristiskt för det narcissistiska samhälle han fram redansåg iväxa
slutet 1970-talet uttalat för historien,ointresse både denettav

samhällshistorien, såväl den individuella.gemensamma som egna,
Individerna har istället blivit helt inneslutna nutid,i sin ochegen
avsaknaden förflutet och oförmågan godaintegrera minnenettav att
leder, enligt Lasch, rastlöshet.till ständig kultursVåren
likgiltighet för det förflutna lätt till fientlighetaktivövergårsom-
och avvisande tillhandahåller det starkaste beviset för denna-

bankrutt37,kulturs skriver Lasch och understryker samtidigt att
föraktdetta tecken svårigheten framtiden tillär mötes.ett att

liknande beskrivning flimrar förbi,En mycket lös form,iän närom
ungdomarna i nyligen publicerad undersökning beskri-såporen om

samhället historia, detutan inte påverkbarnågonver styrssom av
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makt och tycks fallinte inågonstans, varje inteväg motvara
bättre mycket tanke betydelsenintressantnågot Det är atten av

historia och aktivt centralt elementminnen minnas iäratt ettav - -
reproduktionen aktiv medborgarkultur.av en

Demokrati föds i vardagen

undersökningar pekar riktning demokratin födsMånga i imot att
vardagen. Demokratins medborgare ochsocialiseras präglas i var-
dagsmiljöer har mycket litet eller alls med politik;inget göraattsom

hemmet det fattasi beslut veckopengar och städscheman, inär om
där frånskolan olika sociala miljöer ellerjämnårigamöterman

hänvisas till enbart föreningslivmed likar", ochsina iumgåsatt
arbetsplatser. Alla de erfarenheter hur blirgör,som man man
behandlad och vilka grundläggande värderingar därmed ut-som
vecklas tiden bidrar till forma förhållningssättmentaltöver att ett
till själv och till andra också kansig medborgerligiöversättassom
handling. den socialisationsprocessi avslutasvissaHär, som menar

vuxentill tillvaron och andra hävdarövergången pågårgenom som
livsloppet,eller mindre utpräglat hela kommer ocksåövermer

konsten och kulturlivet mycket viktig källa till värde-in som en
världsbilder ochringar, konsten har således maktemotioner: en

både tanken och känslan.över över
Mycket pekar riktning populärkulturensi genomslags-mot att

kraft svåröverträffad.idag intelligent och roligt exempelEttär som
väl illustrerar detta påstående filmen the dog, där den ameri-Wagger
kanske presidentens snedsprång med flickvolontär undermitt på-en
gående valkampanj fåssnabbt falla glömska hos deimåste ameri-att
kanska väljarna media och all-griper inågot "störreatt taggenom
mänhet. Staben för ändamålet Robert de bland-Niro,engagerar en

konsult och trollkonstnär, efter litet funderande före-ning av som
slår krig med Albanien den bästa lösningen. ochSagtäratt ett

HollyWood-magnaten förgjort, producera ochMotts attengageras
föreställningen. CIA-chefen kommer bluffenregissera När

det krig, det finnsinget trupprörelserspåren: pågår ingamen
blir helt enkelt klart det TV.Det pågår Snartgör.svaret ett
klingar också känsloladdade med hyllningar till den ameri-sånger
kanska demokratin fiendelandoch den kvarlämnade Williami
Schumann, Good old shoe" landet. Gamla skor hängaöverut ses
överallt, symbolen för bakom kraven denUSA ståratt enat att
icke-existerande Schumann fångenskap;skall släppas albansk alltur
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detalj den genomskickligeregisserat i minsta DettaMotts. ärav
fantastiskt belysande film för den makt populärkulturen,en som

efterinklusive medium, fått samhällei trängtartv ett ettsom som
öde och kollektiva känslouttryck; de skor dinglargemensamt som

träd och lyktstolpar centrala York blir deti i New närmaste man
kommer den Durkheimska kollektiva extasen.

medieforskare, den förenligtTv-såporna tvåutgör numera,
ungdomar kanske referensramenallra viktigaste inomgemensamma
alla samhällsklasser: ständigt finnas infallsvinklartycksDet nya

finns alltid räckhåll samtal börjar lida bristinomsåporna. De ettom
fungerar referensram föroch alltsåämnen, som en gemensam

ungdomarna. känna till karaktärer och skådespelare,serier,Att
ungdomarna högre eller anseendeingengör, statussom ger av

kamratgruppen.42utanförtraditionella institutioner
hylladeanalys den thing/something,serien serieI aven en som

introducerades antalslutet 1980-talet och kretsade kringi ettav
kvinnors förhålla till de motstridiga moderskapkravensigsätt att

författarenoch yrkeskarriär, konstaterar att:

Television only able draw social and hasanxieties,crisesnot to on
ofbecome the that individuals rely helpprimary toone resources on

‘3them of of theirmake the world and the world.activitiessense

och enbart bli underhållen ellerTv-serier intesåpor är sättett att
fly verkligheten. också viktiga hjälpmedel söka förståiDe är att

förse stoffverkligheten, och andras, med tillsin att gemensamtegen
reflexion förebilder.och och värden ochvisaattresonemang

bror barnprogram,Min tio tittar inteåräryngste utansom—-
verkar ha barnprogrammen, och jagsåpor. Såporna mångaattersatt tror

barn och ungdomar hämtar del föreställningsinstoren av om
därifrånfverkligheten

Gillberg, analyserat hur kvinnliga chefer iNanna porträtterassom
framgångsvenska och bland konstaterar och god-såpor attannat—

het sällan hand hand denna iakttagelse vilket ocksåigår gör-
innehållet behållningskärskådas. liggermotiverar Att såpornasatt

mycket de speglar den verkligheten ocksåi någotnäraatt var som
framkom studien "Ofta talarsvenska ungdomars såpartittande.i om
ungdomarna bra realistiska, de handlarserier nära-attom som om
liggande vardagsproblem. kunna känna och delarigen sigAtt av

livssituation gestaltad och därmed förtydligad desin äregen en av
såporförviktigaste dimensionerna intressetav
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fiktiva har tid fått konkurrens den s.k.De såporna senare av
dokusåpan, med andra 0rd bygger riktigaserier männi-som
skors vardagsliv, följer dokumentäratittaresom man som genom
inspelningar. Charter och Singelliv exempel sådanaär
dokusåpor liksom statstelevisionens valde deAttKaravan: —

bussarna till första dokusåpa beror de bjudervår attrosa en
framåtrörelseautomatisk och det skapas naturliga kontakter ochatt

konflikter mellan deltagarna de lever och färdas så näraattgenom
varandra under lång tid. dokumentärsåporna fångas ytterligareI en

tendensintressant kulturen nämligeninom sammanbland-upp,
mellan och offentligt. Offentlighetenningen kretsar kringprivat
relationer, och detprivata blir kanskeprivata i meningnågon mer

verkligt det spelas inför offentligheten. ligger härSverigeuppnär
efterlångt land England förekommerutvecklingen: däriett som

redan verklighetssåporflé44
inslag tv-kultureni relation tillintresse iEtt annat stortav

medborgarnas mentalitet den växande flora dokumentäraär prat-av
shower relationsproblemprivata kärlek,tar svart-som upp som sex,
sjuka, och svekincest med vanliga människor huvudrollerna.i ferry

Show, eller Ricki Lake attraherar dagSpringer jenny jones varje
USA",miljontals ochtv-tittare i de svenska motsvarigheterna som

Alice Bah, och Söndergaard, drar också skaror ochBirgitte stora
skapar genomslagskraft slags offentlighet, därsingenom en ny
diskussionerna längre kretsar kring abstrakta idéer ellerinte sigvare

kring detprinciper kärlek, erotik och tvåsamhet.privata,utan
Tv-showerna från fiktion till verklighet; detöver ärstegettar

verkligheten dramat och dramatiken utspelar relations-sigärsom
planet: otrohet, Svartsjuka, udda kärleksrelationer dessaincest, utgör
pratshowers stoff liksom samlevnad och barnuppfostran. Pratshow
med livet Svenska Dagbladetsinsats presentation Jennyärsom av

show: blir ibland lätt moralistisk, iones’s "Jenny Jones som pro-
där hon sexuellt aktiva tonåringar. Mammornagrammet tog upp

kom och helt apatiska och fick tack präktig moral-var som en
kaka.48 det vanliga människors" livHär privata venti-är mest som

offentligt.leras Showerna innehåller det sensationellautöver
emellertid sensmoral; här allt acceptabelt och showernainteären
erbjuder offentligt forum för diskutera etik ochprivatett att
moral, låt underhållningens form. Publikeni deltar aktivt ochvara
fördömer, håller med, boven och hjälten och showernautser
avslutas ofta med kort etisk betraktelse från programledarenen
kring kvällens förkastligtdet bo ihop med kvinnortvåärtema: att
otrohet orsakar mycket kring hur beterDet ismärta äretc. oss

319



KÄNSLOMAKAREN

mestadels formeras.relationer det Ödetprivata gemensammasom
allra iögonenfallande exemplet pratshowernasDet mest genom-

den färgade amerikanska Oprahslag givetvis tv-stjärnanutgör
förmögna medWinfrey, idag kanske världens kvinna,mest enorma

inflytande Winfrey hartittarskaror världen OprahDet överöver. tv-
publiken kusligt.är närmast

till inflytelserika allahon också nyligen USA:sSå utsågs mest person
hästlängder före såväl Clinton Hillary. miljonerkategorier, 33som

människor länder, från till Folkrepublikeni Kina, varjeUSA133 ser
vecka hennes tv-show. Sedan för tolv sedan har denår gåttöverstarten

age-influeradefrån tämligen slaskig sensationsprägel till new
moralpredikningarflg

Även filmen haft,har alltid Blomgren konstaterar, storensom
genomslagskraft folklagren och skall tilläggasde breda inte minsti

har filmen den, efterbland ungdomar och under 1900-talet varit
fritidssysselsättning".5°utbredda formen kulturellmusiken, mest av

väsentlig del det populärkulturella utbudetEn utgörsannan av av
det skrivna ordet, veckopressen. Veckopressen, likaväl andrasom
kulturformer, vänder enbart till ungdomar densig inte ärutan

kulturform åldersrelaterad. Målgruppernakanske den minstärsom
för tidningar det förekommer såvälolika skiler sig givetvis åt;/fret Allers,familjetidningar Allas eller tidningarRunt,som som
Vänder till flickor och Frida och Vecko-sig tonåringaryngre som

vad skulle kunnadamtidningar och under tidRevyn, somsenare
Café, Slitz, kankallas machomagasin ListanHemingway.typenav

för-lång, veckopressen har liksom och film stadiggöras tvmen en
folkdjupen växelspelankring och med tanke det ständiga mellani

publik och producent påfallande strukturerar populärkultu-såsom
alltför ifråntillblivelse kan innehållet ligga långt existe-inte enrens

före-verklighet. det gäller derande Precis måstetv-såpornanärsom
finnasställningar och latent närvarande och desynsätt tassom upp

för fylla funktionen locka läsare till tidningen högimåste att att
möjligheter och de kravgrad läsarinnornas sinarepresentera syn

foku-ställs dem. Därför veckopressen intressantär även attsom
relation till den offentligheten och medborgarrollenspolitiskaisera

Åretförändring. Familjetidningen beräknas VeckavarjeRunt t.eX.
haft ochunder läsare, vilka ägnade sammanlagtvar1995 000752 en

tidningen52. Gullan Sköld,och läsningtimma minuter åt201 av
iÅret fem kom-analyserat innehållet under decennier,Runtsom

tidningen haft för hurockså den betydelse "enmenterar storsom
självbilderskaffatsvenska kvinnor siggrupp av
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här be-alltmer centrala relationen mellan demokratin, iDen
vidmakthållandet vital med-märkelsen utvecklandet och av en

bestående antal olika komponenter, och denborgarkultur ettav
demokratidebatten harfolkliga kulturen förtjänar uppmärksamhet. I

funktion och fokushitintills förhållandet mellan populärkulturens
offentlighetens, medborgarrollens,och den politiska inklusive om-

framträdande. Till undantagen hörvandling särskiltinte varit
diskuterar hurRichard Merelmans Partial Visions 1991, som

företags-förståddpopulärkulturens gestaltning, tv-serier,som
skrifter, och textböcker, etablerade demo-tidningsannonser i tre

och Storbritannien, reflekterar eller möjligenkratier, CanadaUSA,
förreflekteras konfliktlösning politiken. Kulturens roll politikeni i

alltifrån Platonsalltid, Merelman, tilldragithar sig intresse,menar
despiteförfattarna från tänkta republik.påbud köra sin But,att ut

of popularthe Wordsmiths and makersPlato, todays imagepoets -
ofculture democratic societies,positions greatoccupy power-

framhåller samtidigt denna populärkulturskriver Merelman och att
för-förhindrar demokratintill del innehåll,viss sitt attgenom

det medborgarna populär-verkligas helt, möteratt genomgenom
helheter.54delvisioner"kulturen bara är änsnarare

stårPrivata relationer i fokus

funk-kulturens och konstens väsentligasteinteFrågan är ettom av
folklig kultur den smalare,och detta gäller såvältioner, ärmer som

tillfällig från de liveterbjuda möjligheter till distansering"att egna
filmen,och de omedelbara livsvillkoren viaatt tv-romanen,genom

musiken för det ocheller stund träda isåpan, ut ur egna enen
fårdär samtidigt erfarenhetervärld proportioner,imaginär egna

tilldelas innebörd eller ochmening in isätts ettt.o.m. samman-en
igen.dethang det möjligt återinträda i Såpa-gör att egnasom

finnsförfattaren Michael Hancock formulerar det detatt ettsom
starkt behov terapi:av

det ändåmeningslöst och människor behöver itutatLivet är attoss
och bra historier. Gudhar sammanhang. behöver stöd ochVi tröstett

exempel.lysande historier tilloch religion är

för kulturupplevelser upprätthålla möjlighetenhjälper tillJust att att
reliefnärvarande det och skänker detta,också i äratt egnavara

allt-det pekar viktigt det del liggerintemånga att tarman avsom
detför långt från själv eller den livssituationen, då lätten egna
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uppfattas och icke-relevant.ointressant barns kulturutbud,Småsom
distinktionernadär mellan dröm och verklighet, mellan övernatur-

ligt och verkligt och mellan djur och fortfarandemänniskor är
upphävda, det allra och fantasi-imaginära iär ögonmest vuxnas
fulla talar och Skilda Varldar reflek-precis Vita Lögnermen som-

tillvaro till den verklighet barnentonåringars inreterar som-
upplever.

Svenska ungdomar kommenterar flertaletockså de tv-såpor som
"Sgdetfaktiskt med fasttittar vardagslivet de myckeär späratt

känslor och händelser och det viktigt justsåpornaäratt attmer
efterliknar verkligheten. Samtidigt det viktigt tv-såpornaär att

frånväsentlig punkt skiljer verkligheten; detåtminstone sig -ären
viktigt med fråganvackra människor lyder ochi serien, svaret:
"Ankiz vill, vill det ska människor, detNej, attman man vara snygga

faktiskt.vill finnsMelrose Place.Typ ingenDet ärman som som
ju.59ful där

framförallt framstår populärkulturens kännetecken,Det som som
vilket framgått,redan till del torde ha den allt starkareviss är
koncentrationen relationer och relationsproblem präglar intesom
enbart och shower, också veckotidningarnastv-såpor utan

filmen och litteraturen. den lilla världen intim-Det ärreportage,
sfären skildrar uteslutande intim-såpanporträtteras: nästansom
sfären eller den lilla världen, och helst ska den också utspela sig i en

milj6."°fysiskigenkännbar social och relationer barainteDessa
diskuteras, ifrågasätts, fokus föroch handlingen.iär stårutan

Även fallde där andra försti aspekter tillvaron skildras, yrkeslivetav
och främst, oftasker det det speglas relationeriatt termergenom av

thirty/something.i tillspetsat skulle kunnaLitetsåsom säga, attman
individerna tecknas första handi roll; potentiellai sin privata som
svikna, övergivandeeller kärlekspartners; den andraövergivna
väsentliga rollen yrkesrollen och det blir distinkt ochjustär mer-
tydlig de populärkulturella uttryck målgrupperi äldre. Medanärvars
privatrollen oerhört accentuerad ungdomsserieri Vitaär som

och Skilda Världen där andra identiteter allvar tillåtsLögner
konkurrera uppmärksamheten, identiteterna thing/somethingiärom

flerdimensionella. Framförallt det kärleks- och erotiskaärmer
relationer föremål för och påfallande hurintresset,är är t.eX.som
homosexualitet både kvinnlig och manlig blivit normalt ochett- -
vanligt inslag både och filmduken. finns deti ingenDäremottv
värld utanför vad skulle kunna kalla det livet;man egna
offentligheten lyser med frånvaro delarsin inom stora av
populärkulturen och medborgerligt inteäven ärettom engagemang

.
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frånvaronkan undra vadsärskilt tacksamt såporträtteraatt man av
medborgarroll får för konsekvenser.en

såpaförfattare, kategoriserarMichael Hancock, själv i tvåsåporna
Maktsåpan, självfack; maktsåpan och relationssåpan. serier jag

Dallas, Modedoc/eoma,1970-och 80-talet tittade Dymzstin,som
Bådaviktig aspekt relationssåpansoch dag Rederiet,i iår motsats.en

konflikterkonfliktdrivna, utmärkande för relationssåpaiär enmen
lösas kompromisser. Maktsåpor däremotde kan ärär att genom

Ävendär den död den andres bröd".nollsummespel ärenes om
mellanfortfarande har marknad, skillnadenmaktsåporna 1970-ären

betydande; ochoch det slutande 1990-taletsoch 80-talens tv-serier
tenderarHancock drar slutsatsen maktintrigernaockså ävenatt att

blir ändå tydligtgestaltas och de relationerna.i privata Detmer mer
och tv-showerden viktiga del populärkultureni tv-såporatt av som

främst emotionell varelse relationindividen skildrad iutgör är som
entydig; det finns hela tidentill andra. Bilden givetvis inteär mot-

filmenkrafter andra utvecklingslinjer, och dettaoch inom jagär tror
före-tendensen denna riktningallra igårmest accentuerat, attmen

faller obestridligt; det den terapeutiska människan istårär som
finns verkligtoch det knappast riktigt ellernågontingcentrum

utanför dettabetydelsefullt eller de sociala relationerna. Iutöver
horisonterna blivit mindre.avseende har världen krympt,

för olikheterRespekt

fråga, budskapFörekommer det då, kan avläsbartnågot avman
tilletisk eller moralisk karaktär kan vikt relationisom vara av

fyllerdemokratins det blir uppenbartideal såpornaFör att t ex
reflexionfunktion det gäller självreflexion och kring till-nären

detavsikten socialisera, lära,inte så äräven är att attsom omvaron,
fungera. finnsändå kulturen delvis kommer nöjetså Iatt ettsom

begriplighet".efter sammanhang ochallvar, sökande Uppen-ett
framförallt, redan påpekats, livs-barligen det "lår" sigär somman

kunskap har med sociala relationer, och relations-göraattsom
åldernkonflikter. Tidigt, såpatittandet börjar alltså redan i 7-8-års

stiftar olika erotiska kon-för barn, bekantskap medmånga man
heterosexualitet,stellationer, både mellan och äldre individer;yngre

sida vid sida och relations-bisexualitet och homosexualitet existerar
fråganlikartade det deproblemen relativtsig ärter oavsett vem om;

till andra,otrohet och attraktioneviga i åter-någon mån:är att
förälskelse, skiljas Tillvaronsknyta, Svartsjuka, svek, åt. centrum,att
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för följer med10-åring antal ungdomssåpor, tordei etten som
framförallt knutet till de relationerna.näravara

framhålls fokusdet gäller derasNågot såporna,när ärsom
konflikter, de Hancock konfliktdrivna.uttrycker det, äratt som

Abrahamsson, författar till ungdomssåpanMagnus som manus
Skilda Varldar: enda konflikt räcker inte.— Men Den storaen
konflikten leda till andra konflikter, spridamåste sig ringarsom
vattnet

Mänskliga konflikter, och hur dessa löses ofta då relations-i-
kompromisser, således fårsåporna någotärgenom som man en

orientering och till del ocksåvisstv-såpor prat-om genom genom-
showerna. Konsekvensen konflikter fokus kanskeisätts äratt attav
det blir mindre dramatiskt och mindre förtraumatiskt de yngre

mänsklig samlevnadgenerationerna, elleri åtminstone vissatt stor -
utsträckning utvecklar kring konflikter delvissig och kring mot--
stridiga ochintressen, detta naturligt detnågot gåräratt attsom
jämka kring. Konfliktsig och kompromiss såledesär ettsamman av
de inslag förekommernormativa populärkultureninom ochsom
främst i såporna.

nämnde hur homosexualiteten blijag kommit be-Ovan att ett
tydande både svenskai ocksåsåpor iVita Lögnertema, som men
Hollywood-filmen, där Hanks rolltolkning filmenTorn i
Philadelphia markerade det förverkliga genombrottet homo-1993
sexuella skildringar duken. och etiskvita intressantaDet ur
synvinkel betydelsefulla, emellertid dessa skildringar skerinteär att
med åthävor; förefallerungdomsseriernas Världnågra i detstörre
lika naturligt eller lesbisk hetero, det äratt attvara gay som vara

litet trendigt:t.o.m.

...alla ska komma fram med de lesbiska eller homosexuella.Emma: äratt
Anki: det ju.detinneJa, är attmen vara

Tolerans och respekt för mänskliga olikheter med andra ordär ytter-
ligare påfallande inslag populärkulturen idag,inom dettautan att

till medvetet huvudbudskap; de moraliska pekpinnarnagörs ärett
få. exempel: förekommer kvinnlig Elsa,Ett I Vita Lögner präst,en

dessutom lesbisk. sekvens blir hon besatt tankenIärsom en av
barn, och manligasig huvudpersoner,seriensnärmaratt en av

Patrick, för fråga han kan ställa andra förpliktel-upp-att utanom
givetvis. beteende leder dock till komplikationer förHennesser

Patrick, får reda vad utspelattjej Tessanena sig. Envars som
märklig skildring, kan tyckas, långtifrån framställdElsa ärmen som

moraliskt förkastlig tämligennågon porträtterasutanperson,
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neutralt varken bättre eller de andra rollfigurer-någonsämre än av-
Såpaförfattaren Hancock konstaterar emellertid med anspelningna.

ochetiska budskap,normativa vad helst fårändå inteatt som
hända relationssåpa; det finnasi moral detmåste även ären en om

"pissig moral, han, och exemplifierar med kvinnansägeren som
söker förnyelse där detta.sigmotsättermen mannen

det här läget kan kvinnan rycka axlarnainte ochI sin tröge man
hon vill. här finns enligtNej, Hancock strikt moralkodex,göra som en

han litet kvinnan ska lämna hanpå: sin måsteär tröttsom om man, vara
först och bedra henne.svinett

skulle vilja ha mänskligt förlåtande-Jag liggersåpa, någoten mer som
verklighetennärmare

Samtidigt rollfigurerna sällan tecknade med tydliga moraliskaär
förtecken, det vill entydigt ochi vitt; åtminstone intesäga svart om

jämför med från tidigare decennier. fårserier Iställetman man upp-
leva dem livetssig svårigheter, otroheter,manövra genom partner-
byten, fiendskap;misshandel, livet början och slut.pågår, utan utan

sammanhang har analyserat inslagI jag iett annat en annan av
populärkulturens främsta medium, veckopressen, direkt riktarsom

till publiken,sig nämligen dig-själv från 1990-cal.tilltesta- 1960-
ställa fråganDet intressant de etiska eller bud-normativaär att om

skap där kommer till uttryck med deöverensstämmersom som
förmedlar, eller desåporna korsande influenser Vadärom som

händer under denna period, för kvinnornas del innebar dels ut-som
träde arbetsmarknaden och p-pillrets tillkomst, de budskapär att

förmedlar faktiskt ändrar innehåll. liknande för-Etttesternasom
dragsamt förhållningssätt till individuell och mänskligtvariation
beteende med begränsningarsåporna vissa uppvisaränsom om- -
återfinns nämligen också i 1990-talets vilket kraftigt skiljertester,
dem från 1960-talets. Medan 1960-talets bjödmånga gångertester

eller allmäntpejorativa nedsättande omdömen det icke önsk-om
värda: stac/ears lilla frö/een","nej, min där, denvän", sömntuta så är

åthutningar sällsynt förekommande i 1980-taletsnågontypen av av
eller 1990-talets signalerar istället vidsträcktDessatester. en mer

för individuella och förståelse förvariation detävenacceptans en
"icke-önskvärda beteendet. fina kråksången,i kan medDet så nog
fog budskapet åtminstone dei vissa tolkas,årens ärtesterav senare
inte uppträda enligt för alla mall,given intressera sig iatt utan atten

hög förutsträckning själv ochså sig kommersin tillattperson man
insikt tvekan det alltså individualis-Utanär. är ettom vem man mer
tiskt framskymtarideal ochi 1990-talets i1980- tester, motsatssom
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uppträdande enligtsamhälle med kravtill 1960-talet då äldreett
vardagstillvaron ochkastade skuggaregler sinvissa givna överännu

budskap. förföljaktligen populärpressensockså Det är,över att
artikuleras.individualismenBellah, denåterknyta till expressiva som

utilitaristisktegoistiskt ellerhar föga medDen synsätt.göra ettatt
budskaptolka dedetta söka normativaAtt sätt somom

övertidförändrats givetvispopulärkulturen harförmedlas ärgenom
fog för hävda detfinns detmöjligenokomplicerat.inte Men att att

bemärkelsenrationalistiskt,budskapet också blivit inormativa mer
gällerindividen minstsker starkare betoning intedet attatt aven -

och olika hand-bör aktiva valkan ochdetta kvinnorna vägagöra-
mellanrelationendelingsalternativ varandra. I rörmot tester som

påfallande föränd-jämfört med 1960-taletoch harkvinnor män en
återfinns nämligen mycket litet,skett. 1990-taletsring I tester om

kvinnor blirväljer ochbetraktelsesätt därdetnågot, männenens av
gällde detframträdande 1960-taletsklart Dåvalda i tester.som var

uppträdaflickorna tilldra pojkarnasför sig intresse attatt genom
exempel behärskabehov till situa-och förståriktigt männens attav

flera detbudskapet1990-talet itionen. På är testerna snarareav
ochfår väljerflickorna pojkarnaprecis antamotsatta: att mansom

kvinnligatillbeslut. sinfattar medvetna uppmaningTesternas unga
Alla dugerpojkarna. inte,ställa krav, kvalitativa kravpublik är att

vadvärde ochhär gäller det medveten sitt att vetaegetatt omvara
efterletarman

rationalitet övervägda valhär definieratbetoningDen somav -
framträdertill pojkarna,det könet,relation tilli motsatta som-
bild bete-allmänmedunder 1990-talet överensstämmer avmeren

hävda detvillhos deendeutvecklingen generationerna. Jag attyngre
be-"lust-etik"för vilka denbland de generationerna somyngre -

socialttongivandebarnuppfostran variti är accepterattonats mer—
betrakta andratidigare,mål-medel relateratbete sig än attatt

förhållande tillinstrumentella imänniskor och institutioner som
själv och lärasjälv",målet: sigatt äratt vetamot manvemsannvara

förändrat socialisations-grundkänna själv.sig Det är ettav
urbaniseringensociala kontrolloch den minskademönster som

vanligare.beteende blivitmänskligtinneburit målinriktatsom
istället förrationalitetindividFramväxten styrssom avav en

upplysningensmodernismens ocheller religiontradition, kultur -
under industrialis-fulltförverkligades knappastprojekt utstora -

underrealitet justkanske har den blivit post-mer av enmenmen,
industrialismen.

326



BENNlCH-BJÖRKMAN

Ytterligare belägg för veckopressens, här riktat tillatt men
förändratskvinnor, budskap tid Sköld analyssiniöverm0åretnare ger

flerbetydligt yrkeskvinnor tidiga-Runt. 1995 porträtteras änav
och tolkar henne också med betydligt mindrejag rättre om- -

ambivalens. Samtidigt det hur kontinuiteten med denintressant,är
modersroll dominerade 1950-talet, ändå fortlever i 1990-som

Åretförklaring familjetidningtalet. viktigEn Runtär, att en som
utanför främstriktar till målgrupp storstäderna; till lågut-sig en

bildade förändradekvinnor landsbygden, där livsmönster tar
efterfrågan.längre förändratid slå ochatt rot

Sammanfattningsvis oftade oavsiktliga budskapjagså attmenar
kan utläsas det populärkulturella utbudet näragrovt settsom ur ser

relationer tillvarons kärna, relationer ofta konfliktfylldaärsom som
till där konfliktsin naturlig del den till-privataärnatur, men en av

och där möjligheter till lösningar finns pekarinte utvaron som
förlorare.och Vidare det möjligt dra detvinnare slutsatsenär att att

relationssammanhangi blivit riktigt uppträdanormativt attmer
rationellt bemärkelsen alternativ ochi välja,överväga även näratt att
det gäller människor: försjälv öde" och densitttar egetman ansvar
rationaliteten det kommer. relationerDeär närmaste en norm man

kan identifierai också med; detsigsåporna ärt.ex.man ser man
alltså förhållandevis begränsade miljöer får deltittaresom man som

vackra framgångsrikamänniskor, relativt och socialtgärnaav; an-
passade. Människor faktiskt har det materiellt Börjesvårtsom som-

Svenska arbetslös, bliri och ekonomisktHjärtan övergivenär ärsom
äldre -förekommer ganska sällan oftare, skamensamtsvag

tilläggas, i serier vänder till äldre publik, vilketsig återigensom en
pekar samspelet mellan populärkulturen och publikens livser-
farenheter.

Ytterligare tydligt budskap, förrelevans den demo-ett storav
kratiska kulturen, människor det gäller relationer harär när näraatt
skilda behov. tolerans,Sexuell med andra ord. regelVariation är

undantag det gäller mänskligt beteende relations-än närsnarare
planet. leder också till populärkulturens budskap1990-talsDet att
kännetecknas föreskrivaökad ovilja till bestämd etiknågonattenav
innehållsmässigt; det relation till det det etiskai jagetär egna som

svika själv ochsig oetisktinte sinavgörs: äratt mot naturvara sann
förkastligtoch moraliskt och, skall tilläggas, bejaka sinatt attgenom
skada andra. mycket viktigtexpressionism, givetvisDet är ettsenare

tillägg.
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uttryckenAtt kontrollera de kulturella

och den mäktigadå mellan statsmaktengestaltar relationensigHur
till vilkapopulärkulturen de etablerade och demokratierI mogna

föga möjligheter längrehör har statsmakten dagiSverige ävenatt —
gör" skaffafunnes denden politiska viljan vilket knappast sigom -

effektiv utbud riktar tillkontroll det kulturella sigöver som en
blandfinns medborgligt stöd demasspublik. det sigFör ensvare

och hellertidigare hörde till moralens väktare integrupper som
framförallttekniska möjligheter. kulturyttringar intresserarDe som

samhälletbegränsad, ofta högutbildad och välbeställd, igruppen -
den s.k.konsertmusiken och seriösaOperan,teatrar,museerna,

fortlever marknadlitteraturen den lilla Sverige utgörsom-
framförallt därför teoretiskttack statliga och är settvare pengar
fortfarande innehållsmässigt. Samtidigt detmöjliga äratt styra

avgörandekulturutbudet har tillerkäntsknappast den delen av som
ochför medborgarkulturens förändring. iställetbetydelse Det är om

ellerhur populärkulturens innehåll bidrar till upplösning en om-en
offentligheten harvandling den politiska och samhälleliga somav

fokus för såväl politik diskussion.istått som
fascinerande betrakta med vilkenemellertid energiDet är att

bekämpats historiskt.populärkulturella uttryck Kastar näm-man
samhällseliterna,blick axeln, bakåt historien, harligen i såöveren

forskning olika medelvilket mycken kulturhistorisk medvisar,
efter och ställa den känslo- ochkontrolleraintensivt strävat att

tankemakt den folkliga kulturen utgjort i sin tjänst.egensom
Åtminstone från denhar sökt förhindra den undergrävaattman

förbud, ellerrådande ordningen. Genom patronagegenomcensur
schack.har känslomakaren försökt hållaskonsten i Fram-att- -

förallt konstformer tillhar detta gälltgivetvis nått störreutsom en
teatern", ochpublik under sekler litteraturen, tidningarnanågra-

filmen. tidigare sekler,under 1900-talet under inte minstTeatern
teatersällskapen och landsortsteatrarnadå de kringresande var en

ochtidig förelöpare filmen eller och väcktetill intresse itv gensvar
framförallt biståndfolkdjupet, det kyrkan med benäget avvar som

pläderade för förbud,statsmakten ställde kritisk ochsig mot
fördärv skådespelen kundebakgrund den omoral och det som geav

fördärv-främst hos ungdomen. komedianternasupphov till, Från
skyddas.inflytande skulle dock den studerande ungdomenliga 1759

gymnasiestäder förbjudabeslöt Rådet rikets ochi universitets-att
befintliga studerandeskådespel ledande till den därstädessåsom ’

,
utgiftw." efterungdomens skada och decennierNågra senare, en
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Gustafunderinfördesliberalisering, IIIovanligperiod 1785av
påpekarflera betraktareframförallti Sverige, motteatercensur som

utanförlandet ochpolitiska iökade spänningenbakgrund denav
mednärmade Censorernassig stormsteg.franska revolutionen

uppgift preciserades till

Religion,införes strider Rege-tilse, det ingen ting emotsomat noga
StåndensöfrigedeAdelens anseende,höghet,rings-sättet, Konoungens

Ämbetens bidraga demskulle kunna iellertilbörlige agtning,och at
ickeförringa, likasomAlmänhetförvilladhos lättalt dettanågot en

enskildeSeder ochgodaoanständigt, stridandeheller något emot
möyeligtrenhet altspråketsgodaheder och At sättPersoners rygte:

befrämjas.

politiskamotiveradesframföralltframgårcitatetAv avatt censuren
fickinför samhällets herrar interingaktningellerskäl. Kritik snarare

kundegenomslageftersom dessfrånförekomma teaterscenen
politisk Litteraturvetarensamhällseffekter, ocksåoanade natur.av

Arlequin iKejsareförbudet pjäsenpekarSkuncke 1796 motatt
demokratiskadessgrundkan ha tillkommitmycket välMåmm av

tendens.
kulturhistorikern Robertartiklar harrad böcker ochI en

förut-populärkulturella1700-taletsframförallttecknatDarnton
och kampendistribution,produktionsvillkor,sättningar; mot myn-

framställ-sinaharöverhet.och minst Darntondigheter Inte ägnat
släpp-skrifteroch intede böckerpopulärlitteraturen,ningar åt som

illegalt.och såldesdistribueradesställetsalongerna ii utantes
rdnnstenen."böcker, Bokenkändahans ititelnDärav mestaven

Även potentiellt hotbetraktades alltsåordetdet skrivna motettsom
illegalaellerunderjordiskaoch denrådandedet systemet,

when1700-taletbetydelsefull undersärskiltlitteraturen var
booksellersofguildmonopolisticpolice, andcensorship, the a

thebyWithin limitsprinted Wordtheattempted contain setto
läsning,fascinerandeorthodoxies.78 forskningofficial Darntons är

den illegalt utgivnalivskraften och betydelsentydligt visar avsom
underhållningensdärunderhållning, justbådelitteraturen mensom

förmedlarrestriktioner,statsmakternasmed tankeinnehåll
för-kankänsloroch uppväckernyfikenhetsynsätt, raserasom

illegala litteraturenfranskadenhärskande För somnormsystem.
såvälbestodphilosophiques,kallades "livresofta ochkort avgott

medEmile, böckerfilosofiska betraktelser Rousseaus mersommer
An/eedoterellerphilosopheThérêsepornografiskt innehåll omsom

hade dessaBarry framföralltduduMadame comtesse men
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filosofiska böcker politiskt innehåll, innebärande kritikett av
hovet, adelns privilegier och idéer jämlikhet ochom mer -
demokrati.

litteraturen,Att till skillnad vill hävdajag vad falletärmot som
idag, tidigare tilldelades och uppenbarligen spelade, väsentlig rollen
i socialisationsprocessen undersökning ochutgivningenger en av

brittiska barnböcker drygt efter "livres philo-år100synen
sophiques" glansdagar, för.belägg offentligaDet frånintresset de
etablerade eliterna 1800-talets föri slut barn- och ungdomars
läsvanor Gretchen Galbraith, påfallande och det gälldevar, menar
såväl medelklassens ocksåså småningom arbetarklassens barnsom
och ledde följaktligen till diskussioner förhållningssättstatensom
till litteraturen. This with childrens reading habits,concern
skriver hon vidare, of understanding of readingoutgrew an as a
consumptionzyou what read. fueled ofwere you was a sense
cultural relatedcrisis perceived jump literacyin timeto a atmass a
when cheap literature ever.83abundant than övrigtFör ärwas more
det farhågorde annalkande eller pågåendevärt att notera att om en
kris idag präglar diskussionerna demokratins utvecklingsom om
uppenbarligen knappast förändrade livsvillkor, upplöstär nya;
moral och brist adekvat prägling skola och kulturvia på-var
tagliga bekymmer såväl i 1800-talets Storbritannien i Sverige.som

Statsvetaren Blomgren skriver filmcensurensRoger apropå
införande i Sverige 1911:

in 1900-talet börjadeNågra år dock höjas för skulleröster att staten
ingripa. spelfilmernaDet började spridas också omoralennärvar som
kom filmen formi våldi och sexualitet. tidigasteDeav protesterna
kom redan hölls det förstaDå opinionsmötet kinemato-1905. mot
grafins och barnensurartning besök kinematograferna. förI spetsen

stod lärare föräldrar.ochprotesterna

Motiveringarna bakom filmcensuren, detta medium och dessatt
innehåll bidrar till moralisk upplösning och förändrade och för-
därvade seder, påminner dem ofta förts fram detäven närom som
gällt andra populära kulturyttringar eller förströelser.typer av mer

brittisk forskareAv har denna reaktion beteckninggivitsen
"moralpanik" vilket kan beteckning.tjäna lämpligsom en

dans underKampen 1930-talets slut och börjani 1940-mot av
talet kom drivas under "dansbaneeländet" ärattsom mottot ytter-
ligare exempel moralpanik-utbrott liksom 1950-taletsett ett
högljudda de alltmer populära serietidningarna förprotester mot
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skulleserieeländefställdes kravdär detungdom,barn och att
censur.förbud ellerför politiskaföremål ingreppbli typenav

främst idénfinner ipopulärkulturentillMotpolen omman
delar bartillbildningsrörelsedenfolkbildningen. För storasom

utveckla och höjaavsiktendemokratin,svenskafram den attvar
ochandligaarbetarklassens,främst dåindividens, och resurser
skullebättreklassdennamed siktepersonlighet sättettatt

däri-Bildningensamhällslivet.kollektiva,det ideltagakunna i var
samhälle, därjämliktför måletmedel nå ettatt merett omgenom
med detkunde iunderpriviligierade klasserfler tidigare varaur

mål iintePersonlighetsutvecklingensoffentliga livet. somvar -
ökainriktatenbartpost-moderna generation1990-talets attmot-

ökaocksåefter jagochsjälvinsikten sträva attmotutanett sant
ochför samhällets positionerbeslutsfattaredugligaskaran upp-av

enkelt.heltkollektivet,utveckling kunde tjänaIndividensdrag.
bildningsrörel-skriverAmbjörnsson apropåIdéhistorikern Ronny

börjaniAndersson,Axel 1900-frikyrkoman,En noterar avatt:sen
häv-det,uttryckerhan enväckelserörelsen blivit,helatalet att som

med-han, mångasåBevisetbildningens tjänst.istång är, attmenar
kommunalpolitikeninomframstående positionerlemmar nått

också iAmbjörnsson,fortsätterpolitiskt verksamma,Bland de var
bildningsrörelsens olikahemmahörande i1900-talets början många

frikyrkorna.nykterhets ellerarbetar-grenar, som
aspekterfolkbildningsidealet vissaiklassiskadetSamtidigt ligger

och genuinitetpersonlighetsutvecklingidédenmycket nära somom
efterkrigstidensförtongivandealltmerframhållits väst-tidigare som

förgrundsgestalterna inomde verkligaOlsson,värld. Oscar en av
med bildningenfolkbildningen måletformuleradesvenskaden att

reflek-kritisktmedfördeförhållningssätttillägna sig ettett som
människan justochauktoriteterlivsvillkor ochterande över att var

uttrycker det,Ambjörnssonutvecklingsprojekt, ellerett som
be-det. förefallerblev Dettamänniska inte ytanmanmanvar

individer.1900-taletsdetpräglarden hållningdrägligt likt senasom
dennaväsentligt;förefaller. tilläggetTybaraMen är attytterst

ställspersonligheten, iutvecklingdennaökade bildning, sam-av
framåtskridande.och Detutvecklingför desshällets tjänst, yttersta

människaoch bättrefostrankulturellasyftet med den att en nyvar
präglatsamhällefostraämnadmänniskaframträda,skulle ettatten

solidaritet.ochsamverkankollektivism,av
relatio-1900-talet har utgjortunderfolkbildningenOm en av
har alltsåoch kulturenpolitiken såmellanupprätthållitssomnerna
harbåda relationerandra.den Dessapopulärkulturen utgjort
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egentligen utgjort varandras vilket också förklararmotsatser, anta-
gonismen dem emellan. Medan bildningsrörelsen uppfattar männi-
skan civilisationsprojekt,"som mål medvetenhet ochärett vars
impulskontroll och förnuftpremierar framför känsla, reflexion
framför spontanitetwz, mycketså i populärkulturens form ochär
innehåll pocketlitteraturen, filmen, dansbanorna, och Vecko-serie--
tidningarna, musiken och inriktadtv-såporna värden. Imotsatta-

förstället disciplinering frågandet låta ledassig lustenär attom av
och glädjen och därigenom mycket känslor ochsättaatt mer av
känsloutlevelse högsätet.i Bildningsrörelsen föds samhälle därettav
den mänskliga fortfarande betraktas ond och behovinaturen som

ständig tuktan, fostran och disciplinering för "höjas till sinav att
optimala nivå. Den populärkulturella revolutionen, får kallajagom
den stället frukteniså, samhälle där den mänskligaär ettav naturen
betrakas i grunden god och där disciplinering och tuktansom som

våld känslor och spontanitet leder till bristgör snarast en per-
sonlighetsutveckling.

i retrospektSett det bildningstanken befunnit sig denär som
förlorande sidan; idag kan den huvudsakliga rela-säga attman nog
tion existerar mellan kultur och politik har populärkulturellasom
förtecken personlighetsutveckling riktningiänsnarare mot sam-
hällsansvar.

Kan kulturen skapa ett rumgemensamt
samhälle, ochEtt inte minst det demokratiska samhället, bygger
medborgarna uppfattar vad "det gemensammautgöratt som

någorlunda finns data pekarDet riktningisamstämt. som mot att
den föreställningenmentala vad konstituerar samhället ellerom som
det har klar förändring.gemensamma genomgått Deten gemen-

både känner för och för,samma, som ett tarman ansvar ett ansvar
har både krympt ihop och expanderat, förefaller det. Det gemen--

ligger antingen mycketsamma eller mycket långt borta. Detnära är
samtidigt barnens dagis och global miljöförstöring, skolgården och
mänskliga rättigheter. samhället ochOm det tidiga-gemensamma

betraktades den staden, byn eller kommunen vid säll-re som egna -
tillfällen kanske hela landet sträcker detsigsynta gemensamma-

långtinte utanför de vardagserfarenheterna. och det skallMen,egna
komma ihåg, för dessa känner ansvar och definitivtmångaman ett

det uppfattarså ha skyldighetersig andra;är att man gentemot en
skyldighet inte bäst, och föreskrivaveta inte andrasatt att
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livsbanor. Skulle hårdra det kananing så säga attman en man en
postmodern medborgarskylighet följaktligen bedrivainteär att

föreslåpolitik, bemärkelsen lösningar andras problem.i Den
uppfattade skyldigheten bedömer mycket betydelsefull ijag som
den moderna medborgarkulturen. likväl; detMen ärgemensamma
det påtagliga, det konkreta medan det samhälle vilket deom
politiska talar skal, abstrakt begrepppartierna är ettett tomt utan

följaktligeninnehåll. god medborgare individEn är en som upp-
träder andra enligt de toleransprinciper tidigare taladejaggentemot

förmed-relationer, likhet med den "toleranskultur"i sina iom som
las populärkulturen. Medborgarrollen har därmedinom samman-

har den delvis upphävts, medsmält, eller möjligen rollen privat-som
har den utvecklingen blivit möjlig här kunnaHur Utan attperson.

belägga sådant samband, det onekligenempiriskt intressantärett att
fokuspeka det dominerande relationer, gestaltadeprivata i en

intimsfär föga därutanför,med eller hänvisning till världingen en
förmedlas den moderna populärkulturen.isom

framtida förVad blir då de konsekvenserna medborgarkulturen
dessa populärkulturen den enda källanströmningar Sågeav som

till effektiv prägling vilket den långtifrån hurnaturligtvis är- -
skulle de individer kunna får dessa budskap till livssigutse som

Ävendetta till medborgare eller enbart till privatpersonerFostrar
för frågandet gäller denna, demokratin, centrala det möjligtnär är

långtgående förpeka motstridiga tendenser. toleransDenatt
skilda livsstilar, för och tolerans och beteendenvariation jagsom
hävdar frånkan utläsas de alltid avsiktliga, bordeinteäven ärom
demokratisk kraft:utgångspunkt stark hysapositiv attvara en

för andra val eller livsstil grund-respekt människors ärpartnerav
läggande samhälle bygger samarbete och harmoni.i ett som

förmedlaspopulärkulturen således knappast bildenGenom attav en
mångfaldlivsstil den stället olikairéitta-är är synsättaccepterat,

och perspektiv kan faktiskt finnas förändrar bilden. Samtidigtsom
alltsådetta borde bidra till skapa länkar tillpositivaattsom en

demokratisk medborgarkultur, det också möjligt den ökadeså är att
öppenhet och den ökade vetskapen den livslösningenattom egna
bara tänkbara, käppar hjulet för politikimångaär sättaen av som
hittills byggt renodla, ideologisk grund, lösning ochatt etten
slags tolkning strid med andra tolkningar ideologier denisom

Öppenhetenför ochhela samhället. toleransenrätta som norm
partipoliti/e medkomplicerar verkligheten hög utsträckning,i så att

ideologiska förtecken förefaller och alltför förenklat;ointressant
de annorlunda individer inästan övergreppett gentemot somsom -

333



KÄNSLOMAKAREN

Efter-toleransens tecken för lösningar.respekteras sinamåste-
födelsenkrigstiden har visserligen, tidigarejag antytt, settsom av en

betydligt kompetentsjälvmedveten individ sig attansermer som
själv kontrollera detta leder tillliv. allssitt inteMen övereget en
vilja andras, övertygelse det möjligt;eller äratt styra atten om ens

grund vilken politik delvis vila.måsteen
förekommerdet inslag populärkulturen strykeriMen om som

finnsdemokratins idé medhårs, det också inslagså ärsom mer
Framföralltproblematiska. skulle vilja hävda det alltmerjag att

dominerande fokuset ochprivatrollen, relationerprivata utgör
sådant inslag. Tillvaron populärkultureninomett upptas ett

föräldra-mycket entydigt vänskap, svek ochkärlek, erotik,sätt av
barnrelationer; privatlivet försiggår knappast längre relation tilli ens

offentlighet. svårförnimbartSamhälle utanför detnågon privata är
diffust; undflyendeoch arbetslivet spelar underordnad ochäven en

roll.
samhälle,grund, det kitt mentalt hållerDen ärettsammansom

det försökt förstå formarehär relation till viktigjag isom en av
mentala föreställningar och nämligen kulturen.emotioner, Detta
kitt kan också likställa med moral ellergivetvisman en en gemensam
etik; hur bör leva, och samhället Sociologen Emileprivat iman

emotionelltDurkheim pekade tidigt betydelsen kollektivtettav
samhällsnivådet kollektiva medvetandetengagemang som- -

framförallt för vidmakt-utvecklas kollektiva upplevelser attgenom
hålla samhället värdegemenskap. The here skriverpoint notsom

fostran,Durkheim analys moralisk enrich the mind withi "toen av
theoretical speculative butnotion, conception; givetosome a a

principle of which make effectiveaction, mustWe as as necessary
and possible. other Words, the haverepresentationIn must
something emotional; have the characterstic of sentimentmust a

conception.95ofthanmore a
fylldeReligionen tidigare, och kanske idag de delariså ängör av

världen där sekulariseringen framskridit långt iinte så tvåväst,som
för uppgiftsamhället mycket centrala behov. religionenDen ena
fyllde fungera för kollektiv normbildning,attvar som en arena
normförmedling finnsoch reflexion. alla samhällen behovI attav
reflektera inför,de villkor individerna ställs det skersåöver som om

fiktiv form reflektionen ocksåi eller kanDensätt.annat ge upp-
hov till etiska livsregler; skallhur vill dessa villkor gestalta sig,att
hur bör bete oss

andra uppgiften tidigare fyllde bidrareligionenDen attvarsom
med känslomässigt emotionella utlevelse,kitt, denett extas,genom
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religionen tillät och där ritualer, och kollektivasymboler hand-som
lingar befästabidrog till dessa Durkheim självemotioner. Somatt
påpekade, det den grund det religiösa livet ochjustså är engage-

hade känslan gjordei dess makt stark. "Alreadysåmanget som
Suicide he had argued that religion becomes rational losesas more

individual and heits constrain consciences, givestopower
example. the lectures moral education heProtestantism Inas an on

the ofinadequacy purely theoretical ideasrecognizes gainto
child.%sufficient influence the life of the

världen.idag detSverige sekulariserade landet Kyrkaniär mest
har helt känslomässiga och intellektuellasitttappat grepp om sam-
hället, konstatera. förutsätter deMentörs attman nog om nu
funktioner fylldereligionen tidlösa och detärsom sprungna ur

finnskollektiva livets logik, det då det modernainågotegen sam-
hället religionen reflexion, och kollek-etik källa tillersattsom som

förstKultur och konst, och främst då populärkulturentiv extas
film, och Veckotidningar, detjagtv-såpor är närtror svaretsom

reflexion ochgäller spegling slags offentlighet indivi-i någon över
villkorduella och samhälliga flertaletverkligen berör med-som

borgare. kraftsin unika människorJust att attgenom reagera
känslomässigt kan populärkulturen födaockså etiska och moraliska
ställningstaganden; dessa dock regel betydligt mindreär som
föreskrivna och självklara det etiska tidigareän system som var
förhärskande.

Moralpanik frukten samhälle där moral och påståttett ettvar av
vaktslående goda seder och och fel,rättom normer, synen an-
ständighet och fördärv fortfarande ingick naturlig del attsom en
diskutera den offentligheten. påfallandei Vad ärgemensamma som
under 1990-talet och liknande trend tycks prägla även etten sam--

USAhälle paternalistiska och tendenser tilltongångarär attsom —
moralpanik knappast förekommer.alls Istället förefaller devisen "var
och blir salig fason prägla och kultur-sin atten mer mer av
debatten takt med de fostratsi till delagenerationeratt attsom en
samhällsmoral såväl privatmoral sakteliga befolk-iersättssom en
ningen de där de enda riktigtgenerationerav gemensamma
moralprinciperna kan formuleras människagenuinattsom vara som

det samtidigt skadar eller griper någonutan attvara sann— —
natur.1°°individs förverkliga sinrätt attannan sanna

Beträffande populärkulturens möjligheter kollektivkanaliseraatt
och förutlopp kollektiva känslomässiga upplevelser, jagärextas ge

tveksam. kännetecknas det post-moderna samhälletSnararemer av
och längtan helt riktas de allra privataatt extas mot mest
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enda sfär där detrelationerna, den erotiska kärleken, denärmot som
för socialt tillåtet släppa kontrollenden rationella individen är att

emotionenm behovetoch låta helt kvarstårjustsig Menstyras avav
förkollektiva känslomässiga upplevelser återupprättaatt en

utanför den offent-gemenskap det alldeles Kanskeegna är nya
pratshowerna, speglar delighet, dokumentärsåpan och privatasom

denna, för samhället, nödvändigarelationerna skapaväg att upp-en
förvärdegemenskapen, därlevelse- och utrymme ges gemensam

offentlighet fokusnormbildning. Samtidigt innebär det däratt en
upphörriktar andra aspekter det ochprivatasig än attmot mer mer

framtiden ifatt populärkulturensverkligheten kanske iexistera; är
bild den emotionella individen världens centrum.av som

Noter

från och också hennes tidigareTill skillnad Boije Gennäs, somromaner
framförallt haft ‘relationsfokus’, de främsta samtidsför-kretsar mångaett av

hosfattarnas kring relationer och relationsproblematik Carinat.ex.somprosa
Rydberg, Palm, Majgull Axelsson eller Klingspor.Anna-Karin Agneta
2Thunberg, 1999.
3Brink, Kleberg,1983, 1969.
4 exempel hur modern populärkultur förmår skräck politiskaiEtt sättagott
beslutsfattare avlidne Stanleyoch skapa den nyligenopinion regissörenär

ledandeKubrick’s Strangelove eller lärde älska bomben.jag mig PåDr Hur att
effekt filmen kundeamerikanskt håll oerhört uppskärrad denövervar man

vitala amerikanska intressen.
5Petersson, 1987, 7-27.
6Jfr Putnam, 1993.
7Möller Gilljam8C ,1996.
8Wennhall,1994, 91f.
9 förmodligen likaWennhall, Kunskap möteskultur dock inte1994, 92. ärom

föreningslivetmedan däremot kunskapväsentligt dagens samhälle,i en annan som
erfarenhet relationer, idagdelvis förmedlar, ‘social’ kompetens och mänskligaav

nödvändigt.och framtidens arbetsmarknad gångbart ochär ytterst
‘O Fukuyama,Lasch,Etzioni, 1994, 1978, 1995, 1997.
" bland andraSe Putnam, Petersson1995, 1998.et
2 Jämför Nordfors och tecknar.de möjliga scenariot Levin,två 1998,av som

.
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3 och den storademokratin,distinktionen mellan den lilla PeterssonFör etse
1998.

ochförH Lindbom, Montin, Sörensen Bang,Se 19981995, 1998, 8C resonemang
former för samhällsdeltagande.brukarmedverkan ochuppgifter kring nya

15Inglehart, min översättning.1997, 327,
16Putnam, 1995.
7 Bennich-Björkman, 1999.

andx of the heart. IndividualismBellahs bok, HabitsBellah al., 1985.et
fångar denbanbrytande studie skickligtAmericaCommitment är uppsomen

från absolut och tillsker och skett rikning bortiövergång ett storamersom
relativistiskt däroch tilldelar värde- synsättnormsystem ettgemensamt mer

bidrar med till denoch utvärderas relation till vad dehandlingar val i egna
materielldock endast, sällan,inte‘nyttan’, nytta är natur.t.o.m. aven som

personlighetsutvecklande,mycket väl bestå alternativkan i visstNyttan äratt ett
ochmellan utilitaristisk expressivdärav den viktiga distinktion görssom

individualism.
19 BellahlorTa 1991, 1985.ety
2° Verba,bland andra AlmondSe 8C 1963.
2 Kornhauser,begreppet massamhälleFör 1960.se

grad22 fungerande samhälle förutsätter högsådantEtt synsätt, ettatt av
för underkarakteristiskt den idéströmningvärdegemenskap, år gåttär som senare

företrädare amerikanenframståendeunder beteckning kommunitärer. En är
ofbland skrivit The CommunityEtzioni Spirit 1993.Amitai annatsom

23 Verba, Eckstein,Almond Putnam, 1996.1963, 1993,8C
21 med GardellThunberg, intervju Jonas1999;
25 Coleman, 1995, 129.
2° Johnson, 1998, 57.
"Johnson, 1998, 58.
28 Coleman,Se Gottman,1995, 1997.

och29 Vad Durkheim,introduktion till Durkheims sociologi.Bellah, i1973, en
grunden förfrågar vad religionenBellah sig, är ersätteräven ettsom som

bli alltförväl tillsamhälleligt medvetande religionen övergåttnär attgemensamt
avvisade konstenBellah kommentar Durkheimrationalistisk. "art" ettatt som

för långt från verkligheten.sådant kitt för den lågatt
5° decemberEfter Radio denSverigestre, 28 1998.
31 utforskaägnade delar livPsykiatrikern Frankl, sittVictor attstorasom av

alltidgrundläggande livsmeninglivsmening, framhöll heltinnebörden attsomav
individen själv.själv-transcenderade det vill riktades något änsäga annatmotvar
världen, full-fullföljerutsträckning människa i"Endast den meningi uteenen

försjälvhon för förverkligaföljer hon själv. sigsig inMen går änatt snarareom
be-förlorar självförverkligandet ögonblickligenfullfölja sittmening,att en

rättigande Frankl, 1969/1995, 43.
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32 Coleman,Se skriver: bygger självkännedom:Empati1995,t.ex. som
bättre kontakt har med känslor, desto bättrevåra avläsa andrasär attegna
känslor". fortsätter allt samförstånd och all förståelse,Han "För grundenärsom
till omtanke och b känslomässi l hördhet, förmåå tillåomsor g ygg er p g Y P gan,empati 129.
33Enmark, Kälvemark, Ohlander, 166ff.1998,
3‘ Bellah 1985.et
35 individnivå framhålls iblandPå historia, minnena,en gemensam som en
väsentlig del harmoniski och stabil åktenskapsrelation för åstadkommaen att

bindningar, ochpositiva organisationsnivå återkommer i analysermångaäven
betydelsen ‘historia’, hjältar, skurkar, anekdoterav en myter,som gemensamma
för forma framgångsrik kultur.att att en
3°Lasch, 1979.

IV Lasch, 1979, 14.
3 iViscovi Hjorth,ac 1999, 15.
39Almond Verba, Sundqvist,Putnam, Bennich-Björkman,8C 1963, 1993, 1998,
1999.
4°Parsons, Inglehart, Eckstein,1937, 1997, 1988, 1997.
"1Sigel, 1995.
2 Viscovi Hjorth,8C 1999,
43Heide, 1995,
"4Ericsson, 1999.
45 HjorthViscovi 8C 1999,,
4°Gentele, 1999.
W uppgift artikelni Pratshow medEn Amster livet insats", Svenskasom
Dagbladet februari show har miljoner4 1999 Jenny Jones tittare4-5attanger

dagvarje i USA..
"8Amster, 1999.
49Sundelin, 1999.
5°Blomgren, 1998,
5‘ analyser veckopressen Sköld,För Larsson, Berger,1998, 1991, 1974av samtse
Bennich-Björkman, 1996.
52Sköld, 1998, 17.
53Sköld, 1998, 358.
54Merelman, ix.1991,
55 dag skulle kanske också föra dataspelenI och chattandet till dennaman
kategori.
5° Östergrenjämföraskan med deDetta behov Marianne dam-attsom menar
tidningarnas skriverier kändisars privatliv fyller, bland identifikation,om annat

insikter och fokus för reflexioner och får chans verifiera"vi våratröst, att egna
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vilket ibland kanlivsval förklaringar till varför lever lever;och hitta tesom
väldigt märkligt". Thunberg,sig 1999.

67 februari Håkan underMichael Hancock Svdintervjuas i Steen19991 av
-får blirubriken Bråken i tittarnasåpan sams".att

66 Hjorth,Viscovi 1999, 88C
59 Hjorth,Viscovi se 1999, 1o.
66 Hjorth,Viscovi 8C 1999,8.
61 Hjorth,Viscovi 1999.8C
62Kamratposten 1999.
63 Hjorth,Viscovi 1999,8C
66 feb,Steen, 1 1999.
66Bennich-Björkman,1996.

framförallt tidsfördriv, och66 ihågskall kommagivetvisNu är ettatt testerman
förmedlas.det underhållningens form dessa "budskap"iär som

67Bennich-Björkman, 1996, 20.
66 23f.Bennich-Björkman, 1996,
66 mycket och tänker härDiskussionen rationalitet intejag närmareär stor,om
fördjupa definitionsproblematiken.mig i
7° 353ff.Sköld, 1998,
7‘ drog slutsatsenavhandling Statsstödda samhällskritiker jagmin 1991I att

författarfondenstipendiefördelandestatsföreträdarna deniäven ett somorgan
faktiska vilka deltar ochåtskillnad mellan stipendiebesluttydlig i integör man

"Överideologin"deltar. det icke-administrativa beslut vilkai attman var
stipendiebeslut klartlegitimt för lägga sig iattstatens representanter var

modelletablerad. kan konstatera sådanDäremot någonatt omman en nu-
för västdemokratierna. Frankrike iställettrodde det generellinte I ärär-

uppfattningar och inflytandet från producenterna",klart tongivandeministerns
det vill konstnärerna, begränsat 1989.Wangermée,säga
72Skuncke, 1981.
76 filmen framgår filmcensuravhandling ochBlomgrens Staten 1998Roger att

efter mediets genombrott, ochinfördes redan mindrei Sverige år1909, 10än
faktiskt fortfarande tillämpas.
7 Nordmark, 1996, 30.
76 från bok Sweden andhämtat Skunckes DramaCitatet C 1981 EuropeanMär
1772-1796, 104.
76Skuncke, 1981, 118.
77 Underground of the Old Jfr ocksåTheOrig; Literary Regime 1982. en

med liknande svensk botten, Bennich-Björkman,l998,Boett temauppsats
förhandeln broar och markander. spridningEliternas och Systemengata av

böcker i Sverige 1600-1850.
76Darnton, vi.1982,
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79Berättelsen hur Robert slump ramladeDarnton det jättelika,överom av en ren
okända och sedan 1700-talet olästa arkiv sedermera har legat empirisksom som
grund till hans böcker historikers dröm.många varje Det Sociétéärav var
typographique de Neuchatels arkiv, det franska för-1700-talets störstaett av
lagshus det gällde underjordisk litteratur. Utifrån efterlämnadederas doku-när

har han ståndmentation varit i rekonstruera osynlig och bortglömd verk-att en
lighet; de illegala bokmarknaderna det för-revolutionära Frankrike.I
8°Se Darnton, 1996.
81 intressant inblick hur det kunde tilli dessa böcker, centrala frånEn när ett
politiskt och kulturhistoriskt eftersomperspektiv de förebådade och bränslegav
till revolutionen, spreds till AnfältSverige Tomas denpoträtteraattger genom
svenske adelsmannen Charles de och dennes bibliotek. Anfält,Geer 1995, 271-
279.
82Galbraith, 1997.
3 Galbraith, 1997,
8‘ Blomgren, 1998, 36.
85Beteckningen moralpanik myntades Stanley Cohen boken Folk Devilsiav
and Moral The of the ModsPanics. Creation and Rockers, 1972.
86Frykman, 1988.
87Knutsson, 1987.
88Ambjörnsson, 1988, 250.
89Gustavsson, 1991
9°Ambjörnsson, 1988, 253.
9 längre diskussion drömmen denFör människan Bennich-en om om nya se
Björkman, 145ff.1991,
92Ambjörnsson, 1988, 269.
93 analys förändradeden barnuppfostran kommitFör en attav synen som
prägla efterkrigstiden ivästvärlden och där denna förskjutning deni synen
mänskliga främst kommer till uttryck Bennich-Björkman, 1999.naturen se
9 Möller,Se 1996.t.ex.
95Durkheim, xlii.1973,
9° Bellah/Durkheim xlii.1973,
97 bland Inglehart,Se 1997.annat
98 idén undersöks empirisktDen Richard Merelman Partiali Visions.1991av
Culture and politics Canada, and the Unitedin Britain, States.
99 inslag sändes Radions denI i diskuterades rörelsenP1 2 1999ett som mars
Moral brist stöd detMajority’s amerikanska 1990-talet. Ytterligarei en
indikation delad moralkod bemärkelsen för-i och regleratt en normer
offentligt och beteende denprivat amerikanska allmänhetens överslätandeär-
attityd presidentens utomäktenskapliga förbindelser; värderingsför-gentemot en
skjutning uppenbarligen media riktigt "hunnit med dra konskeven-intesom att
serna av.
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l°° Taylor, 1991.
m Jfr Bauhn, analyserar filosofisktpassionen problem där den1994, ettsom som
religiösa och den erotiska liggerpassionen varandra.nära
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landettillhörVem

Om jordbundenhetfolkstyretsfriluftsliv och

SandellKlas

demokratiAllemansrätt och

utgångspunkterNågraidentitet:Friluftslandskap och

och harorden nationkan konstateraVi ursprungnatur sammaatt
modernadenkan konstaterafödas". Likasålat. nascor att

nationellt projekthandfram förstahar idemokratin vuxit ettsom
fundamentaltutveckling harmed dennaparallelltoch typnyenatt

nämligenbredasamhälletsföretableratsnaturkontakt grupperav -
självoch inteofta markfritidsaktivitet, äger.vatten mansom

friluftslandskapl element iviktigafriluftsliv ochVi varvet att
och fördjupaetableraförbörjansekletsiansträngningarna att en

byfokuseratfrånmedparallellt Sveriges övergångidentitetnationell
för-ocksåindustriland. Vibondeland till urbaniserat att storavet

tillrelationernadet gällerslut,sekletssker dag,ändringar i i näräven
ofta diskuteras imiljön Förändringarochlandskapet somrummet,

internationaliseringhögrörlighet, turism,globalisering,termer av
politiska utmaningartidslikasåVi vår ärstörstavet att en avm.m.

dettaoch ihållbar utvecklingkalladförarbetet så storatten
och livsstil-konsumtionallmänhetensinbegriperutsträckning

för dessnödvändigtdemokratiskt stödbrettvilket gör genom-ett
dagnaturkontakt i ikonkretaallmänhetensförande. Samtidigt är

friluftsliv.fritid ochhänvisad tillhuvudsak
uppmärksammabehöverbättreinnebärDetta attsammantaget

landskapsrelation.friluftslivets Detochmellan demokratisamspelet är
hur detta ikunskaperfördjupanödvändigtockså våra utseratt om

bakom dennaliggerforskningsprojektolikafinansiellt stöd tillFör uppsatssom
Forskningsrådsnämndenförsta handtackas i varmt.
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dag för olika vilka utvecklingstendenser kan skönja.samtgrupper,
dettaFörutom spännande delar kulturella självbildvår ochäratt av

nutidshistoria finns all anledning här finns viktiga nycklaratt tro att
till delaktighet folkstyretsoch till förankring inför sekel. Detnästa
handlar friluftslandskapets roll för hemkänslans geografi ochom
hemmets styre.

Folkstyre: Inte minst frågageografisken

geografiskaDet perspektivet i vid bemärkelse viktig aspektär en
makt och demokrati. behöverVi bara tänka begrepp som:

lokal förankring, decentralisering centralisering ochvs.
"regionalpolitik för påminnas identitet, räckvidd ochatt attom
plats centrala perspektiv diskussion förståelsei och folkstyretsär av
utformning, legitimitet och funktion. aspekt folkstyretsEn av
geografiska dimension likainte uppmärksammad självaär ärsom
landskapets tillgänglighet. vilken utsträckning folketsI rumsliga-
hemvist och upplevs och tillgängligt.3vårtär Isom som ett
senindustriellt samhälle Sveriges innebär detta för folk-typav
flertalet frågainte minst frilufts- och fritidslandskapetsen om
tillgänglighet. ditDet konkreta upplevelser landskap,är som av

och landskapsförändringar liksom areella näringarnatur av som
jord- och skogsbruk, i utsträckning hänvisade.ärstor

Titeln tillhör landet alltså"vem medvetet flertydig förärovan,
indikera det både handlar 1 sig landetatt ägaatt om vem som anser

och vilkeni utsträckning sig råda detta land;överman anser men
också tillhöra2 sig detta land bemärkelsenivem som anser vara en
del i gemenskap förhoppningsvis också bereddärstyreen vars man

Till dettasig kommer den dubbeltydighet ligger iatt engagera som
"landet" nationen, respektive landsbygden bl.a. viktigsomsom

för fritid, friluftsliv och naturturism. Sammanfattningsvis ocharena
lite tillspetsat handlar det problematiken med sig iom att engagera

uppfattarnågot, inte detta sitt eller vårt. Detom man som
handlar det politiska räckvidd och demokratinsom engagemangets
jordmån också bokstavligi bemärkelse.-

frågaAktuell med historisk klangbotten

industrisamhälleDet successivt fram sluteti 1800-taletväxersom av
kopplat till intresse hos de maktbärandeär nära ett attgrupperna

hos den breda allmänheten frammana känslan tillhöra land iettattav
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Friluftslivbåde bildlig och konkret betydelse. och blirnaturturism
viktiga element dessa ambitioner. demokratiseringen allvari När
slår under och för fri-1930-talen ocksåigenom intressetså1920- är
tid, friluftsliv och landskapets tillgänglighet frågor.centrala politiska

förtids behov och hållbar utveckling och denintresseVår av en
förhelt centrala roll detta innebär behovet brett förank-som av en

rad miljömedvetenhet viktigt skäl till landskapets upplevdaär ett att
tillgänglighet bördag centralt politikområde. dåi Dettaettvara
konkreta upplevelser landskapet behoveti naturnärasamt av en

alltmer lyfts fram fundamentaltnärmiljö det gäller miljö-närsom
pedagogik. tids miljöfrågor utsträckning globala ochAtt ivår ärstor
med mycket komplexa kopplingar mellan orsak och verkan minskar

nödvändigtvis behovet platsidentitet och konkreta upplevel-inte av
människans naturberoende. Kanske det såär tvärtom attser av -

opåtagligheten tids miljöproblematik drastiskt ökar behoveti vår
konkret kunna relatera till plats, landskap ochsigatt naturensav

krafter samtidigt de starkast växandenaturturismAtt är en av
ekonomiska branscherna föroch särskilt betydelse i övrigtstorav
ofta frågor konflikterekonomiskt och kringregioner görsvaga
landskapets tillgänglighet mindre politiskt brännande.inte

Allemansrätten fokussom

fortsatta fokuseraskommer den s.k. allemans-Den texten att
traditionen förstöra, frittellerrätten; störaatt, utan att passera

och tillfälligt ochmark betecknandevistas Det ärvatten.annans
finnsallemansrätten med grundlag samtidigt deni intevåratt som

finns lagstiftningvidare preciserad deninågonstans vår änannat-
omvända definition ligger andra lagars begräsningar. deti Frånsom
tidiga friluftslivets för allemansrätt mellankrigstidensviagivet tagna

fysiskastrandskyddsdiskussioner och rekordårens rekreations-
har landskapets för friluftslivplanering tillgänglighet centraltvarit -

och allemansrätten har dess viktigaste fundament.varit Påett av
diskuteratsftid har urban allemansrätt minstInteävensenare en

förhållan-grund allemansrättens knytning till sedvana, lokalaav
den och upplevelsebaserad socialisering, den viktigt fokusär ävenett
för tids kring de liggerspänningar utmaningar ivår mång-ettsom
kulturellt högrörlighetssamhälle. senmodernt samhälle medEtt
också förväntningar förallt och allt mindre mängdstörre om oro
och allt mindre reglerat lönearbete eller alltvill,såman merom-
och allt integrerad, fritid. fritid där naturkontakt ochEn attmer
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olika landskapet har och allmänhetenssig i varit,sätt röra är, ett av
hälsofaktor.5intresseområden och viktigstörsta en

denna kontext blir vardagligt fenomen alle-iSett såett t.ex.som
laddat med djupgående kulturella aspekter harmansrätten attsom

folkvetf.med identitet, rättigheter, skyldigheter och såEttgöra
Frilufts-oskyldigt grilla korv eld ellernöje över öppenattsom

främjandets Skur-verksamhetoch skola och barnom-inomI Ur
blir, denna kontext miljöhistoria, humanekologi ochisettsorg av

miljöpedagogik, för specifika kulturella perspektiv.spegel Fören
somliga sådana friluftsaktiviteter självklar för inteär sägaatten
oundgänglig pedagogik och livskvalitet för andra onödigt själv--

fascinerandeplågeri, kvardröjande lantlighet eller exotism.

Den här uppsatsen

här forskning friluftslivetsbygger tidigare ochDen uppsatsen om
miljöengagemangets framväxt Sverige Efter introducerandei ett
och friluftslandskapetsprincipiellt etableringmer resonemang om
och tillgänglighet lyfts fram.allemansrättens innehåll och historia
Därefter exempel den kopplingen detta sekels börjaninärages
mellan för lyfta fram friluftslandskapets tillgänglighetintresset att
och för nationell enhet och identitet. aspekterNågraengagemanget

sekelskiftes friluftsliv,relation till landskap och plats-vårt eget
identitet diskuteras följs fyra framtidsbildersedan. Detta av som
illustrerar viktiga tendenser och försöker skisseranågra även meren

avslutas med exempelvisionär antal intres-Uppsatsensyntes. ett
och viktiga forskningsansatser fokuserade samspelet mellansanta

fritidens natur-landskapsrelation och framtida mångkulturellt,ett
högrörligt samhälle demokratiskt förankradprioriterarsom en
hållbar utveckling.

Friluftslandskap tillgänglighetoch

Friluftsliv

kallar friluftsliv och närliggande uttryckDet naturturism,som-
utomhuspedagogik och har framhuvudsakcamping i vuxit-
parallellt med industrisamhället och urbaniseringen deunder senaste

här innebär också det handlar fenomenåren. Det100-150 att ettom
historiskt och parallell till den västerländska demo-varit ärsom en

kratin. Friluftsliv har huvudsak etablerats inklusivei i Västeuropa
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Skandinavien och deras tidigarevia kolonier Nordamerikai ocht.ex.
Australien. Själva utgångspunkten för friluftsliv den uppdelningär

tiden och typisk för det moderna projektet. Tidenärrummetav som
delas arbete respektive fritid,i och landskapet delasrummetupp

med olika funktioner olika platser, bostäder,upp t.ex.
arbetsplatser, utbildning och fritid. kan med hjälpVi Eskilssonav
också centralt fritidensinslag idé f.f.a.i under"Ett 1930-notera att:
talet fritidanvänd skulle kunna utveckla demo-rättattvar en
kratin.7 huvudsakliga epoker friluftslivetsi historia,Några i t.ex.

följerSverige, och där särskilt den första och den sistaär som
epoken, sekelskiftena respektive utvecklas ytterligare1900 2000,

den kommandeinågot texten:

dess etablering sekelskiftet med bildandet1 organisa-1900runt av
Turistföreningen,tioner FriluftsfrämjandetSv. och Scout-som

rörelsen;8

dess breddning och demokratisering under och 1930-talen2 1920-
till i utsträckning inkludera kvinnor, familjer och närmiljö,störreatt
jämfört med tidigare fokusering och exotiska miljöermän som

fjällent.ex.

dess allt tydligare materialisering under efterkrigstidens3
rekordår form ökningeni privatbilism, fritidshus, friluftsut-av av

fritidsbåtarrustning, ökat för friluftslivintresseetc., samt ett som
nationell och fysisk samhällsplaneringregional

förstärkningtids friluftslivets4 vår kommersiella aspekterav
under begrepp upplevelseturismnaturturism, och ekoturism,som
alltmer specialiserade aktiviteter och globalisering trender,en av

friluftslandskap.resande och Parallellt med detta också ettser
förintresse pedagogiska möjligheter inte minststort uterummets

för barn ungdom.och

särskilt aspekt utifrånintressant tids globaliseringstendenserEn vår
och det faktum dagSverige i mångkulturellt samhälle medäratt ett

alltmer lättrörlig befolkning, frågan finnsdet specifikären om en
Nordisk friluftstradition. tradition kännetecknasDenna anses av
enkelhet och folklighet, och ställs kontrastinte sällan till dei mer
specialiserade och kommersiellt inriktade traditionerna med t.ex.
Nordamerikanska finnas fogverkar för sådan karak-Detrötter. en
tärisering de influenserna både historiskt och iäven externaom-
dag uppenbara och allemansrätten bör kunna denär ettses som av-
Nordiska friluftstraditionens tydligaste uttryck. hellerDet ingenär
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former harfriluftsliv olika stark position i Sverigetvekan iatt enom
länderna.de nordiskaoch Övrigai

Landskap

kultur-betraktabekant helai princip SverigeSom är ettatt som
gradenmänniskan, naturligtvislandskap påverkat även avomav

skiftande bygder med jord-kulturpåverkan mycket i tätorter,är t.ex.
Friluftslivet dåfjäll ytterskärgårdar.och skogsbruk, och är ett av

anspråk, och hotbilderlandskapsperspektiv intressenmånga vars
landskapsperspektivoch samspelar med andra ikorsas samma—

friluftslivetetablerandetfysiska landskap. Själva ett nyttav som
exempel samspelet mellanlandskapsperspektiv braär ett en

landskapsperspektivförändring industrisamhället,strukturell ett
friluftslivet. land-och praktikromantik och nationalism Etten

och skogs-hos den jord-skapsperspektiv legitimitet t.ex.vars
måttlig ochlokalbefolkningen säkert länge mycketbrukande var

inspirationskälla för filmerfortfarande dag riki är t.ex. omen
och fritidsfolk skogs- ochmellan fastboende ikulturkrockarna

kustbygder.

Tmgängüghet

tillgänglighet resultatet sammanvägninglandskapsEtt är avav en
faktorer lagstiftning baraantal och där utgört.ex.ett stort en

McIntyre huvudaspekter:indentifierar exempelvis följandeaspekt.
factors".institutionalsocial factors ochmobility, "perception,

utsträckning landskaphandlar helt enkelt vilken visstiDet ettom
vidtillgängligt för eller visstupplevs viss etten person gruppsom
influerasutsträckningtillfälle. uppenbart detta iDet är att stor av

lokalbefolkning ochoch tilluppväxtvillkor, inställningt.ex. vanor
dessas inställning.förväntningar angåendemarkägare, liksom Det

utsträckninglandskapets tillgänglighethär innebär i ärstoratt en
utsträckning landskapetpolitisk och kulturell fråga. vilkenI är

grund-för för dom handlartillgängligt och inte minstmig om
konkret illustration kanläggande demokrati. Somsynsätt en

omdefini-Olsonslyfta fram hur Turistrådet,beskrivning 1985,av
kallade hinderproblematiken:erade den så

socialdemokratiskadebatten alltifrån motion,den tidigare årsI 1936-
Turistkommitté, Rekreationsberedningensvia års1969 rapporter,

hadebetänkandeNilsson m.fl.:s tillmotioner TUREK:sGunnar 1983 -
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eller andra eko-jordägande samhällsklasser, kapitalstarka intressen‘
de främsta hindren. Andra hindernomiska faktorer angetts mervara av

socio-e/eono-psykologisk social karaktär hade ocksåeller angivits. Dessa
de ochmis/ea hinder Turistrådet med typ, statersatte en annan avnu

formella hinderuppställda politiska och hindren.kommun Denna typ av
varför Turistrådet ville efterhindra turistnäringen, sträva attantogs

dem.bort

allemansrättens framväxtsvenskaDen
ochinnehån

Allemansrättens princip

Även harolika inslag det dag kallas allemansrätteni i rötterom som
före kännerbak tiden, industrialismen, denlångt versioni är en

friluftslivets framväxt skisseradesparallell till det moderna som
ovan. både naturvårdslagenAllemansrätten begrepp inämns som

specificerad till innehåll.och grundlagen, sitti inte Inärmareärmen
frirumdet bildas mellankan allemansrättprincip vår ses som som

hemfrid,ekonomiskaolika lagars avgränsningar; intressen, natur-
skydd/vård och landskapets nyttjande AvgränsningarnaFigur 1.

frirum alltså relativt bredaallemansrättens är attrunt sommer se
från får, bör och bör till vadvad vad integråzoner över manman
får.inteman
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Allemansrätten det blir mellankvarFigur utrymme intesom 50m
bara de traditionella oc/9 lagstadgade för:skydden markägarensI
ekonomiska naturvärden; oc/9 bemfrid också deintressen; 2 3 utan
begränsningar landskapets användning4 utgörsom

Hemfrid
.

Ekonomiska
- Naturskyddintressen

Landskapets
användning

Grunden markägaren får andra människor till-är att acceptera att
fälligt eller mark och förutsattvistas inteVatten, attpasserar

ekonomisk hemfridskada eller Myndig-gränserna mot passeras.
heterna har motsvarande bevaka gränslinjensättatt natur-mot
skydd/vård med hjälp till exempel olika reservatsbestämmelserav

fridlysningar.och aktuell uttolkning gränslinjernas lägeFör en av
vad och Naturvårdsverket diverseinte in-utman anses ger
formationsmaterial riktat både till människor bosatta ochi Sverige

besök.de tillfälligtärsom
det gäller själva andan allemansrätten följande frånkani citatNär

för förslaglagberedningens till jordabalkmotiveringarna 1909 sägas
fånga hel del liksom miljö- och naturresurspolitik generellt:ien

frihetenBegränsning i disponera landets jord krävdes hänsynöveratt av
till allmänt väl; de särskilda fastigheterna bildade tillsammans det land,
där folket skall leva liv, och det kunde icke lämnas den enskildesitt i
jordägarens skön förfara med jord det helas väl äventyrades.sinsåatt att

Mycket allemansrättens karaktär ligger det landskapeti ärattav
självt förberättar möjligheternyttjaren och begräns-som om

~
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för siktväder eldning,markanvändning, årstid,ningar t.ex.genom
med allabostadshusför hur kan Ment.ex. nära etc.ett somman

och tolka. härberättelser lära läsa, lyssnasig Detså måste är enman
försökabefogade till lag detaljeratanledning till den väl oviljan iatt

finnsdet kan ändå allfastställa allemansrättens Mengränser.
formulerabehovet lag allemans-anledning fundera iöver attatt av

hänsynsfull färdsel medtillfällig och frikärna vistelserättens om
ochkrafter markhjälp och Dettavatten.naturens annansav egna

oönskadeför för säkerhets skull liksomundvika insnävningaratt
för lokala förhållandenbibehålla respektenutvidgningar, kunnasamt

och sedvänjor.

Rätt för vem

det finns anled-för allemansrättende historiskaEn rötter somav
förindustriella bondesamhälletsdetuppmärksammaning äratt

förvaltade och nyttjade områdenallmänningar byn kollektivtav-
för detta nyttjandemed skogar, viktigsjöar, principEnetc.myrar

definierat tillhörde alla alltså vilkaatt somvar man vem som -
olikabyastämma ochtillhörde byn och så sättatt genomman

förkunde reglera nyttjandet bete,beslut och social kontroll t.ex.
fiske.vedtäkt, jakt och

etablerades har alle-och med den moderna allemansrätten såI att
uppfattats för alla svenskar obe-generellt självklarmansrätten som

omfattaharroende bor området elleri "Byn" ansettsom man -
tillfälliga besök frånoch det gällerhela innevånare.nationens Näryta

officiella inställningen andraandra länder den ingaturister är att
finns för bor bynde gäller de i Sverigerestriktioner än somsom —

global. motstånd detta kan bakomvisstMen mot anasanses vara
utländskaoch överskattningendiverse insändare turisterst.ex. av

allemansrätten.missbruk av
frirumallemansrättensbör storlekenDet ävennoteras att om
haroch Finland allaunikt i Sverige, Norge somär närmast stort

motsvarigheterförhållanden finnslikartade identiskainte såmen
skillnadernaandra länder. praktiskatill allemansrätt i Devår även

kan hadet vilken utsträckning icke-ägare siggäller inär anseen
andras mark dockhelst ochvistasnågon ärrätt attsom passera

jämförelse medavsevärda och framstår särskilt tydligt vid en
Nordamerika.
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Rätt till vad

viktigt den fjärde allemansrättensDet avgränsningenär att notera av
frirum figur -landskapetsi användning. Allemansrätten innebär1

med undantag, förinte, grund hävda nyttjandenågon visstatt ett
landskapet, eller hävda nyttjande får kommavisst inte tillatt ettav

stånd. jord- och skogsbruk, den infrastruktur finns,Det etc. som
försvinner eller tillkommer utifrån lagstiftning,intressen,ägares
myndigheters planer alltså allemans-givenäretc., att se som ur
rättsligt perspektiv.

här innebär viktig nackdel friluftslivetsDet synvinkel dåen ur
det begränsar möjligheterna kräva hänsyn det gäller land-näratt
skapets utseende och nyttjande. nackdel försökerEn mot-som man
verka särskilda områden, nationalparker ochavsättaattgenom t.ex.

Åfriluftslivetsdär kan utgångspunkt.intressennaturreservat, vara
andra sidan åsidosätter då sällan delar allemansrätteninteman av

inskränka och reglera friutrymmet med särskildaatt t.ex.genom
bestämmelser. Samtidigt ligger det mycket viktigt värde inteett -

demokratisktminst perspektiv har hänsynsfull-i tillgångattur man
till allt landskap och hänvisadbara till särskiltinte ochär avsatta
reglerade områden. har tillgång till levande produk-Att ettman
tionslandskap landskap producerar nyttigheterett mat,som som
byggmaterial sannolikt också miljöpedagogisketc. är storav
betydelse."

de exemplen övergripande samhällsplanerings-Ett av en
åtgärd vill allemansrättensjag anda det generellapåstå igår ärsom

successivtstrandskyddet införts med 1930-talensistartsom
demokratidiskussioner kring landskapets tillgänglighet. Motiven var:
"underlättande och tryggande möjligheterna för den ickeav

befolkningen m.m..23jordägande friluftslividkaatt
viktig aspekt gränslinjerna allemansrätten förståsEn ärruntav

vad ha ekonomiskt värde. det tydligt hurHär ärettsom anses
tidigare faktiskaepokers landskapsnyttjande ivävts
allemansrättens fårpraxis, inte plocka ollon somatt t.ex.man var
djurföda och bär hade begränsat värde bonde-isommen svamp
samhället. börjar upplevas ekonomiskt värde,När något ettsom

bär, har också fått politisk strid där markägares möjlig-såt.ex.
heter konkurrens nyttja sina markers ekonomiska värdeatt utan
ställts tidigare fattiga stadsbors försörjning och hälso-mot senare

livskvalitetsvärden.och
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Kulturarv eller övergrepp

det gäller alla ovanstående kärnfrågor vilka omfattasNär personer-
allemansrätten och vad den oftaingår hänvisas tilli såav som -

historia och kulturtradition. Både bemärkelsen då allemans-i att
fanns formnuvarande och medinte i sin nuvarande be-sitträtten

före det friluftslivets framväxt,moderna bör den kunnagrepp av-
skaffas och den äganderätten till mark ochprivata vatten samma

kontinentaleuropa. hänvisas tilli tradi-Men ännustatus som mer
betydelse det gäller behovettionens bevara allemansrätten.när attav

har redan konstaterat friluftsliv direktVi spegling detäratt en av
framväxande urbaniserade industrisamhället och följaktligen fri-

-
friluftslandskaptids- och och dessas tillgänglighet. därförDet är
förvånandeknappast den moderna allemansrätten till begreppatt

specificeratoch innehåll dyker förrän friluftslivetinte successivtupp
bredd och friluftsepokensbetydelse. inledningvunnit i detI synes,ha denvarit tvekan spårlösa färdens självklara möjlig-inte någon om

het mark och oberoende dessa i privatöver ägovatten, av om var
eller och oberoende kontakt medVarit i innan.ägarenom manav

forskning, gjord utifrån hur friluftslivetvisar det tidiga verkarDetta
uppfattat friluftslandskapets praktiken.2°ha tillgänglighet dennai I

bemärkelse framväxande friluftslandskapetverkar det redan från
början ha allmänt tillgängligt. Allemansrättens grundläggandevarit
praktik bör därför, denna bemärkelse, funda-i kunna ses som en
mental del kulturhistoriai vår

grundläggande allemansrättens självklarhet alltså påtagligDen är
från och med friluftslivets Orsak till detta sannoliktärstart. en
kombination av:

friluftslivetsdet tidiga koppling till akademi och överklass som-
troligen vid undra rättigheter sambandinte isinaöverattvar van
med exkursioner, forskningsresor och nöjesresor i övrigt;t.ex.

de delar landet ofta förhållandevissöktes glestatt av som upp var-
befolkade. samtidigt den tidens materiella villkor, detDetta närsom
gällde och för friluftaren,logi innebar allmänhetimat att man
färdades och bebyggda trakter;inpåtätt genom

det traditionella bysammhällets ochtäta sammansatta geogra--
fiska struktur med allmänningar och behovdjupt rotade smidigaav

förlösningar varandras och olikanåägoratt passera gemensamma
nyttigheter; och
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färgad grundsyn det gällde rela-nationalromantiskt positiv nären—
ortsbefolkningen vilket samspelade med beroende-tilltionerna

förhållandet inkl. kommersiella mellanhavanden kring vägvisning,
och logi.mat

perspektivdetta kan läggas övergripande kulturellaTill runtmer
m.m.27friluftstradition sedan tidenfrihetstradition, nordisk iNär

friluftslivets hänvisas till urgammalkommer breddning sånärmare
försiktig-förmaningar hänsyn ochoch allt starkare kommerrätt om

uppfattningen färdselrättenhet illustration tillin. Som om som
årsbok, skriver:tradition kan i STF:scitera 1932Horney som

l

rättsuppfattning, och kommer aldrigdet har aldrig svenskingått i nog
har fritt skog och markdet, iinte sigrätt röragöra att attatt envar -

ohägn.syfteförutsatt sker medvetetdet i göraatt att

försekelskiftet Friluftsfostran1900:

nationell identitet

"Känn ditt land

för-Turistföreningens etablering med dessSvenska STF 1885,
medhuvudsak bland bättre bemedlade och national-ankring i män

för tidiga frilufts-romantiska perspektiv, bra detär representanten
grundare,livet. här skriver SvenoniusSTFsSå år 1886:en av

tillfällefosterlandskärlekens heliga eld vaknar hos den, iärsomom
fädernesland, då kanmed omkring härligasig i vårtögonatt seegna

värdväcka den till lifs, då den eller kvinnanintet är attmannen
svensk.kallas

för det svenska folket medOch det möjligheternajust egnaattvar
arbetsfält.och förblivit Medomkring"sig STF:sögon se som var

fog medland kan med rörelsedevisen känn ditt STF ses som en
frilufts-, fritids- och rekrea-allmänhetens ökade tillgänglighet till

uppgift. från ledbeskriv-tionslandskapen övergripande Alltsinsom
och folkbildning kanoch logimöjligheter till gästhamnarningar ses

identifiera och överkomma allmänhetens tillgänglig-led i attsom
det naturpräglade fritidslandskapet.hetsproblem till inte minst
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stämningarNationalromantiska

delnationalistiska perspektivet hosbeskrivna STFDet var enovan
och delades detgenerella tankemönsteretablissemangets avav

dag Frilufts-friluftslivet. detorganiserade iövriga Hos ärsom
hos uppenbartfrämjandet det särskilt tydligt, såäven envar men

internationellt inspirerad och global rörelse scoutingsom var
nationalistiska inslag mycketland, fanor och andraSveriges

påtagliga.
fram svenskensomfattande kringmytbildningDen växtesom

för denviktigt ideologiskt verktygkänsla för blevnaturen ett
ord:Eller med Fogelqvistsnationella mobiliseringen. SverigesI

ochfosterlandskärlek oskattbar tillgånghar svensknatur en
kraftkälla scoutrörelsen hadeExempelvis Hedins uppskattning av

samhällsmobiliserande roll:med desshelt uppenbart göraatt

och då han tältar underhan skogarnaspaning iDå scouten är ute
och lägereldens rökpelaretallarna, skall han bortom trädens grenarse

och för landdet målet hägra: bli till sittgång äraatt nyttastora en
och drilla dem tillDärför skulle vilja härjag scouterresa en av

försvar.farans stund samlades från alla håll till landetskarlakarlar, isom
mäninför danas till sådanaHeder de svenska våra ögongossar, som

centrala rollKarakteristiskt för det svenska nationsbygget denvar
folklig tillgång ochfick, produktiv rättig-naturen som resurs, som

litteratur. Friluftslivet,het och nationell symbol konst ochisom
svenskoch geografiska skrankor ochsociala iövermötasatt genom

naturerfarenhet. blevblev därigenom vida Detännatur, enmer en
gällde nationell endräkt ochmetod lansera budskapettatt som

för mål.samling gemensamma
kring sekelskiftetnationalromantiska stämningenDen ut attser

för det svenska friluftsland-ha haft avgörande betydelse synen
tillgänglighet allemansrättens ställning och innehåll.skapets Inte-

skall inbegripas och denför nationell enhet allaminst intresset
fascinationen för bortflyende förindustriellaetnografiska det sam-

förefaller för frilufts-och viktigahällets människor, redskap vanor
betydelsenutformning. bör alltså underskattakulturens Vi inte av

friluftslivetsfolkenande tidigadet folkbildande och iengagemanget
"mslående urdruckna buteljerhistoria. Efter ha kontrasterat sina iatt

längtanhöra smällenberghäll glädjeni övernärmaste motatt
och pekatefter den fullständiga tystnaden, den absoluta ron...

överhuvud utbristerförrisken ovilja turistväsen såen mot
1929:årsskrift "Varför skulle värdigareLindhagen jagi STF:s vara
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landsmän. finnsmina all anledning funderaHärän att
paralleller till tid där frågor vilka skall inbegripasvår iom som

bekant, kritiska frågornationen, -inte minstvåraär mestsom en av
demokratisynpunkt.ur

Friluftsliv: Samhällsstödjande eller samhällsförändrande

demokratisynpunkt viktig historisk aspekt uppmärksammaEn attur
till nutidsorienterad fråganinnan diskussion,övergår ären om

friluftsliv samhällsförändrande.Samhällsstödjande ellersom
Genomgående det tvekan friluftsliv framföringen alltär att settsom

Samhällsstödjande. folkskolansRedan införande 1842 ettsom var
fostranför barns och ungdomars socialasvar oron en oro som

fortsatte parallellt samhällsförändringarna.med Problembarnen
fanns första hand städerna ochi i tillhörde samhällets underklasser.

överdessa barn hade förlorat kontrollenDet Härvar som man
blev friluftslivet och friluftsorganisationerna vartefteräven ett
viktigt för kontroll, enhet och nationell identitet.instrument Något

delvis kan ställas kontrast till de internationellt inriktade ochisom -
betydligt mindre friluftsintresserade tillgrupperingarna iVänster-
samhällsdebatten.

Samtidigt det viktigt också radikala strömningartvåär att notera
friluftslivets historia.i Dels den ideologiska strömning settsom

friluftslivet första hand mål endast metod föri i sig inteettsom en
olika ändamål och där friluftslivets materiella enkelhetnaturmöte,
och alternativa lyfts fram.livskvaliteter förlängningi sinNågot som

kan innebära radikal samhällskritik utvecklingäven moten en som
konsekvent det materiella, det teknisktprioriterat avancerade och en
snabb förändring eftertanke. Dels bör den politiskautan notera
förankring allemansrätten haft huvudsakjust tilli ivänstersom
politiken. har utsträckning kamp för dei varit icke-Det stor en
markägande städerna och deras möjligheter tilli natur-grupperna
kontakt fritid, markägare företrädda högersin ochgentemot av
centerkrafter.
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hållbarHögrörlighet,Sekelskiftet 2000:

livskvalitetutveckling och

fritid platsidentitetsamhälle, ochHögrörligt

Ökatgeografiska rörlighetenden successivtvälbekantDet är att
kraftigtindustrisamhället kännetecknas1900-talet ochunder att av

jordbrukarsam-rumsperspektiv jämfört medförändrade tids- och
senindustriellaytterligare med det s.k.hället. Detta accentueras

kommunikationsformer.elektroniskasamhället bl.a. genom nya
fritidsrelaterade verksamheterfritiden högt,Samtidigt värderas är

arbeteoch mellanekonomiska branschersnabbt växande gränsen
för fler.alltfritid verkar ha tendenser luckrasoch Enatt upp

fritids-fritidsrelaterade platsermänniskorshypotes kan attvara
skärgårdsvikenofta återvänder, "denfjällsjön dithuset, egnaman

bostadsplatsplatsidentitetfår allt betydelseetc. närstörre somen
fler inkluderarförändras och för alltarbetsplats snabbtoch ett

internationellt perspektiv.
bli alltstark tendensfriluftsaktiviteterna i sigSamtidigt har atten

förplatsersöker lämpliga vissplatsoberoende. Man enuppmer
ifrånförställetutförsåkning, klättring, dykning i utgåaktivitet att

erbjuder för möjlig-befinner för tillfället,vad den plats sigman
väder.4° hypotes kanårstid,heter landskapstyp, En är att se en-

fritid förankring, kontinui-sökermellan de sinpolarisering som
ochidentitet aktivitenoch de söker ioch platsidentitet,tet som

oberoende dess lokalisering.upplevelsen,kicken Någoti somav
förändras livscykeln.kannaturligtvis över

högrörligttydliga element ioch naturturismTurism är ett sam-
växande branscherna.de snabbasthälle ocksåoch anses vara en av

arbetemöjlighet tillhopp till dettalokaltminstInte sätts stort som
förSamtidigt blir sällan naturturismeninkomster. inteoch arenaen

ochskoterkörningallemansrätt,kulturkonflikter och begrepp som
hetaflesta läsare bådeindikerar för defritidshusköparetyska nog

ställsperspektivkänslor och hur olika naturumgänge mot
Varandraf

svenskarna"De nya

bl.a.kanaktuella Demokratiutredningentill dendirektivenI nu
läsa:

samhälle.blivit mångfaldensutsträckninghar iSverige störreännu ett
representerade, vilket berikat detoch kulturer finnsOlika länder
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inför och annorlundasamhälletockså ställtsamhället,svenska nyamen
fortfarande lågt.arbetetdet politiskaInvandrarnas deltagandekrav. i är

utrikes föddalandetmiljondag finns drygt iI ärsompersoneren
delantaganderimligtde svenskarna. Ett är att storen avnya

probleminför sittoch ställs isvenskar har ställtsdessa månganya
kultu-och med denhemland. Arbetslösheten mötetär stor nyanya

viktigtsammanhang detdettagånger svårt. Imånga ärär attren
fri-Norling" visarpekarbland andra rön somnotera att nya

psykisk,livstilför hälsa, och passivtidens betydelse som t.ex.att
effekterhar mycket negativafysisk understimuleringoch social

lyckas med sinsvenskar utnyttjaHuruvida dessamänniskan. attnya
detoch vilken roll integrering ifritid ökad livskvalitettill som
högstför detta däremotfriluftslivet spelarsvenska fritids- och är

osäkert.
föreningsaktivtofta framhållsmed SverigeInte ettatt somnog

skaffa kon-Vanligtföreningsverksamhetland och sättär ett attatt
defriluftsliv ocksåochlokalt.takter och integreras Natur är ett av

detföreningar,för dessa inte minstarbetsområdenaviktigaste när
Scoutrörelsen,Friluftsfrämjandet,ungdom.gäller barn- och Natur-

sportfiske ochTuristföreningen liksomSvenskaskyddsföreningen,
mycket iföreningarjakt exempelär stora gruppersom engagerar

Sverige.

Hållbar demokratiskt stödutveckling behöver

nuvarandemed bero-och sittnaturturism,minst turismInte t.ex.
och samtidigthur svårgripbaraillustrerarende fossila brånslen,av

den modernanaturresursproblemmiljö- ochdjupgående väster-
befinna situtationinnehåller. iländska livsstilen Vi ut att oss enser

utveckling mycketefter hållbarsidandär å strävan ettenena
och konsumtions-vardagsvanorpåtagligt inkluderar vårasätt

beroendesidan, alltdär andravi, åMen ärmönster. expert-avmer
dessa sällanfakta inteförmedlade och abstrakta motiverarsom

har medlivsstilsförändringar.drastiska krav Vem ögonegna-
hypotes iVäxthuseffekten eller ozonuttunningen En är attsett

mycketlandskapsupplevelsernakonkretadetta läge blir de avegna
själv bryrdet landskap sigtyckerbetydelse. Hur attstor manman

inverkan huravgörandekanske hareller ändrasändras inte enom
miljöpolitiskaoch kravinformationermiljörelateradetolkarman
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Allemansrätt för själens skull

Forskning friluftslivets betydelse för människor indikerar inteom
bara dess roll för hälsa begränsadi betydelse. Fritidensen mer
naturkontakt ha betydelse för mycket grund-ävenut att storser en
läggande livskvalitetensjälsliga blir då rimligOmvänt rätten- -
hypotes friluftslandskapet upplevs alltmer otillgängligtatt om som

landskapsförändringar, attitydförskjutningar eller ochp.g.a. lagar
regler kan detta ha betydelse för människors hälsanegativstoren
och livskvalitet. kan innebära för förloraderisk kvaliteterDetta en

medför drastiskt förändrad solidaritet med det samhällesom en som
fall upplever hari berövat denna tillgång. troligenså Enman en

viktig aspekt här den långa tid det för familjergått mångaär nu
sedan hade direkta släktrelationer till landsbygden formiman av

farföräldraroch boende fädernegården.t.ex. mor-

Fyra framtidsbilder

Olika ekostrategiska vägar för det framtida friluftslivet

framkristallisera aktuella tendenser och fram-Ett tänkbarasätt att
tider det fritidensgäller landskapsrelation försöka identi-när är att
fiera grundläggande utvecklingsstrategiernågra det gällernär natur-

och landskapsrelation. fokuseras också samspelet medDåsyn
politik och samhällsutveckling klassiska maktfrågori övrigt, närt.ex.
det gäller den geografiska dimensionen, centralisering-som
decentralisering och regionalpolitik.

indelning i principiella ekostrategier har tidigare skrifterEn itre
föreslagits 2. ekostrategiFig. indikerar här detBegreppet att
gäller förstrategier människans naturrelation. emellertidDet säger

huruvida detinget miljövänlig eller grund-strategi inte. Enärom en
läggande fråga för denna indelning vilken utsträckning det lokalaiär
landskapets och kulturdrag förutgångspunkt utvecklings-ärnatur-
strävanden hembygd figuren. deti Ellermuseum ärsamt om

övergripande ofta global arbetsfördelning och nyttooptimeringen
fabrikutgångspunkten figuren. Till dessa huvud-i tvåärsom

riktningar kommer tillnyansering anpassningsstrategin tvåen av
Dels aktiv till det lokala för-anpassning landskapet därtyper. en

ändring och aktivt nyttjande tydligt hembygd figuren. Delsiär
där"passiv anpassning" den underliggande ekostrategin ären att

försökaendast ochsig underordna det land-sig aktuellaanpassa
skapet och där alla förändringari princip djupgåendemer av
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med skepsislandskapets utseende och nyttjande museumstorses
indentifierade ekostrategiernafiguren.i De så sätt tre som 1-

kombinerade med varandraalltid eller mindrepraktiken är mer -
tillspetsat, kunna rubri-applicerade friluftslandskapet, liteskulle

ceras:

för fritidsupplevelser;fabrik produktion aven-
fritiden integrerad mängd andrahembygd där iär enen-

landskaprelationer; och

tydligt skyddade objekt ochdär eller mindremuseumett mer-
beskådas ochföreteelser landskapet avnjutes. Figuri 2.

valtillgänglighetframtida friluftslands/eapetsDetFigur ettsom
huvudsakliga eleostrategierna:mellan eller balans mellan de tre

hembygd ochfabri/e", museum

Hembygd

som av fleraen
aspekter ortensav
rnángbrukslandskap"

"Fabrik
Friluftsbndskapet

"upplevelseinduslri
som:äventyrsland"och

"olikalokalanatur-
oohkulturrelaterade
sevärdheter

"Museum"

fram till följandeskulle kunna skrivasekostrategierDessa tretre
friluftslandskapetdet gäller det svenska scenarionscenarion när -

fjärde fram-maktpolitiska konsekvenser.innehåller viktiga Ensom
försökformtidsbild skisseras också i göraatt syntesett en avav
tendenser högrörlighet,ekostrategier och dagsaktuelladessa som

kommunikationssamhälle.hållbar utveckling, ochITsamt

"Upplevelsefabrikens flyttbarhet"

fri-framskrivning fabrikens ekostrategi reduceraEn attvoreav
ständigt alltmerorganiserade aktivitetertidens tillnaturumgänge
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specialiserade och spektakulära former. minst då landskapetInte
ofta drastiskt förmåste härbärgera aktiviteternagöras ochattom -dessa snabbt blir omoderna och måste krävsersättas av storanya -
investeringar och det kommersiella inslaget blir mycket påtagligt. I
sina enkla former kan denna ekostrategi handla snökanoner ochom
liftsystem för skidåkare vintern och i sina avancerademer ut-
föranden har upplevelseparker med oändliga utbudnärmast av
aktiviteter, vilka i mycket måttlig formnågon knutnaärom ens— -till det lokala landskapet. friluftslandskapsDetta tillgänglighet ligger
uppenbarligen i betala entrébiljetten.att

lokala maktenDen utbud och utformning blir oftaöver mycket
måttlig, inte deså investeringarna ställerannatom att storap.g.a.

krav hänger med och attraktiv. fritids/fri-Dettastora äratt man
luftslandskap konkurrerar i princip global turismmarknad ochen

platsoberoende aktiviteterna blir, desto sårbar blirmer mer man
för konkurreras någon upplevelsefabrik kännsatt ut av annan som

attraktiv grund häftigare aktiviteter, lägre prisnivå ellermer av
bättre och snabbare transporter.

"Vad de vårtgör i allemanslandskap

Hembygdsstrategin väsentligt inslag dagensi strävandenär ett
efter kalladså eko-turism kännetecken i mycket just detärvars att
skall väl integrerat lokalsamhälleti och bygga lokalavara natur-
och kulturdrag. tillgänglighetsperspektivUr innebär denna eko-
strategi i princip, ingår deti lokala samhället böratt om man man
kunna räkna med god tillgänglighet längeså inte bristande grann-

lägger hindersämja i skulle också efterDet frågor och kanskevägen.
tjänstebyten kunna inkludera sådana aktiviteter Vedtäkt, fiskesom

den kommer utifrånFör blir det högi grad frågaetc. som atten om
via ekoturism-företag bli introducerade bygdeni och såt.ex. sätt

tillgång till aktiviteter aktivt påverkar och nyttjar landskapet,som
jakt, fiske, flottbyggen.t.ex.

"Kom vårtoch besök museum"

Den tredje principiella ekostrategin det gäller friluftslandskapetnär
känns igen alla dei passivt beundrande naturaktiviteterna som
utsikter, blomstervandringar, Ävenfågelskådande. utgångs-om
punkten här, liksom den föregåendei "hembygdsstrategin", detär
lokala och kulturlandskapets karaktärsdrag, gäller det dettainatur-
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förstöraförståsoch inteändra ellerförsta hand intefall i störaatt
särskiltallmänhet inteBesökaren ibesöksvärt.det äranserman

här olikaliggerförlängningsinbygden övrigt.integrerad i Ii typer
land-bevarasyfte regel justireservatsbildningar är ettattvarsav

landskapsobjektellerkulturlandskapinklusiveskap ansessom
perspektivdettatydliga mellanoftakonflikternavärdefullt. Att är

nationalparkerexempelviskring"hembygdsstrategin äroch nya
konflikternaliksomförvåna sigknappast över, gentemot ettatt

oftadetKonflikterna mellanfabriksperspektiv.exploaterande
"hembygdsstrategin"ochfabriksperspektivetfjärrstyrdatydligt

storskaliga turist-samband medtydliga, iocksåförståskan t.ex.vara
degrundergodaellersatsningar, när mot attprotesterarman

frilufts-specialiseradeöverkördablirlokala intressena externaav
Östersjökusten friadenellerfria fisket längsdetaktiviteter som

fjällen.småviltsjakten i

cyberspaceihuvudetochi myllanfötterna"Med

ofta praktikenpåpekats, iredanEkostrategierna är, somovan
hosocksåsamhällsplaneringdet gällerblandade, när ossment.ex. -

olikafriluftsaktiviteter iimedindividersjälva engagemangsom
anledningfinns det allmindredestosammanhang. Inte attatt tro

hargäller dessa strategierdetoch prioriteringarnabalansen när en
ochnaturupplevelsergällerdetbarabetydelse,avgörande inte när

del-känsla makt,gällerdetocksåpedagogiska aspekter, när avutan
fritidtillbringaför minVad har jagidentitet.ochtagande rätt att-

skötsel ochför platsdennaförVad har jagplatsviss ansvaren
härfritidtillbringa sinharVilka andra jagframtid rätt attanser

derasVad jag ansvaräranser
ekostrategi-delarsyntetiseralite visionärtförsökEtt avatt mer

platsanknyt-lokaladendärscenariotänka sigkan ettattvaraerna
kombineratfritidsrelaterathandförstaförstärks iningen änom —-

handlarmöjligheter.kommunikationssamhällets Detmed det nya
möjlig-överskattademöjligendemycketdock troligen inte så om

elektroniskoch arbetafädernegårdenbosätta sig iheterna att
platsanknyt-fritidsrelateradedenligger idistans. Visionen snarare

fungerarfädernegård landettillkanskeningen somsomsamma
bostaddet gällertillvarorörligareför alltfast punkt övrigti nären

ocharbetemellandiffus gränslinjemedochoch arbete. I en mer
kanskedettakan scenariofritidsplatsochoch arbetsplatsfritid

underfritidsvistelserocharbetsperioderinkluderaförockså många
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andra perioder de traditionellaän och helgerna. Attsemestrarna
detta "med fötternastå i myllansätt och huvudet cyberspacei inne-
håller sannolikt möjligheter det gäller livskvalitet, miljö-närstora

och regional utveckling. här finnsMen också sannoliktengagemang
viktiga problem tackla, formi formell och informellatt t.eX. av
integration lokalsamhället.i

Folkstyrets friluftsgeografiska
dimension: Några forskningsansatser
Naturmöte kulturmötesom

Sammanfattningsvis innebär diskussionen det finnsattovan stor
anledning bättre uppmärksamma den fritidsbaserade landskaps-att
relationens roll för individuellavår och kulturella identitet och vår
demokrati. Vilka platser och områden tillhöra och ianser oss
vilken utsträckning påverkar denna tillhörighet beredskapvår för att

aktiv del dess skiljerstyre Hur sig detta för olikata ochav grupper
hur förändras det tiden. vilkenI utsträckningöver påverkas detta av
olika erfarenheter kopplade till exempelvis skola, fritid och turism

finnsHär anledning fördjupa kunskapervåra och därförstor att
följer här tankarnågra angelägna forskningsansatser.om

Det övergripande intressefältet kan formuleras naturmötetsom
kulturmöte; "de de gamlanya, och "de tillfälligasom om

svenskarnas fritidsrelaterade Tillspetsat handlar detnaturumgänge. i
princip den maktpolitiska spänningen mellan följandeom tre per-
spektiv friluftsliv/allemansrätt, invandring/turism och miljÖ/ut-
vecklingsfrågor:

nordiskaDen människan skogsdjur’‘ tidvisär måste vistas iett tät-som
för utbildning, arbete, vård och service. fritidenorter Påatt annan

väljer hon havet, skogen, fjället eller i någon tappning."naturen annan
Allemansrätten grundläggande förutsättningär för de möjligheteren

till friluftsliv och naturupplevelser kommit betrakta detisom att som
självklara. allemansrättnärmaste En omfattandeså den svenskasom

torde finnasinte många andranågra håll världen.iom ens- -
grundenI innebär varken invandrarpolitiken eller politiken i någotstort

val mellan enhetlighet och mångfald. Alla samhällen behöver både frihet
och sammanhållande krafter, såväl mångfald för allasom en gemensam
grund. I Sverige denna grundutgörs det svenskagemensamma av
språket och de svenska kulturmönster etablerats under historienssom
lopp
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kan blibl.a. Vi Europashar detgällerdet turismNär sagts att:
friluftsområde.

problemsenvironmentalthesecombataboutall discussionsIn toways
indirectlydirectlyofof conceptions Nature,different basic views oror

subsequentof andMaybe view Natureplay.into ourourcomes
offeaturesotherreflectingsensitive mirror,of her’,‘treatment a

well.modern society as

direktmycketdagsaktuellt ochbeforskainnebärhärDet sam-ettatt
mångkulturelltmed Sverigeharfälthällsrelevant göra somattsom
naturturismambitioner,utomhuspedagogiskasamhälle, skolans som

tillupplevelseförankrad motivationekonomisk näring,expansiv en
innebärfrågordessautmaningaroch deutvecklinghållbar somnya

forskningsfältet berörföreningslivet.friluftsorienterade Menför det
hurfrågorvetenskapligaprincipiellt intressantaockså natursyn,om

dehurLikasåetableras.miljöperspektivochnaturumgånge sam-
dessahurförhållanden,materiellaochkulturellamedspelar sega

påpekaviktigthärdem.förändrarvad Detoch är attårmönster som
uppdelning isjälvklarenkel ochutgångspunkten inte någonäratt

ochsvenskarnasgamla"deoch"demellanskillnaden nya natursyn
trivialiseraförsökafråganhelleroch detfriluftsvanor inteär attom

samhälle.mångkulturellt Detoch ärintegrationfrågorna meraom
förforskningsintressantochSamhällsrelevantfrågan attarenaom en

grund-ochfrågormiljöpedagogiskadagsaktuellabådestudera
konstruktioner.socialaoch Härpedagogiskakulturella,läggande

förformuleringarexempelpreliminäramycketföljer några att
potential:forskningsfältetsillustrera

folkrörelsetraditionUpplevelsekultur vs.

karak-ofta framlyfts någotfolkrörelsekulturensvenskaDen som
demokratisk medborgar-förbetydelseochteristiskt inte minst av

breda organisa-fält för olikaviktigtFriluftsliv har varitfostran. ett
tyd-mycketsällan varithar intemedborgarperspektivetochtioner

berörtfrilufslivetsidentitetsskapande inationelltjfr detligt start,
tidsedangårfriluftsorganisationernatraditionellaDeovan. en

individu-blitendensharfriluftsaktiviteternaochtillbaka att meren
förplatsoberoende. får dettaVadochaktivitetsinriktadealistiska,

medborgarperspektiv Omochidentitetskapandeförkonsekvenser
Scoutför-Svenskamed ilängrefriluftare, inte är t.ex.man, som

fri-internationelldelaktig ihand känner sigförstabundet i enutan
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luftsupplevelsekultur dykning, hanggliding eller friklätt-t.ex.som
ring internationellavia internet, tidskrifter och fårvad detresor- -
för betydelse för identifikationen med kommunen, länet och Sverige
och dess demokratiska instrument tänk-Detta mångaettsom av
bara fokus för spänningsfältet mellan den s.k. globaliseringen och
den traditionella demokratins förankring.nationella

inspirationskälla för samhäiisförändring
hållbar utveckling kräverEn förändringar samhällsplanering,stora av

attityder och vardagsliv, vilken utsträckningi inkluderarmen t.ex.
skolans verksamhet det gäller friluftsliv, exkursioner,när gröna
skolgårdar och utomhuspedagogik denna typ av
samhällsförändringsperspektiv det identifiera samhällsför-Går att

Ärändringsintresse konsekvens sådan verksamhet dettasom en av
förbehållet med kulturbakgrundviss uppväxt, etnicitet,grupper
fritidsverksamhet eller berör denna naturkontaktetc. såtyp av
grundläggande attityder fungerardet generellt i mångkul-att ett
turellt samhälle

Aiiemansrätt kuiturmöte, kuiturkonflikt ochsom
kuiturbrygga

vilken utsräckning konflikterI kring allemansrätten kopplade tillär
indelningar etniska stad-land, närboende-fjärrboende,som: grupper,
lågrörliga-högrörliga kunskaper och kunskapsvägaretc. Hur ser ut

det gäller allemansrättsfrågor olikai och, hurinte minst,när grupper
olika relevansen och värdet allemansrätt och alle-ser grupper av

mansrättskunskaper exempel viktig fråga följaEtt iäratten upp
vilken utsträckning Sveriges EU-inträde påverkat attityderna kring
allemansrättens ställning och innehåll, liksom ochturismsynen
fritidsboende. Likaså förståsdet viktigt vilkeni utsträck-är att veta
ning dessa fritidsrelaterade påverkarnaturumgängensom synen

och rollSveriges iEU EU.

Fritidens maktlösa platsidentitet

finnsnämndes anledningSom fritiden blir alltatt tro attovan
viktigare bas för platsidentitet och landskapsrelation, jämförtsom
med bostads- och arbetsplats. kanske fritidshuset, denDet egnaär
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fiskesjön fjällen förbadviken, och dit "alltid" återvänder,i man som
hemkänsla djupare bemärkelse. Och detimånga ärrepresenterar en

naturexploatering eller andra förändringar sker dettakanske inär
landskap verkligen berörs och vill Samtidigtsig.som man engagera

fritidsboende,innebär de traditionella demokratiska spelreglerna att
friluftslivfritidsnyttjande och allmänhet berättigar till del-i inte att

den lokala demokratin kommunal kani via Hurrösträtt.taga t.eX.
har bättreoch vilket utsräckningi integreraprövatman enman

fritids- friluftslandskapets betydelseuppgradering och medav
strukturer kommunal ochtraditionella demokratiska rösträttsom

utvecklingsarbetestrukturer byalag och lokaltny-gamla som

Den "brun-gröna" risken

eventuella kopplingar mellan ideal,Denna "naturnäraröransats
fascism.platsidentitet främlingsfientlighet/stark och Att t.eX.

rojalism, kroppskultur och självdisciplin både varitpatriotism,
framträdande drag friluftskulturen och inslag högerextre-utgjort ii

Ävenmistisk ideologi välkänt. inledande studier svenskaär om av
visarfriluftsorganisationer förbindelserna,de direkta organisa-att

fascistiska rörelser verkar ha be-toriskt eller ideologiskt, med varit
gränsade, denna fråga viktig miljöhistorisk Dettautgör ansats.en

frågandagens allemansrättsproblem och karaktä-ljusetisett av om
småskaliga ocheventuellt kommande ekologiskt hållbara,ren

platsförankrade "senmoderna byar. handlar praktikenstarkt iDet
mellan lokal identitet och global solidaritet.spänningenom

skalförskjutningarLandskapidentitetens

övergripande för de forsknings-kan delvisDetta ett temases som
lyfta fram.frågor denna velat hem-Det äruppsats som avsessom

Ärgeografiska det enkeltkänslans storlek dess skala. så attsom-
från bondesamhällets hemby,denna storlek bara hela tiden viaväxt;

framväxande nationskänslan industrisamhället, tillden i väster-ett
ländskt i-landsperspektiv det senmoderna industrisamhälleti Detta

ochlinje med människans generellt ökade mobilitet och Räckviddi
förändring. utsträckning fallmiljöproblemens vilken ii såI ser nu,

växthuseffekt till global-tid och tendenserozonuttunning,en av en
traditionekosofisk Ellerkosmisk hemkänsla linje medi en mer

den diverseutvecklingen rätlinjiginte uppvisar intressantasåär utan
kopplade till olika sociala och ideologiskaavvikelser grupper per-
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spektiv jfr. internationella perspektiv och högernsvänsterns natio-
nella vid seklets början med det i vissa stycken förhållandetmotsatta

Ärdagi skal-kombinationer vanliga den miljörörelsenstypav som
klassiska slagord tänk globalt handla lokalt indikerar Vad krävs-
för det skall bli relation till det territoriella, iatt en termer t.ex.:av
tid, kunskaper, estetiska och ideologiska perspektiv Vad krävs för

geografiskt orienterad relation får sådan styrka denatt en atten
motiverar till aktivt ansvarstagande för frågorgemensamma en-demokratisk delaktighet

Noter

1 landskapBegreppet används dennai bemärkelseni den fysiska omgiv-uppsats
ningen med sina naturliga förutsättningar klimat, berggrund, biotop sinaetc.,
naturliga förändringsprocesser erosion, ochsuccession kulturav-sinaetc.
tryck" formi byggnader, skogs- och jordbruk. förstaDevägar, tvåt.ex.av
aspekterna hänger ihop med vad ibland kallas naturlandskapet", och densom

med kulturlandskapet. finns ocksåDet skalfaktor gårsenare en som ut att
"landskap allmänheti bör i bemärkelsenågon "överblickbart. Seett vara

vidare landskapsbegrepp och landskapsfrågor i olika Torstenom t.ex. texter av
Hägerstrand återgivna Carlestami Sollbe,8C 1991.
Z kapitelSe föri Urry översikt;19971 Giddens, och1992;t.ex. en samt t.ex.
Massey, 1993.
3Se Lundén,även 1997.t.ex.
4Wiklund, 1995.
5 Öhman,Se SCB, Grahn, Olsson,1993; Norling,1991; 1998; 1995; 1996;t.ex.
Sundberg, och Svenning,1996; 1998.
6 bredEn översikt detta i antologin Sandell Sörlin red. kommande.över 8Cges

specifikaMer exempel tidigare vetenskapliga artiklar anslutningi tillges
och för vidare Översikter tidigare forskning hänvisas iövertexten annan stor

utsträckning till referenserna dessa artiklari och den nämndai antologin. Ett
konkret och praktikeranknutet friluftslivets värden ochmer resonemang om

pedagogiska användning m.fl.i kommande.Brüggeges
7Eskilsson, Kommande.
8 vidareSe Sandell Sörlin,8C 1994.t.ex.
9 vidare Eskilsson,Se 1996.t.ex.
O vidareSe Emmelin, och Almstedt,1997; 1998.t.ex.

vidareSe Sandell, Kommande.t.ex.
Z Se Olsson, 1998.t.ex.
3 Se Tordsson, 1996.t.ex.
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Vogel, SCB, 1993.1990;
5 McIntyre, 1996.

emfas orginal.6 Olson, i1987:82,
återfinns.referenserrikligt med17 där ocksåvidare Sandelli 1997Se

8 utförlig skriftlite Bengtsson, 1999.En ärmer
förslagWesterlundsockså19 och 1991Naturvårdsverket, Se1994.1993 om

boendetill de Sverige;allemansrätten iinför EU-inträdet, begränsa samtatt,
från Tyskland, Müller,fritidshusköpare idiskussionerna 1997.t.ex. om

2° Sandell,Daléus 1998.8C
2‘ Sandell,Se 1993.t.ex.
22 Segrell,översikt 1995För seen
23SJ,1938 PJO.45,S.13
Z4Sandell, 1997.
25Wiktorsson, 1996.
2°Sandell, 1997.
27 och Tordsson,Wiklund,Se 1996.1995t.ex.
28 årsskrift,STFsI 1932:207.

emfas orginal.29 årsskrift, iSTFsI 1886:84;
3°Sandell Sörlin, 19948C
3 årsskrift,STFsI 1935:108.
32Hedin, 1912:4.
33 Sörlin,Se 1988även t.ex.
3‘ årsskrift,STFs 1929:268-269.I
35 Sörlin,Sandell 19948C
3‘ Sidebäck, 1992.
37Sidebäck,1992:106.
38 Olson,Segrell, och 1987.Se 1995;t.ex.

Sollbe,och CarlestamVilhelmson,3° vidare Giddens, 1992; 8CiSe 1992;t.ex.
1991.

Kommande.Sandell,4° friluftstrenderaktuella ividareSe om
och Müller,Pedersen,4 Sandell, 1997.1994;Se 199521;t.ex.

‘Z Norling, 1995.
framförföredrarekreation ibland43 begreppetNorling 1996 är attattmenar

kvalitativa målsättningen.den egentligaeftersom rekreationfritid, är
m.fl.,LidskoggenerelltochFrändberg, 1997.Aronsson, 1998;1997; t.ex.mer

45Sandell, 1996b.
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46 bakgrundFör Sandell och för dess1996c applicering friluftslivt.ex.en se
och allemansrätt: Sandell, 1995b och 1997.
47Wiklund, 1995:130.
48Ahlström, och1982:7 76.
19Ledare i Nyheter,Dagens 21/4 1997.
5° fritid,rikareFör 1990:16.en
51Landberg Fellenius förord Lundgren,i8C 1993:5.
52Se Tamas, SOU1995; ochNo. Framtider,1996 55; 1996.t.ex.
5’ Sandell, Kommande.
5‘ HerlitzSe kapitel dennai volym.’
55Sandell Sörlin,8a 1994.
Jfr Edberg, 1974.
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BYGDENS ORGANISEHING

Brunnen

knotigaäppelträdensgamlaunder deDoldTörnrosasömn grenar
havet.och rörelseliv StoradetTidigarebrunnen.ligger runtvar

ICA-butikenbakomska leta i snårenmåsteNu veta var manman
medStyrsö-Tångenförsåg invånarnaför finna den. Brunnenatt

byggthadeTillsammansnödvändiga dagligadet manvattnet.
naturligden.skötte Brunnenoch tillsammansbrunnen envarman

familjerblev bättre.Tiderna Delivet.vardagligadetmötesplats i
handpumptill huset.drog Manbodde närmast satte uppvattnetsom

avloppordnades inom-småningomhusväggen.tappkran Såoch
borradebortlängrefamiljerAndraoch in.hus egenvattnet togs

bättre.blevTidernagjordeochbrunn gården ännusätt.samma
Göteborgstillanslötsalla husochgrävdes1960-taletPå vägarna upp

bekvämtkundeavloppssystem.ochkommunala Nu manvatten-
huset.kranen i Sammainnekommunalt vatten somvattentappa ur

filtre-ochälv,vattenintag iGöteborgs Götatagits in i pumpats upp
miltalsunderjordiska ledningariDelsjön, transporteratsrats genom

helstvid behovsedanförtill näröns somattvattenreservoarut
angelägenhetkollektivhar varitkranen. önFrånrinna att enut ur

individuelltbekvämttillutvecklatshade hanteringen ettvattnetav
leverantör.ochavlägsenmedkontrakt anonymen

återta initiativetAtt

ochmöjlighetertidsutvecklats sinochpräglatssamhälle harVarje av
ochindustrisamhälletJordbrukssamhälletbegränsningar. ersattes av

beskrivninginformationssamhället. Detbörjani ärär avenavnu
det itänkerflestadeutvecklingen Mestanammat. mansom

för-näringsbasendetförsörjning,arbete och äratt somtermer av
formernademokrati,tänkakunnaskulleLikaändrats. gärna attman

ocksåolika epokerna.deförändrats under Harför demokrati har
tillbygdenangelägenhet ikollektivfrånutvecklatsdemokrati en

ochavlägsenmedkontraktindividuellabekvämaoch envars ens
leverantöranonym

debattenfördjupaochstimulerasyftar tillbidragDetta omatt
Bygderörelsen ihandlarframtid.tillstånd ochfolkstyrets Det om

förfler platserallt gårdagmänniskor ihurSverige, sammanom
utveckling.ochförvaltning Förbygdsmedarbeta sinåter attatt

företeelseBygderörelsenkontraktet.individuella"detbryta är en
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fram glesbygd,i skärgård,växt landsbygd och småorter,som men
rörelsen skulle lika väl kunna verka i stads stadsdelar eller kvarter.en
Efter förebild från Bygderörelsen har december 1998nu
Stockholm bildat "Rådet för lokal utveckling i Stockholm. Oavsett
plats, gällerså det lokal förvaltning och utveckling beslutad och
genomförd bygdens invånare utifrån bygdens möjligheter ochav
förutsättningar. därDet den lokala nivån denär i dagliga vardags-
verkligheten Bygderörelsens s.k. lokala utvecklingsgruppersom
verkan

forskningminI har jag kartlagt Bygderörelsen i Sverige. dagI är
medborgare70 aktivt000över engagerade lokalti utvecklingsarbete

i 3 700 Nätverket hållsän Folkrörelserådetmer grupper. samman av
Hela Sverige ska lokalaLeva. De utvecklingsgrupperna har till-
kommit under tid, arbetar liknande och med ganskasättsamma
likartade frågor jag betraktarNär detta avstånd ettsyns

form demokrati.mönster, intressantaDet dock varjeen ärny av att
enskild lokal utvecklingsgrupp handlat utifrån sin rationalitet,egen

har detgjort behöver Det primära syftet hargöras. inteman som
varit utveckla demokratiska former, det något kom-att ärnya som

köpetmit arbetat praktiskt med bygdensnär utveckling.man
Sammantaget alltså dettautgör folkligt del-engagemang ett nytt
tagande i samhällslivet. Bygderörelsen uttryck för människorsär ett
vilja till för kollektiva värden förmåga hittaengagemang samt att nya
lösningar; återta initiativet. Kollektivt och organiserat iatt
demokratiska föreningsformer sin bygd, har heltvärnar man man
enkelt tagit sig makten företräda bygden. Min slutsats deatt är att
lokala utvecklingsgrupperna arbetar utifrån form lokalen ny av
demokrati värdebas förändrats från partipolitisk ideologi tillvars
platsideologi. förändringDenna värdebasen har skettav utan ut-en
talad strategi, upplevd brist förståelse för behovengenom en
den subkommunala nivån.

Sett forskningsresultat Bygderörelsenär allasom summan av
lokala utvecklingsgrupper, lyfta lokalasitt och historiskaur sam-
manhang. Analyserna grundar sig uppgiftergruppernas egna om
sig själva. kunnaFör diskutera bygdens organisering och Bygde-att
rörelsens roll deni pågående förändringsprocessen krävs resulta-att

förs tillbaka till verkligheten, till sitt sammanhang.ten rätta Genom
i detalj studera sammanhängande geografisktatt områdesmer ett

utveckling och nuläge kan relevansen påståendet bedömas.av ovan
På förankrasså Bygderörelsenssätt utveckling och betydelse i en
historisk och nutida verklighet.
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upplägg.följande Försthardemokratidebatteninlägg iDetta
ochSverigeBygderörelsen ibeskrivninginledande ettkommer aven

lokaladepåverkatviktigaberör någraavsnitt somprocessersom
återförsDärefterverksamhet.ochexistensutvecklingsgruppernas

studie.geografisk SomsammanhangtillBygderörelsen engenomett
Falköpingsnämligenvalt kommun,referensområde har jag en
påståendetdiskussionmedavslutaskommun Inlägget attomen

till-medborgarnaideologipartipolitisk närplatsideologi tarersätter
betydelse.ochrollBygderörelsensbygdenmaktenbaks över samt
perspektiv,kulturgeografisktkulturgeograf anlägger jagSom ett
betydelse-perspektivStatsvetenskapligaoch ärhistoriskaävenmen
viktigkulturgeograf kartorharsammanhanget. Förfulla i enen

rumsligbeskrivaförocksåanalysredskap,ställning attmensom
harmärka. Däremotnikommerförändring. Detochspridning att

sociologisktBygderörelsengranskaambitioneringajag etturatt
håller migperspektiv. över-Jagindividinriktateller ensnarare

betraktelsesätt.instrumentelltmedgripande nivå ett

SverigeiBygderörelsen
landsbygdenutvecklingsgruppernalokala runt om3.700De över

UtmärkandeBygderörelsen 1.FigurdenSverigehelai utgör nya
förkollektivtdenutvecklingsgrupplokalför är ansvaretttaratten

bevaraförsiggällakanutveckling. Detbygdenshela attatt engagera
lokalmedjobbalikväljobb,skapaelleraffären revyatt ensomnya

harBygderörelsen sittäldreboende.förkooperativeller ur-starta
börjadelandsbygden". Denfrånflykten protest-i som ensprung

nedrustning.ochavfolkningfortgåendelandsbygdensrörelse mot
antalskapatrörelseidéburen grupperDet stortett nyaär somen
Hembygdsföre-föreningarbefintligaislagitäven somrotmen

Bygdegårdsföreningar. EttochföreningarFolkets Husningar, van-
medsyftetformulerarutvecklingsgrupplokalhurexempelligt en

religiöstföreningideell ärFöreningenverksamheten ärär somen
utveckling,bygdensförverkasyftemedobunden,politisktoch att

socialadenfrämjaoch aktiviteterolika arrangemangattsamt genom
gemenskapen."
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Figur lokala utvec/elingsgrupper3 700

7.4. O.‘O°.:""~:&#39;
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startadeBygderörelsenfram. 1970-harfolkrörelseEn växtny
1980-talet.först slutetgenombrottet ifick dettalet, avstoramen

Bygderörelsensefterhar år 1970.°/oNärmare 80 startatgruppernaav
harregionala variationerlandet präglasframväxt växtöver menav

finns genomsnitti 1 OOOstark alla län.i Det 3sig grupper per
landetdelarglesbefolkadeandraochSverigeiinvånare avnorra

Lokalaområden.övrigaiinvånaremedjämfört OOO10,9 grupper per
omkringmedbyar/bygder 3finns iutvecklingsgrupper 3 OOOänmer

harlandets byardelbetydermiljoner invånare. Det enatt stor aven
lokalvanligasteutvecklingsgrupp.lokal Det är att en

landsbygd,omgivandemedomfattarutvecklingsgrupp menen
landsbygds-beståendehel bygdibland kan det störreettavvara en

flertal byar.medområde ett

verksamhetsprofilBygderörelsensF igur

%Verksamheter
78Trivsel/fester
68Kultur
49Samlingslokal
47Studiecirklar
45Vägar
39Turism
37Försäljning/marknader
35Badplats
34Miljö/natur
34Tidning/infoblad
30Inventering/planering
25Ungdomsprojekt
23Skola
23inflyttningStimulera
23Butik
23jobbSkapa
22Barnomsorg
17Bostäder
15Aldreomsorg
14Tele/data
13Transporter
11Utbildning

8Annan service
6Servicehus

Övrigt 4

fråga.verksamheten iaktiviteter inomhaftharx%Siffrorna att gruppernaanger av
aktiviteter.kulturellagenomförtharEx: 68 °/o gruppernaav
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landet finnsOavsett i arbetar de i medvar grupperna stort samma
frågor Figur organiserar sig likartat och2, sätttyp av ett enga-

både kvinnor och särskilda jämställdhetsinsatserUtanmän.gerar
deltar lika kvinnor det aktivamånga i arbetet.nästan Påmänsom

håll har kvinnornamånga varit initiativtagare och eldsjälar. Bygde-
rörelsens verksamhetsprofil ocksåvisar engagerade iäratt grupperna
alla slags frågor. Såväl traditionellt kvinnliga manliga eller medsom
andra ord både mjuka och hårda verksamheter.

de OOO-talsAv aktiviteter genomförtsmånga 10 °/o42ärsom
sådana skapar förstärkereller den lokala identiteten, den s.k. vi-som
andan. räknas alltifrånHit årliga fester byni till studiecirklar och
lokala nyhetsblad. del aktiviteterna handlarEn alltsåstor av attom
ha trevligt tillsammans, de fyller också viktig funk-men en annan
tion. byggerGenom relationer förtroendeumgås ochatt man upp
för varandra samarbete möjligt också andra sammanhang.igörsom

kanske börjar samåkaMan till jobbet, företagstartar ett gemensamt
eller kommer idé. kan bliDet ringar gören ny Vattnet attsom
fler arbetet försig i bygdens utveckling. förankringDennaengagerar
sker både direkt dessa aktiviteter,i också indirekt attmen genom
människor samarbetar kring andra konkreta frågor bygden.i

andraDen omfattar aktiviteterna% och här36stora gruppen av
handlar det olika samarbetsformer med den offentliga sektorn.om

bevakning, planeringDet och samhälletservice traditionelltär som
för, där lokala utvecklingsgrupper falli harmånga gåttansvarar men

och tryckt medverkatpå, elleri tagit Mångaöver.startat upp,
det typiskagånger kommunala frågor den lilla kommunenär som

skulle haft för den funnits, barnomsorg, äldre-t.ex.ansvar om
boende, bostadsbyggande och näringslivsutveckling. håll iPå många
landet har det också utvecklats arbetssätt för kommunal plane-ett

med bygdeplanerring framtidsplaner.eller mindreMot ersätt-en
kalladning, Bygde-peng kanså kr eller10 OOOen som vara mer,

utarbetar den lokala utvecklingsgruppen förplan byns framtid.en
Tillsammans försöker kommunen och hitta lösningar förgruppen

förverkliga planen.att
återståendeDe berör aktiviteter för skapa°/o ekono-22 att nya

miska frigöraeller befintliga ekonomiskaresurser resurser.
arbetar för förbättraGrupperna företagsklimat, skapat.ex. att nya

jobb och stimulera inflyttning till bygden. del har ocksåEn egna
ekonomiska verksamheter formi olika mark-av arrangemang som
nader eller kultur- och turistsatsningar. ideella arbets-De stora
insatserna kan räknas frigjord ekonomiskgörssom som en resurs
likväl de medel bidrar med. arbeteDerassom egna som grupperna
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medförthar ocksåutvecklingsprojektolikaoch satsningar att
Sammanlagtbygden.tilloffentligt kapital satsarstyrtsannat

samhälletmedankapitalkrmiljoner i år200 eget pergrupperna
verksamheter.till Detkrbidrar med miljoner år170 gruppernasper
Siffrornamiljoner krvärderas tillideella arbetet år.660 avserper

krvärderats tillharideella arbetetverksamheten 150Detår 1994.
arbete ochideelltMedarbetstimme. insatsideell ävenstor avenper

infrastrukturen,lokaladenutvecklarkapital t.ex.eget grupperna
bostäderjobb och Figur 3.sektorerna kultur, service,inom

miljard kronor år.tillsammansGrupperna änomsätter permer en

Bygderörelsen siffroriFigur

arbetstimmar/årideellamiljoner4,4-
kr/årmiljonermotsvarar 660

kr/år kapitalimiljoner eget200 satsas-
m.fl.frånåri kommunkr bidragmiljoner stat,170-

genomförda aktiviteter26 000-
servicefunktionerförbättrade9 000-

jobbtemporära8 000-
jobbeller bevarade4 000 nya-

bostäder4 000 nya-
studiebesökhar tagit emot1.500 grupper-

har skapatskooperativandra föreningar,1 000 m.m.-

åren 1990-1995/6Avser

ideellaorganiseradeutvecklingsgrupperflesta lokalaDe är som
för alla delta,lättföreningsformen detföreningar. valdaDen gör att

Ofta arbetarföreningsvana.normaltför dem inte äräven mansom
formvilldetdit alla välkomna,arbetsgruppermed sägaäröppna en

medviktig sinaMänniskordirektdemokrati. resursses som enav
ideellakontakter.ochkunskaper Deterfarenheter,olika färdigheter,

föreningarnaocksåFöreningsformen innebärtillvara.arbetet atttas
lån,tillgångar,avtal,tecknamedjuridiska ägarättår taattpersoner

och domstol.myndigheterinför Före-ocharbetsgivare partvara
medlem Dedemokratiska principer;byggerningarna röst.enen -

före-och reglerarderas lagstadgarhar också ärantagna som
medlemmarsstyrelse,medlemskap,syfte och organisation,ningens

harföreningar gångIdeellainflytande, årsmöterevision perenosv.
tillmöjlighet lämna motioner årsmötet.harAlla medlemmarår. att

förför styrelsenansvarsfrihetockså medlemmarnabeslutarDär om
har avlämnat sinefterverksamhet revisorernadet åretsgångna att

i
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Dessutom väljs styrelseledamöter. ideellaDen före-rapport. nya
ningsformen medger inflytande för dess medlemmar.ett stort

Mobiliseringsprocessen landsbygden har sedanpågått 1970-
talet och Bygderörelsen har och kommit i konsolide-mer mer en
ringsfas. alla län finnsI kalladeså Lånsbygderåd och i 100änmer
kommuner har gått kommunvisai bygderåd.grupperna samman
Nationellt hålls rörelsen Folkrörelserådet Hela Sverigesamman av
ska leva har till uppgift stimulera lokal utveckling och lokalsom att
demokrati. 50-tal folkrörelseorganisationerNärmare medverkar i
Folkrörelserådet. hållsVartannat år Landsbygdsriksdagar där

frågor avhandlas. Folkrörelserådet har statliggemensamma numer
finansiering detvia regionalpolitiska anslaget och skall under 1999
särskilt inrikta arbetet utveckla länsorganisationen. Deatt stora
dagsaktuella frågorna hur kan skapa flera jobb ochär hurman
demokratin den lokala nivån skall utformas framtiden. 4i

Varför Bygderörelse
kan finnasDet många tänkbara förklaringar till varför Bygderörelsen

existerar, både i nationellt och globalt perspektiv. Framställningen
här koncentreras förklaringartvå funnitjag haftsom stor
betydelse för tillkomsten och utvecklingen Bygderörelsen. Denav
första stödjande för lokalär utveckling deninom statligaen process
glesbygdspolitikens Folkrörelsernas församtram engagemang en
levande landsbygd. början hadeFrån glesbygdspolitiken socialtett
och näringspolitiskt syfte. demokratimålNågra har funnits.inte Det

vilket glesbygdspolitikensätt utvecklades ledde fram till ett
intimt samarbete med Folkrörelserna landsbygdens utveckling.om
Resultatet blev Bygderörelsen. andraDen viktigasettsom

bestod rad förändringar den kommunalaprocessen av en av
organisationen, också de beslutade Riksdagen. Allt kom-störreav

innebar längre för medborgarna till beslutsfattareväg ochmuner
förvaltning, både mentalt och fysiskt. Genom lokalaiengagemang
utvecklingsgrupper sökte medborgarna lösning i fallmångaen ett
oartikulerat, tydligen viktigt behov. Tillsammans kom dessamen

samverka. brukar talaMan och piskamorot ellerattprocesser om
med denge handen och med den andra".att ena ta
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handenmedGe ena

ochbefolkningminskningendramatiskadenmotverkaFör avatt
Riksdagenbeslutade 1965Sverigeskogslänen isysselsättning i norra

regeringenled dennai utsågregionalpolitik. Somaktiv ettettom en
handladeglesbygdsfrågor.för Detsärskild arbetsgruppår senare en

åtgärder.inriktadesocialtmedglesbygdenlivhålla iattmest om
parlamentarisktavlöstesArbetsgruppen sammansattsenare av en

landet,fanns hela åt-iGlesbygdsproblemGlesbygdsdelegation. men
regional-utpekadedetområden inomenbartinriktadesgärderna

före-tilllandsbygdsstödinfördesstödområdet. Senarepolitiska ett
geografiskadettainfrastrukturutbyggnad inomochtagsutveckling

utvecklingsprojekt komlokalaförsta satsningarnaområde. De
Erfaren-Björksele.ochKalvträskgällde byarnaoch Särna,1980

stöd-småningom,startades.projekt Såfleroch närgodaheterna var
förlänsstyrelsernafickdecentraliserades,verksamheten ansvar

projektverksamhet.förmedelsärskildaochlandsbygdsstödet även
utvecklingsprojektlokalastödjamöjligheternaDärmed ökade att

mycketspelatharlänsstyrelserlandet.hela Mångalandsbygden i en
medsamarbeteofta iutvecklingsprocessen,lokaladenrollaktiv i

studieförbund,exempel LRF, Hus-tilllänsorganisationerandra som
utvecklingscentraKooperativaoch ävenhållningssällskap enmen

kommun.och annan
spreds bl.a.utvecklinglokalförmetoderochIdéer genom sam-

tankarGlesbygdsdelegationensländerna.nordiskamellan dearbete
utvecklingeninfluerasstarktbyutvecklingsprojekt kom avattom

bykom-antaltidkorthadeFinland.landsbygden Däri stortett
aktions-resultatkommittéerbildats. Dessamittéer ettett avvar

ledningunderredanstartadeforskningsprojekt 1976 pro-avsom
upplivandetillsyftadeProjektetHautamäki.fessor Lauri ett av

mittenFinland. Kringlandsbygden ibyalagsverksamhetens av
interna-bildats. Denbykommittéeromkringhade1980-talet 1.500
detprojektetfickochuppmärksamheten 1992tionella storvar

bykom-MotiveringenNobelpriset.Alternativa att genommanvar
centralise-landsbygdens utarmning,tillalternativvisatmittéerna

maktlöshet.folksochring
förtill kampanjmedlemsländernauppmanadeEuroparådetNär

statligadenförnaturligtdetunderlandsbygd 1987-88,Europas var
Hembygds-initiativPåGlesbygdsdelegationen ansvaret. avatt ta

kampanjenfolkrörelser100-talsamtidigthaderörelsen startatett
till Lands-slogskampanjernalandsbygd". två"Levande De samman

hadefrånRedanska leva.Hela Sverigebygdskampanjen starten
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för kampanjarbetet och mobiliseringenett gemensamtman program
hela förSverige landsbygdens utveckling. Glesbygdsdelegationenav

skulle mobilisera myndighets-Sverige, folkrörelserna hela folkrörel-
ochse-Sverige tillsammans skulle de mobilisera landsbygdsbefolk-

ningen. Under de kampanjeåren genomfördestvå också flera stora
Hela Sverige-dagen Skansen i Stockholm1988evenemang som

med deltagare. Kampanjen avslutades med30 000 förstaSveriges
landsbygdsriksdag i aprilUmeå 1989.

först och medDet i Landsbygdskampanjen antalet lokalavar som
utvecklingsgrupper ökade markant och kom verkligutgöraatt en
utvecklingsfaktor eller förmetod lands-sågssnarare som en- -
bygdens utveckling. landsbygdskampanjen avslutadesNär 1989
fanns lokala utvecklingsgrupper landet. Tillsammans1 000 i medca

folkrörelser40-tal fortsatte verksamheten den friståendeiett
organisationen Folkrörelserådet Hela ska leva.Sverige Det var

Landsbygdskampanjen Bygderörelsen fick verkligasittgenom som
genombrott. kan LandsbygdskampanjenMan stimuleradesäga att en
rörelse redan igång Sverige.som var

för enkeltDet medborgare landetär i70 000att tro att runt om
lokalasig i utvecklingsgrupper bara för statsmakterengagerar att

och folkrörelsergamla ville fanns bakomliggandeså. Det ett pro-
blem eller behov lösning sammanföll med samhällets folk-ochvars
rörelsernas ambitioner.

Ta med den andra handen

Socknar före 1863

tillbaka tiden skötte deLångt i självständiga byarna sina gemen-
angelägenheter byalagenvia och bönderna samlades till by-samma

hos åldermännen. Under medeltiden ochstämmor 1100- 1200-
talen, landet kristnades byggdes kyrkor byarna, oftai äldrenär
offerplatser. kyrkaVarje tillhörde socken och sockenstämmanen

det beslutande för kyrkans angelägenheter. Särskildaorganetvar
sockenstugor byggdes också. Under århundradens komgång
sockenstämman allt för världsliga frågorstörre ävenatt ansvar

fattigvård och skola. Samtidigt blev bystämmans befogenhetersom
allt mindre. sockenstämmanRösträtten knuten till skatte-var
plikten, oberoende ålder och kön eller ägandet gällde gårdav om
eller bolag. mitten 1800-talet hadeI befolkningen°/o5 rösträtt.av av
Efter laga skiftet upphörde byar1827 många existera organi-att som
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beslutsfunk-roll ochspelathade sinByalagensatoriska enheter. ut
andralyfts tilltioner över organ.

be-förr ochvanligaOrganisationsutredningar 1843ävenvar
förkyrkorådskulle delas ikyrkorådetutredningslutades efter ettatt

frågor.världsligasockennämnd förochfrågor ikyrkligaenbart en
efterkommunallagdå mångabörjarhistoria 1862Kommunernas en

ochborgareadel,fyra stånden;deröstades igenom präster,turer av
tillskulle anslutaområdesindelningenbeslutadesbönder. Det att

kommunalasocknen denblevochindelninghävdvunnen så nya
kalladebeståkom såenheten. Sverige 2.396år 1863 att av

och köpingar. årstäder Mänlandskommuner, 251089 över som
fickbetalade skatt Hurochbodde kommuneni rösträtt. stort

storlek,till skattens ifick stod proportionoch iröstetal somenvar
ståndssamhälletgamlaägandet.berodde Detsin ettersattes avtur

banaderiksdagsordningochsamhälleagrart-industriellt 1866en ny
alltriksdagsmännentillleddeför partier. Dettaväg attsenare nya

för valkrets.stället sinparti isittkom representeraattmer

1952Kommuner 1863 -
hög-tillanslutninglängehölls ikommunalstämmornaDe rättnya

Praktiskt.dag.kyrkostämmaofta hadeochmässorna sammaman
för besluttillträderöstberättigade hadedit allaKommunstämman

arbetssättkommunreformenfram tillfanns kvar ända 1952, nyamen
beslutanderättenhänskjutakundetiden.utvecklats underhade Man
valdesfullmäktigeförsamlingtillflesta frågordei avsomen

Underinfördesallmänna 1918.kommunstämman. Den rösträtten
detfrån blevinföras ochfullmäktigebörjade dessa 19221920-talet

invånare.med Denför alla kommunerobligatoriskt 1.500änmer
fjärde kommunhadedemokratin gjort sitt intåg. Varrepresentativa

fortsattefullmäktigealdrig något sättutsåg somutan samma
fram tilldemokrati ändamed direkttidigare 1952.

medval ochgenomföras allmännaiskulletill fullmäktigeValet
Förfaran-partibeteckning.skulle havalsedlar.användande Dessaav
Samlings-dagens.annorlundafullmäktigetill Val någotdet änvarav

eftersomförhand,då givenvanligt. Valutgångenlistor varvar
fullmäktige-fördelningenvaletföre gjortredanpartierna avomupp

frånvallistorolikaexempelredovisasNedanplatserna. några
1900-tal.tidigt

listaAlla partiers-
listanGemensamma-
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Jordbrukslistan-
Småfolket för sund kommunalpolitik

friaDen gruppen-
kommunens bästaFör-

Kommuner 1952 1974-
Efter kommittébetänkande förändring kommun-ett nytt om av
indelning beslutade riksdagen riktlinjer. menade1946 Manom nya

lagom storlek kommun mellan invånare.2 000 3 500att en var -
Sammanslagningen kommunerna skulle klar den 1.1.1952.av vara

reformen villeGenom åstadkomma rationell kommun-man en mer
indelning, säkerställa och bärkraftiga kommuner.större Enmer
bärande idé, landskommunerna skulle fortsätta justattvar att vara
landskommuner, sådana. Därför försökte undvikastörremen man

lägga landskommuner och städer. Vid den tiden fanns iatt samman
riket städer och köpingar. sammanläggningen132 klar82 När var

hade landets tusentals landskommuner1952 reducerats till drygt 800
kommuner. Ungefär tredje landskommun blev med kom-var av
munfullmäktige och kommunalkontor, alltså både besluts- för-och
valtningsfunktioner, medan de utpekade kommuncentra skulle821

basen dei storkommunerna.utgöra nya
Samhällets förändringar, snabb ekonomisk utveckling och för-

bättrade kommunikationer, gjorde den genomfördaäven att
kommunreformen snabbt otillräcklig.ansågs pratadeMan attom
hästskjutsepokens tid förbi. planeringsidéer samhälls-Nya inomvar
planeringens område fokuserade naturliga för kommersiell,centra
social och kulturell service. den kallade centralortsteorin bestodI så
det geografiska bärkraftiga centralorter och derasrummet av
naturliga omland. utredningar beräknadeNya centralortens minsta
storlek till invånare. Riksdagen beslutade frivilliga8 000 om sam-
manläggningar efter dessa riktlinjer, konstaterades1969men att

gått Protesterna landet. Riks-itrögt.processen stora runtvar om
dagen blev lagstifta kommunsammanläggning ochtvungen att om

frivilligaden sammanläggningen skulle klar till årsskiftetvara
detta datum hade1973/1974. Före småkommunermånga irunt om

landet kommunalasina skattekistor för investera bostäder,itömt att
Sporthallar och infrastruktur. storkommunernaDe 278annan nya
kunde ofta välkomna välskötta småkommuner. Totalt för-landeti

totalt fullmäktigeledamöter20 mellanO00 33 000 åren 1952svann av
och 1974.
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efterKommuner 1974

genomförtsharkommunalaindelningsreformer för den nivånInga
medblickpunktenregionaladen nivån iefter stället stårI1974.

denfåtal förändringartillsammanläggningar regioner. Ettstörre av
och dågenomförts landetdock iindelningen harkommunala nästan

Enda undantagetform kommundelningar.alltid i samman-var enav
sammanlagt kommu-finnsgenomfördesläggning 288Nu1977.som

kommunsammanslag-effekternamildra de negativaFör att avner.
respektive kom-stadsdels-skapamöjligheteninrättadesningarna att

rådgivandeerbjöds endastmundelsnämnder. Först organ, men
sakområden.förvaltningsrätt inom vissainfördes besluts- ochsenare
möjligheten,handfull kommunerbaradagiDet är nappatsomen

föränd-frivilliga administrativaframför storstadkommuner.allt De
tillsättslokala in-alla tider.tycks i Dessaringarna trögt organ

ledamöternämndensfullmäktigekommunens sådirekt sätt attav
Med-fördelningen.partipolitiskakommunensska återspegla hela

stadsdelen ellervalmöjlighet direkta iiborgarna har alltså inte att
den lokalaskall isittavälja vilkakommundelen representanter som

denför utvecklaåtgärderytterligarenämnden. Inga representa-att
sida.statsmakternasvidtagits frånharlokaldemokratin nivåtiva

andra Svenskamed blandsamarbeteFolkrörelserådethar iDäremot
Glesbygdsverket ochLandstingsförbundet, Bo-kommunförbundet,

Byapolitik.demokratiprojektetmedflera arbetatunder tidverket års
parti-o-politiskadenpågående demokratiexperimentOlika som

Åre,medborgarinflytande avtalSvågadalen, inämnden i om
startadesBollnästill byagrupper imakt ochspridande ansvarav

har intehälften 1990-talet. experimentandraunder Dessa ännuav
indelningsreform.genomgripandelett till någon ny

Falköping
FalköpingVarför

tidigarebyggerBygderörelsen SverigeiForskningen somom
själva rörel-och beskriverenkätmaterialomfattandenämnts ett

plats-utvecklingsgrupperna.fokuserad de lokala Begreppetsen,
skapa teori-empiriskautifrån denförsökideologi är att enett ramen

med dettaskeendet. Idén avsnittförstå tolkaför ochbildning äratt
kunskapenappliceraförståelsesöka vidare att omatt genomen

inhandlarreferenskommun.bygderörelsen Det sättaattomen
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bygderörelsen sammanhang, praktisk verklighet,i istörreett en
eftersom ihop.5allt hänger

föllvalet Falköpings kommun har först och främstAtt en
förklaring,praktisk kommunen har också rad fördelar.men en

för neutral såtillvida belastad medmig jag inteKommunen är äratt
förutfattade Falköping. kommunnågra meningar Det ärom en som

mycket förrän förjag inte visste sedan blevjag tio årsnartom om-
bedd medverka den bokeni Falköping kommunalasjätteatt om
historia. Perioden mellan och jagavsågs Då1965 1990. stegsom var
för första vid Falköpings central och studerade be-gången tågetav
folkningsutveckling och kommunsammanslagning. Tidigare var
Falköping bara mellanstation Sveriges tvåvägen störstaen
städer. Ibland stannade där, folk oftastklev ochtågen på,av men
susade Falköpings byggnadsminnesmärkesförklarade stationshus i
funktionalistisk stil förbi full fart. förbisusade alltidi Tågen
stationshusen Floby ochi där järnvägsstationernaStenstorp; var
nedlagda.

Sålunda fanns material bygga vidare skälpå. Ettett att annat var
varken Falköpings kommun eller de lokala utvecklingsgruppernaatt

särskiltvarit uppmärksammade nationellt. tillhörde deninteDe
kategori objekt forskare och massmedia sig åt. Kommu-ägnatsom

och har helt enkelt verkat det och därföri justtystanen grupperna
Falköping jakt efter helt vanligintressant. Jagvar var en

kommun. fördel med Falköping befolkningen detiEn attannan var
studerade geografiska området har det konstantvarit i närmaste
under hela 1900-talet. Falbygden rik kulturbygd.gammalär en
Redan tätbefolkat,1100-talet område vilket fortfarande sättervar

tydliga det församlingar, forn-sina i antalet kyrkor ochspår stora
lämningar. har med andra ord tiderna alltid funnitsDet genom en

befolkningrelativt med olika behov tillfredsställa. insti-Destor att
förändringartutionella genomförts därförområdet kani intesom

helt förklaras med hänsyn till vikande befolkningsunderlag.ett

Historiens spegling

förståkunna vad händer dag, också distans tillFör iatt som men
det händer behöver blicka bakåt tiden. dennai Genomsom nu,
historiska spegling kan uppfatta samtiden kanVisätt.ett nytt
bli medvetna nutiden också del historiskt skeen-äratt ettom en av
de, befinner slutstadium där detinte i uppnåttatt ettoss som nu

alltid skall gälla. Samhället statiskt ellerexisterar inteär utan mer
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för-historiskt perspektiv.mindre dynamiskt i De storasett ett
och förändrarändringar samhället dag påverkari genomgårsom

samhällets histo-också demokrati och organisation. I ettsynen
från byalag till kyrka,riskt perspektiv har den lokala makten gått

till lokalafrån politiska och från politiskakyrka till partierpartier
utvecklingsgrupper.

Territoriet

kulturlandskap med oavbrutenFalbygden landets äldstaär ett enav
rikt och tätbe-bebyggelse från stenåldern, sedan.år I så4500 ettca

kyrkor under medeltiden.folkat område byggdes Figur 4många
fannsFalköpings kommundet område dagiInom 52utgörs avsom

finns bevarade,socknar. Flera medeltidskyrkorna många ärmenav
del harförstås ombyggda och tillbyggda under olika tidsperioder. En

Åsarp och Smulaoch kyrkor. I Norraraserats ersatts revsav nya
medeltidskyrkorna och med kyrka i Norra1829 ersattes en ny
Åsarp. och Södra Kyrketorp däröde drabbades BrunnhemSamma

kyrkliga församlingarna gickkyrkorna raserades de i1817 när upp
Broddetorp,kyrkliga församlingarna Bolum,Också de iStenstorp.

och de medel-och slogs vid tidHornborga Sätuna samman samma
Broddetorptida kyrkorna med stenkyrka i När1821.ersattes en

deninfördes behålla hävdkommunerna mån1863 attman om avvar
medeltida socknarna övergick till bliindelningen. De attvunna

landskommu-medkommuner Figur 5 Förutomsamma namn.
municipalsamhällena Floby,fanns staden Falköping ochnerna

förstäderFalköpings och Stenstorp.
beståkommunreformen skulle idealkommunenVid 1952 av

hålla landskommuner ochinvånare. Principen3 5002 OOO attvar-
hela elleråtskilda. Nuvarande Falköping komstäder utgörasatt av

landskommunernadelar kommuner.åtta Figur Det6 varav nya
ochFrökind, Redväg, Vartofta, Skörstorp,Vilske, Stenstorp
Falköping.Gudhem, och med kommuncentrumett nytt samtvar en

full-direktdemokratin ellerkommuner ladeI 40änmer man ner
ochmäktigeförsamlingen politikermed tillhörande institutioner,

däremot korn upplevapersonal. kommuncentraDe att ett stortnya
från tillindelning skulle drygtiuppsving. år,Denna 20 1952vara

1974.
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Figur medeltidaDe soc/enama
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Förändringarna indelningeni byggde principen1974 stad plus
omland och Ävenminst invånare kommun.8 OOO Falbygdeniper

motståndet från håll till bildamånga sådanstortvar att stor-en
kommun. Vilske kommun med Floby kämpade detin i sistatätorten
och till högsta instans för förbli självständig kommun.att en egen
Allmänt fick kommunen öknamnet Trilske. fick avslagDe och
tvingades i den storkommunen. Falköpings sammanlägg-nya
ningsdelegerade väntade till den absolut dagensista för samman-
läggning. Falköpings stad och de omgivande landskommunerna blev
alltså frivilligt under dentvång sammanslagna till1.1.1974men
Falköpings kommun. Figur Därmed lade7 fullmäktige-man ner
församlingar och kommunalkontor i Vilske, Frökind, Redväg,
Vartofta, Skörstorp, Stenstorp och Gudhem och byggde iut
Falköping. de medeltidaAv socknarna hade52 det blivit endaen
kommun, socknarna lever vidare dei kyrkliga församlingarna.men
Bara gränsjusteringar fåtal sammanläggningarsmärre harsamt ett
gjorts århundradena Kyrkorna fortfarandegått. stårgenom som
kvar medeltidens organisation.övermonumentsom

Utredningar, konsulter, motioner och diskussioner denom
lokala demokratin har avlöst varandra Falköpingsi kommunfull-
mäktige alltsedan Efter sammanläggningen fann1974. tyd-ettman
ligt minskat för kommunpolitik, särskilt kommunensiengagemang
ytterområden. Antalet förtroendevalda hade minskat till tredje-en
del. hade ambitionenMan saken.något åt harGenom årengöraatt
förslag lagts inrättande kommundelsnämnder för förbättraom av att

Ännusituationen. har fullmäktigeinte kommit till skott frågan.i
harDäremot ytterområdenas befolkning och politikeräven

landsbygden och dei mindre organiserat sig itätorterna gruppe-nya
ringar eller aktiverat befintligasig i föreningar för sinagöraatt

hörda. FöljandeFigur lokala8 utvecklingsgrupperröster har13
återfunnits Falköpingi
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utvecklinggmpperLokalaFigur

Å lokal
utvecklingsgrupp
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Lokal utvecklingsgrupp Startår
Broddetorpsortens Intresseförening 1985
Dala Byförening 1951
Fivlereds Hembygdsförening 1984
Floby Samhällsförening 1985
Frökinds Intresseförening 1990
Gudhems Samhällsförening 1960-talet
Kättilstorps Bygdeförening 1940-talet
Odensbergs Samhällsförening 1943
Stenstorps Samhällsförening 1993
Torbjörntorps Samhällsförening 1960
Valtorps Bygdegårds- Samhällsföreningoch 1950-talet
Vartofta Samhällsförening 1972
Åsarps samrådsgrupppolitiska 1985

Intressant valt. har valtTioär att notera namnen som grupperna
sockennamnet tillika kommunnamnet under perioden 1863-1952,

också de kommunnamnet 1952-trevarav namn var samma som
förening, Frökinds Intresseförening,En har1974. kommun-tagit

från perioden Slutligen har låtit frågatvå i1952-1974.namnet orten
föreningen,till nämligen Odensbergs Samhällsförening ochge namn

Kättilstorps Bygdeförening. Namnvalet speglar stark kulturellen
koppling till den mycket bygden. naturliga geografiskaDetnära

förområdet de flesta socknen eller Småkommun-är orten.grupper
perioden varade drygti hann skapainte stabil kulturellår20som en
identitet för de kommunmedborgarna. kulturella identi-Dennya

härleds ställeti tillbaks till de medeltida socknarna.teten

Befolkning

Befolkningsutvecklingen klartvisar samvariation med samhälletsen
allmänna utveckling och näringslivets utveckling. Jordbrukets effek-

avfolkningtivisering landsbygden, industrins expansiongav av gav
tillväxt offentligai den och privata service-sektornstätorterna,

tillväxt kommuncentra,expansion i jordbrukets nedläggninggav gav
ytterligare avfolkning landsbygden och industrins nedgångav gav
avfolkning de mindre det inflyttning till lands-Nutätorterna. ärav
bygdssocknar attraktiva lägen, boendemiljöni och områdetsinte
näringsstruktur utslagsgivande för valet bostadsort.är av

Befolkningen i Falköpings kommun har detvarit i närmaste
konstant under mycket lång tid. Studerar däremot befolknings-man
utvecklingen sockennivå framgår tydliga inomregionala mönster.
Under perioden hela 1900-talet har befolkningen ökat i
Falköpings stad och de socknarna därom, Friggeråker ochtvå norr
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Tornbjörntorp, socknarna med de Floby,i största tätorternasamt
och Kinnarp/Slutarp. stället delar tidsperiodenStenstorp iOm man

delar relaterade till kommunreformerna sockenkom-i visartre
frånmun-tiden början 1900-talet fram till 1950-taletav en

markerad medan landsbygdsområdenaexpansion gårtätorterna,av
tillbaks. fortsätter under småkommun"-periodenDetta mönster

då Falköping, Floby, Odensberg, Kinnarp/Slutarp,1950-1974
Vartofta, Gudhem, Torbjörntorp och Stenstorp Från "stor-växer.
kommunen-tidens inträdande fram till har betydande1974 nu en
förändring skett. Falköpings stad fortsätter medan deexpansion,sin

fleratidigare växande tillbaks. stället tillväxer lands-går Itätorterna
bygdssocknar området och nordost staden, områdeti norr om imellan Falköping, Skövde, Skara och Tidaholm. 5

förändringar hälftendessa bor deTrots in-32 000närmare iav
Efterlandsbygden och mindreivånarna någratätorter. samman-

finnsslagningar de ursprungliga socknarna dag kvar. Fal-i 45av
köping har Kinneved,och Floby,invånare Stenstorp15 000änmer

Åsarp/Smulaoch har mellan invånare.Norra 191 000 2 000-
socknar har och har mindremellan invånare.200 1 000 21 200än-

gamla småkommunerna från tiden till har dockDe 1952 1974
fortfarande folkmängd.betydandeen

f.d. Vilske kommun 4.177 inv.
f.d. Frökinds kommun 1.967 inv.
f.d. Redvägs kommun 4 socknar inv.1.103
f.d. Vartofta kommun 2.448 inv.

Skörstorpsf.d. kommun en socken inv.302
f.d. Stenstorps inv.kommun 3.523
f.d Gudhems kommun 2.563 inv.
f.d. Falköpings inv.stad 15.926
Befolkningsuppgifterna .12.9731avser

jämförelse kan landets kommun Bjurholmminsta iSom nämnas att
kommunfull-Västerbottens län har komplettinvånare,2.813 ett

mäktige bestående stycken direktvalda politiska företrädare31av
och kommunkontor sköter Bjurholms angelägenheter.ett som

Valet och partierna

hela finns från med kom-Falköpings kommun och denI senaste
ordinarie fullmäktigeledamöter.munsammanläggningen Samma51

geografiska område hade före sammanslagning ordinarie leda-219
fullmäktigeledamötersmåkommunerna. Antalet ordinarieimöter
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reducerades med ochi med kommunreformen.%77 För att en
bild det geografiska utfallet före och efter kommunre-över senaste
formen har de ordinarie fullmäktigeledamöternas bostadsorter per
församling undersökts för kommunalvalen ochåren 1973 1976.

harDessutom motsvarande förgjorts valet Kartserien visar1998.
den geografiska fördelningen VidFigur val9-11. iårs1973 små-
kommunerna finner god täckning. alla socknarI nästanman en
bodde fleraeller kommunfullmäktigeledamöter, endast femen
socknar saknade bygdens fullmäktige.i Efter valetröst 1976en
saknades ledamöter socknar.i Det valet34 uppvisade1998senaste

spridningnågot då socknar saknar bygdensstörre 29 röst.en
särskilt förAv intresse diskussionen demokrati bygdenivåom

de politiska föreningarna.86 demär Drygt ligger°/o20 iav
Falköpings medan finns% landsbygden80 ochtätort, irunt om
övriga Dominansen c-föreningar myckettätorter. Deärav stor.

samtliga politiska°/o föreningar utanför80utgör nästan central-av
och finns socknar.i harAnnars fp fem,35 s ocksåmorten sex,

fem och kd lokal förening utanför Falköpings ochvtätort.en
de endamp partierna harinte sådana lokalavdelningar.är Densom

dominansen center-föreningar kan förklaras detstora av attav var
just Falbygdeni centerpartiet startade. hargång längeDesom en

detvarit borgerliga partiet, valeti avlöstestörsta 1992men
moderaterna.

Valdeltagandet kommunalvaleti helai Falköpingssenaste var
kommun det vill°/o, högre för80.2 något riket helhetsäga än som
där antalet°/o röstberättigade78.6 röstade kommunalvalet.iav
Landsbygden och utanför Falköpings indeladetätorterna itätort är
elva olika valdistrikt. Bearbetning statistiken visar valdel-av att
tagandet i Falköpings medan% Floby,78,9tätort tätorternavar

ochStenstorp Kinnarp/Slutarp hade och landsbygden°/o hade80,5
valdeltagande.% har82,1 borgerligKommunen ochmajoritet deav

fullmäktigemandaten har socialdemokraterna51 vänsterpartiet17,
moderaterna kristdemokraterna folkpartiet10, och2centern
miljöpartiet 2.
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Det engagemangetnya

Falköpings /andsbygdspo/it/k

Kommunens strategi skapa levande landsbygd medär aktivatt en en
landsbygdsbefolkning. Falköpings kommun har deltagit i Bya-
politik-projektet bildade1994-1997. Kommunen särskild arbets-en

för landsbygdsfrågor där också flera "gräsrötter ingick. Inomgrupp
projektet genomfördes tvådagars utbildning för tjänstemän ochen
politiker eldsjälsutbildningar". anställdes landsbygds-1996samt en
utvecklare för%-tjéinst40 Landsbygdsutvecklarensår. arbeteett
skulle inriktas nätverksbyggen, kompetensutveckling och nyföre-
tagande. Under genomfördesåret rad aktiviteter och rådgivningen

riktade föreningar,sig till företag, lanthandlare, kvinnor ochsom
enskilda. landsbygdspolitiskaDet arbetet fortsatte i1998/1999
Landsbygdsprogram och kommunen har fram1999 tagit "Sikte mot
framtiden", inspirations- och studiematerial för diskussionerett
kring landsbygdsprogrammet. villeMan alla de lokalaengagera
krafter och all den lokala kunskap finns kommunensiruntsom om
olika bygder. centraltEtt upptaktsmöte och flera lokala harmöten
genomförts. lokalaMånga utvecklingsgrupper deltar arbeteti med

fram konkreta åtgärdsplaner för bygd.sin skall arbetasDessaatt ta
landsbygdsprogrammetin i och beslutas kommunfullmäktige iav

slutet ekonomiskaDet stöd1999. kommunen kan erbjudaav som
detsamma till föreningar,alla detär villgrupperna sägasom ett

aktivitetsbidrag kr3 år.OOO per

Lokala utvecklingsgrupper

förGemensamt de lokala utvecklingsgrupperna Falköpingsi kom-
deras för trivsel ochär utveckling bygden.imun engagemang

Trivselskapande åtgärder för samhällets förekommerinvånare hos
alla och viktig del arbetet.i för också bygdensär De talanen

myndigheter kommunen, vägverket, m.fl.Sgentemot närsom
saker och ting blimåste gjort. harMan inga detaljerade förprogram
sin verksamhet helt enkelt problemi och utvecklings-utan tar tag
frågor de dyker finns medDet andranär ord ständig bered-upp. en
skap. Ibland går med andra föreningar bygdeni närman samman

aktiviteter skall genomföras eller förstörre under-t.ex. att t.ex.
teckna skrivelser. Personrelationerna bygderi där alla känner alla

trådar löper korsär ochnät vilket underlättarett tvärs,som av som
samarbete. Alla har sin unika historia kopplad till omstän-grupper
digheter både deni bygden också generellt samhället.iegna men
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bygdegårds-ellerväglyseföreningarochbörjatharNågra väg-som
Andra harsamhällsföreningar.blivitoch sedanföreningar startats

kankommunen. Dettalanbygdensför föraenkom gentemotatt
utlösandedenvaritbygdenproblem iakutockså somettvara

rollendubbladenalla dagde istartade, hardefaktorn. Oavsett när
utveckling.bygdensochtrivselförtillbåde invånarnasatt varaav

iutvecklingsgruppernalokaladetyckaskan 13Det att
betänkerbetydelsefullasåkommun inteFalköpings är attmanom

register.kommunensföreningar iregistreradefinnsdet 490änmer
föreningar,politiskadärefter följerdominerar,Idrottsföreningarna

hälftenmindrehembygdsföreningar. Liteochföreningar änreligiösa
finnsdet åt-Falköpingsligger iföreningaralla tätort, menav

utanförsocken Förutomvarjeförening i tätorten.minstone en
ochhembygdsföreningarocksåbrukarutvecklingsgrupperlokala

utvecklings-lokaladetrollviktig ispelabygdegårdsföreningar en
förenings-båda dessaförekommerlandsbygden. Detarbetet att
allmännaomfattaverksamhetförändrat sinhar ävenatt mertyper

hembygds-finnskommunenutveckling. 33bygdens Ifrågor om
alltsåharsocknarbygdegårdsföreningar. Mångaochföreningar 17

bygdegårds-ochhembygdsföreningutvecklingsgrupp,lokalbåde en
förening.

möjligheterochföreningarutbud mångadetTrots attstora av
förföreningarsärskildabehovfunnitsdetharsig attavengagera

utveckling.bygdensmedjobba
ochdetaljiutvecklingsgrupperlokalabelysa någraFör urmeratt

"Broddetorpsförstavalts Denfyraharaspekter ärolika ut.grupper
föreningenssocken.Broddetorps FörutomIntresseförening" i

föreningar.dessallaorganisationbygdensskildrashistoria genom
ytterligarebehovfannsvarför detfrågeställningintressantEn är av

Hembygds-FivleredsandraBroddetorp.förening Deni ären
sockenFivleredsBygdegårdsförening i"Fivleredsochförening

"Flobytredjevägprojekt.unikt Dengenomfört ärhar ettsom
bevakningförsockenFlobySamhällsförening i startats avsom

Slut-utveckling.desssamhälle ochFlobyförbetydelsefrågor av
"Åsarps skiljersamrådsgrupppolitiskafjärdedenligen är somsom

för enbartintresseföreningdenfrån de övrigasig äratt engenom
samhället.förförfrågordriverpolitiker. Gruppen gagn

redanändåvill jagdiskussionenavslutandedenföregripaUtan att
dessaochunderstryka ärför läsarenhär att grupperupprepa

ochochbehov,lokaltframväxta att avenvarettspontant ur
strategiochorganisationutformatharsitt sätt enengrupperna

iutvecklingsgruppernalokalaförutsättningar. Deutifrån 3.700egna
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landet inte exempel lokala demokratiexperiment,är de utgör
lokalsamhällets demokratiska fundament. ideella före-Dennya
ningsformen de flesta har erbjuder demokrati, deltagande,som
öppenhet och kontinuitet lokal nivå. Val till styrelse och revision

verksamhet och ekonomi årligen.görsav

Broddetorp

Broddetorp ligger i utkanten kommunen. samhälletI ochnorra av
landsbygden bor knappt 800 minskning med nästanpersoner, en

hälften sedan sekelskiftet. Befolkningen minskade och servicen
försvann. den affärenNär sista blev nedläggningshotad bildades
Broddetorps Intresseförening rädda affärenFör1985. tecknadeatt
Broddetorpsborna andelar för kr och kompletterat450 OOO med
samhällsbidrag och lån kunde föreningen sedan bygga helten ny
affärslokal. Föreningen hyr lokalen till handlaren.utnu

Syftet med föreningen just bygga affären, ävenattvar attmen
arbeta helamed bygdens utveckling. synligtEtt resultatannat av

arbete skola, dagis, lekis, fritids och bibliotekär finns igruppens att
lokal byn.mitt i Föreningen har aktivvarit länge och det harny

också hänt mycket bygden.i Vartannat anordnarår Brodde-man
torpsdagen och dessemellan Sätuna Bygdegårdsföreningarrangerar
Sätunadagen. Tillsammans med kommunen har badplatsen gjorts i
ordning. samarbetarMan olikai projekt med länsmuseet Skara.i En
särskild Bygdegårdsförening har för till ståndstartats att en ny
samlingssal. finnsDet turistgrupp arbetar med långsiktigaen som
frågor. Broddetorp ligger långt fråninte Hornborgasjön besökssom

antal turister varje år; potential. hantverks-Ettett stortav storen
kooperativ Hornborgasjöns Hantverkare har och säljerstartats
hantverk till turisterna. Arbetsgrupper och studiecirklar driver de
olika frågorna och projekten framåt. informeraFör vadatt om som
händer intresseföreningen också Bygdeblad till allager ut ett
hushåll.

Tack Broddetorpsbornas arbete finns alltså dagi både affär,vare
skola, daghem och bibliotek och inte minst aktivt samhällsliv. Iett
stenkyrkan från har fortfarande1821 gudstjänster. Försam-man
lingshemmet fint och används bland för barn-är ochannat ung-
domsverksamhet. gamlaDet Ordenshuset samlings-är ortenssom
lokal har kommunen tagit Hembygdsföreningen haröver. ett
gammalt soldattorp och skall eventuellt också det gamlaöverta
missionshuset. Förutom intresseföreningen och den nybildade
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Hembygds-Broddetorpsfinns dessutomBygdegårdsföreningen
Socialdemokrater,BroddetorpsBroddetorps IF,förening, G o

LRF-avdelning,BroddetorpsortensCenteravdelning,Broddetorps
ochFilatelistföreningBroddetorpsVägförening,Broddetorps tre
tillBroddetorpAllt dettaungdomsföreningar.ochbarn- gör ett

boende-med bratraktvackerdessutomområde.attraktivt Det är en
Skövde ellerFalköping,till arbete ipendlamöjlighetochmiljö att

under år.ökatriktigt någotmycketharBefolkningenSkara. senare
skullehåll". VisstBroddetorp strävariFöreningarna samma

gjort,intresseföreningendetkunnatföreningarnaandrade göra som
medjobbarVägföreningendetblev inte så.anledningarolikamen av

LRF-avdelningengamla,detHembygdsföreningen värnarvägar,
politiskaoch deidrottidrottsföreningenjordbruket,fokuserar

Intresseför-befolkningen.helamed sigskulle intepartierna
samlande punktfungerarochmedlemmarhareningen 400 ensom

utveckling.bygdens Före-medarbeteföralla kandär mötas att
poli-med desamarbetarneutral,politiskt ävenningen är manmen

föreningarfleramed iBroddetorpsborföreningarna.tiska Många är
harIntresseföreningensamarbete.ochpåverkanskeroch så sätt

lokalkringverksamheterbeståendenischutvecklatockså sin av
frågor.viktigasysselsättningochtrivsel, serviceutveckling där är

har intresse-utformningjordbrukspolitikenshotetDet stora -- diskus-justgångsig På ärinteföreningen däremot nuengagerat
tillstudiematerialetframtiden",siktekring "Påsioner mot

Landsbygdsprogrammed 1999.arbetekommunsFalköpings
funnits ihar 50partiavdelningarlokala änBroddetorps två mer

undernedlagdhar varitpartiavdelningensocialdemokratiskaDenår.
med-60-talharCenteravdelningenaktiv.antal återår ettärett men

BådalO-tal.föreningensocialdemokratiskaoch denlemmar ett upp-
människormedproblemochtillbakagångstarklever att enga-en

depolitikernalokalaverksamhet.politisk Degerade i attmenar
kommunenpåverka iuppåtutvecklingför bygdensjobbar attgenom

samtidigt ingetpåpekarpolitikerpartikontakter. Ensina attgenom
lösningbraför det.jobbafår Förgratisär att enman- ochsocialdemokraternabådeengagerade sigskolfrågan centern,

intresseföreningen.
längreinteproblematik. Detdet finns är rumsrentMen annanen

parti-sinaalltid visafolk inteochpolitiker vågar uppatt vara
synligsärskilt iinteverksamhetenpartipolitiskasympatier. Den var

kommunal-Valdeltagandet ivalåretunder 1998.bygden, inte ens
riket.för Enhögreprocentenheterdet änvalet än tretrots mervar

framförtsValdeltagandet,det högaförklaring tillmöjlig avav ensom
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politiker de politiska lokalavdelningarnade jag intervjuat, är att
finns de tillspelar roll. de lokalt stimulerarpositiv Genom atten

för Brodde-politiska diskussioner samhället. skulle brai Det vara
flera föreningar,med aktiva politiska politikern.torp menar

vidare Intresseföreningen kunde substi-Vi ettpratar attom vara
för den nedlagda föreningen kanskekommunen eller intetut att

ocksåha funnits kommunen kvar. jämfördeskulle varit Viom
frågor. Intresseföreningens praktiskaarbetssätt och olika slags

affär, frågor detfrågor skola och vidare denså ärär typen somom av
Nuförtiden projekt-orienteradelätt samlas omkrin detäratt

Intresseföreningenarbetssättet och jobbaintressant iattmer genom
före-politiskblir kort tid. arbeta långsiktigt iAttuträttatmer

politiken.ningsverksamhet alls lika populärt. vill jobbainte iFåär
folk verkarspecielltAtt årsmöten,möten, ettatt vara

intervjuadeproblem. degenerellt pinsamt,Det är sa en annan av
broddetorpsborna, det bara 15-20 mötet, nästanmen var personer

blibara styrelsen. andra kommer för de räddainte"De är att
det be-invalda. det roligare aktiviteter, buggkurs,När ärär som en

Intresseföreningenstydligt fler deltar. heldagsseminariumPåsom
framtiden nyligen deltog 30-tal Och denett gruppenom personer.

fortsätta arbeta.kommer att

Fivlered

Fivlered ligger kommunens södra utkant och har omkringi 100
befolkadglest jordbruks- och skogsbygd.invånare, Före senasteen

kommunsammanslagningen tillhörde området Redvägs kommun i
Älvsborgs centralort och län.län. det blev byte både kommun,Så av
Fiflereds Hembygdsförening bildades och samarbetar intimt1984

Fiflereds Byggnadsförening bildades Byggnads-med 1958.som
föreningen kom till för förvalta den gamla skolan från 1907att som

föreningens Hembygdsföreningen harharockså i regi.renoverats
harTillsammans med kommunengjort torpinventering. manen

badet,badplatsen. ordnas vårfest, fest vidiordningställt Dessutom
luciafest. Fivleredtipspromenad och har Kyrkeslänten iNu senast

från första bynoch gammal den allra skolan irensats stenmuren
ordning.gjorts i

Hembygdsföreningen och BygdegårdsföreningenpraktikenI är
efterhålls samtidigt det det andra. Detårsmötenaett, ärena-

bygd med båda föreningarna.praktiskt liten däri imånga ären
har blivitHembygdsföreningen har 70-tal medlemmar. Fivleredett
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känd för vägprojekt. sådant dubbeltsitt Det iårsmöteettvar
bygden det beslut den dåliga borde1995 Någotvägen.togssom om

kontaktFöreningen med Vägverket för diskutera degöras. tog att
aktuella kilometrarna. tidigare hadeTre gjortårsex man en namn-

insamling, resultat. lyckadesDenna gångutan attgenomman
samarbete mellan markägare, kommunernaorganisera och Väg-ett

verket. billigare och den till ståndupprustningenFör göraatt
snabbt ställde markägarna med ideella arbetsinsatser. Deupp
skänkte mark. ställde maskiner till förfogande.Kommunerna Iäven
dokumentationen projektet den smidigt genomfördapoängterasav
förprojekteringen baserades lokal erfarenhets-kunskapsom -
kunskap och de låga ombyggnadskostnaderna stannade kr300-

Projektet kunde genomföras tack bygden ställdemeter. attper vare
efterexakt finnsklar.Nästan två år årsmötet Intressevägenupp. var

från andra håll efter modellen Fivlered.i Hembygds-att tanu
föreningen hade själv Vetlanda ochinspirerats Eksjöiav grupper
kommuner genomfört liknande projekt. Föreningenssom engage-

kom tid. Folkrörelserådeti Hela ska leva hadeSverigerättmang
nyligen inlett samarbete med Vägverket Projekt Lands-ett om
bygdsvägen. mellan ochFivlered Kölingared kom bliVägen att ett

finnspilotprojekten och dokumenterad förvideoav attnu
arbetsmetoden skall kunna spridas.

Också här lokala Landsbygdsprogrampågår I1999.möten om
Fivlereds Bygdegård har 10-tal träffats två gånger.ett personer nu
Diskussionerna bygdens framtid ganskarapporterasom vara upp-

Avfolkning, ochgivna. jordbruk/skogsbrukpensionärermånga ett
knappt försörjer lantbrukarna längre, det finns starksom men en

vilja bygden. diskuteras till detStrateginvärna äratt att attsom se
bo bra bygden, tilli exempel skolskjuts och tele-går att att post,

kommunikationer ska fungera. Själva jorden ser man som en
potentiell kan bli för bruka jorden ochDet renässans attresurs. en
under tiden för landsbygden skallmåste något integöras att utarmas
mer.

Floby

Floby den tredje kommunen efter Falköpingiär största tätorten
och Tidigare Floby kommuncentrum Vilske kom-Stenstorp. iVar

Befolkningen Därefter har befolk-1975.störst runtmun. var som
ningen minskat stadigt. kändTätorten industriort medär mest som
bland Volvo-fabriken med omkring anställda. härDet250annat var
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Vilske kommun och Flobyi moståndet kommunsamman-motsom
slagningen Floby Samhällsförening bildades 1985störst.var som en
religiös och partipolitisk neutral intresseförening för drivaatt
frågor förbetydelse samhällets utveckling och förskönande ochav
för och välbefinnande.trivsel pådrivandeinvånarnas iDen mest
bildandet aktiv Floby-politiker.var en

Samhällsföreningcn startade under valåret år1985, 10änmer
Ändåefter kommunsammanslagningen. fanns det samband. Somett

för föreningenmotiv skulle bevaka ochatt ortensuppgavs man
bygdens dåintressen, minst kommunen blivitinte mot orten styv-

eftermoderligt behandlad den kommunsammanslag-tvångsvisa
Sedan slutet 1960-talet hade demokratifrågornaningen". stöttsav

och blötts "sammanläggningsdelegerade" och därefteri Falköpingsi
kommun resultat. kommunstyrelse Vilskeenig i kommunEnutan
överklagade sammanläggningen allai instanser regeringenmen av-

begäranslog kommun. 1980-talets utredningsförslagom egen om
kommundelsnämnd genomfördesFloby heller.i inte

alltförinte avlägsen tanke och politikernainvånarna iEn är att
Floby tröttnade och saken händer bilda Flobyitog attgenomegna
Samhällsförening. Efter kommunsammanläggningen har tätorten

kraftig förändring. Befolkningen har minskat,genomgått en
harbyggandet lokaler öde och lägenheter lediga.stårstannat av,

fönsterrutordystert med alla samhälls-Det är sägertomma
föreningens lades ochjärnvägsstationenrepresentant. ner perrongen

järnhandel har konkurs, Servus-butikeniEn två gåttrevs upp. av
gick också konkurs, bara konditori finns frisöreni kvar,ett treav
har upphört och liten ICA-butik lades de blevtvånär ägarnaen ner
gamla, det finns kvar. Falköpings Tidnings lokalkontorICAmen en
har dragits kontor finns Falköping, medförtin, vilketinärmsta nu

tidningen alls lokala nyheter lika bra förr,inteatt rapporterar som
vilket har medfört färre flyttati Polisen harsin tur prenumeranter.
till Falköping. Sparbanken slogs ihop med Föreningsbanken och
flyttade Bankomat saknades, f.d.Bilisten,tvärs över gatan. men
Shell-macken, kan eller kr/dygn8 OOOsättauttaman nu max

bankkonto. stängde och det blev butik. Ungdoms-sitt iPosten post
verksamheten funnits fick flyttadet gamla Tingshuset till deisom

postlokalerna. Tingshuset såldes och blev bostad. Tidigaretomma
fanns alltså både bank och polis Kommunalhuset, deti ärpost, nu
ungdomsverksamhet, bibliotek och före det1974vävstuga, men var
Kommunalhus riktigt". Och före sammanslagningenpå 1974
passade Vilske kommun med medel bygga sigatt sport-egna en
hall.
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Samhällsföreningen har dagi medlemmar, vilka500än 50mer av
företag. Blandningen folk,vanligt politiker och företagareär ärav

intressant. Hela tiden med aktiviteter,gång skrivelser ochär man
förslag tillmånga utveckling och förskönande. Under hade1998

bland framtagit broschyr till nyinflyttade, installeratannatman en
kraftigare fontänen,i köpt och planterat blommor ochen pump

lökar, danskvällar, familjefest, Sommarkväll Alphemsarrangerat
Arboretum, julmarknad, vinterparad, julfest, Sagostunder och barn-
gymnastik och skyltatröjt Flobyrundan. hadeFöreningensamt

skrivelser och uppvaktningar lagt sig i pressbevakning, bank-genom
cash-card,service, sophantering, skolkökets bevarande och upp-

rustning tågstopp.samt
Näringslivet starkt föreningeni företagenochär representerat

menade det viktigt stannadetågen Flobyi igen. Några åratt attvar
skrivelser och uppvaktningar med goda resultat. Nuav argument gav

skall stationen ordningi och byggasgöras såperrongen nyttupp
kantågen Flobyi med början 2000.att stanna sommaren

ochKommunen Länsstyrelsen har ställt med Medupp pengar.
bättre kommunikationer kan företagen Flobyi arbetskraft och
besökare utifrån och invånarna Floby kani pendla till studier och
jobb. Möjligheterna ökar för attrahera folk till bådeavsevärt att
boende och jobb Floby. Erfarenheternai frångoda därStenstorpvar
stationen också nedlagd fickvarit liv och tågstopp24nyttmen om
dagen. kommunikationerBättre blev lyft för samhället. Flobyett
Samhällsförening har uppgiftentagit sig trycka sakeratt om som

viktiga kommunala myndigheter och förvalt-gentemotanser
ningar liksom regionstyrelse och regionförvaltning. rollenDenmot
har haft i år.15nästanman nu

Åsarp

ÅsarpLiksom de andra bygdernai finns i kontakterväv näraen av
Åsarpsmellan och föreningar. speciella medDet politiskapersoner

samrådsgrupp jämförelsei med de lokala föreningarnaövriga dessär
sjålvpåtagna roll bevakare försvarareoch samhälletsom gentemotav
kommunen. uttrycksDet driver frågor tillattsom gruppen gagn
för samhället, tillmotivet efter storkommunensatt gruppen var
bildande fann behövde hävda kommunen elleratt motoss att

behövs för "det lilla blir åsidosatt centralorten skall hanärgruppen
det måste samman".mesta,
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ÅsarpsNorra socken ligger södrai utkanten Falköpingsav
kommun och har precis Fivlered bytt både kommun och län.som
Kanske har denna erfarenhet underlättat samarbetet. En annan
förklaring kan läget deni periferin kommunen ellerytterstavara av

litenså måste för hävdaär sig.att man att man samman att
Socknen har haft lika befolkning under helanästan 1900-talet,stor

invånare. Initiativtagaren,850 aktiv kommun-ävenrunt som var en
politiker och tillika företag, till samhälletsägare sågortens storaav
bästa. Värnade skola, ålderdomshem, distriktsköterska, biblio-om
tek; all skulle finnasservice i samhället. hansDet idé,att var att
skapa samrådsgruppen består förtvåsom nu av representanter vart
och de fem partier finns ochmp medvett ärav orten.som
då de harinte politikernågra i området. tjänsteman frånEn sarp

jobbat kommunalt sedan samordnar verksamheten.1955som
frågorDe framgångmed drivit tillståndstora ärman att en

utlovad förbättring vägverketmot och Alversväg Hus,av en ett
serviceboende med lägenheter. byggdes16 Huset i privat ochregi
kommunen hyrde det flerai innan de köpteår det. huset finnsI
också bibliotek, fritidsgård, distriktsköterska, hårvård och fotvård.
Både biblioteket och ungdomsgården kan besöka vill,närman man

det finnsinte personal där. haräven när ocksåMan postkontorett
bemannat stund varje dag. detär När kanär stängtsom en man

hämta Ãsarps-paket järnaffären.i Tidigare ordnade samrådsgruppen
dagen, den har företagarföreningen tagit Gruppenöver.men nu
fungerar remissinstans kommunen och lämnar synpunktersom
sådant berör dem. detNär nödvändigt kallar till offent-ärsom man
liga eftersom "kan inte köra folk.möten överman

Aktuellt just komma med försla till framtidadet lands-är attnu âssarpsbornabygdsprogrammet. Samrådsgruppen kallade till möte
inbjuda föreningslivet eftersom alla före-"man når viaattgenom

Åsarpningarna". finnsI aktiva föreningarmånga ochväg-som
väglyseföreningen, företagarföreningen, religiösa föreningar och
idrottsföreningar. hembygdsföreningOrtens har förverkligat idéen

forntidsby vilket resulterat i besökare första40 000 år. Påom en per
landsbygdsprogrammet kommötet och det40om ca personer

andra föreningVarje fick20. för olika frågoränmer ta ansvar som
skulle bearbetas. Idrottshall, IT-hemsida, företagande, land-öppna
skap, skolbarnens säkerhet och övernattningsmöjligheter vid Eke-
hagens forntidsby frågornågra komvar som upp.

Frågor samrådsgruppen tagit och drivit har varitsom upp man
eniga Genom sina respektive partiorganisationer har ochom. var en
försökt Åsarp".påverka, "de fick åka och tala vad ville iom
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samarbetametodenockså. överdetOch blev Manså attattmenar
resultat.lyckadetill Detlettdenstyrka,varitpartigränserna atten

dettaharbygdendetta.klarat Fördär inteandrafinns avorter man
kandäremotenskilda partiernadeframgångsrikt. Förarbetssätt varit

och sigprofileraoch sigkanproblem.det Ingen tautettvara
och partietintedet platsenåstadkommits. Attvad äröveräran som

tillgårbeskrivningen manförstår mötetviktigadetär avmansom
Åsarpsbo, förening.politiskinte som ensom en

diskussionspunkterTre

nedläggningenjustkonstatera attbaraefterhand kan avman
utvecklingtill lokalstödetsmå ochkommunertusentals var en

fram.växanågot skulle kunnaför nyttförutsättning att

underskottetDemokratiska

nedlagda.kommunerblevperioden 2.200Under 1952-1974 änmer
kommunenhelaförsvannbeslutsfattarnapolitiskadebaraInte utan

förtro-ordinarieAntaletpersonal.anställdochkommunalhusmed
efterochsammanlagt 000114kommunernaendeuppdrag i 1964var

fanns 1996:162.SOUkommunsammanslagningen 000421974
vid denuppdragordinariemedreduceringAlltså 72 000 senasteen

periferin,detFalköping visarStudienkommunreformen. att varav
förlorade.mindreoch delandsbygdenvilldet tätorterna,säga som

förefullmäktigeplatser årsordinarie 1974stadsFalköpings 36Av
periferinplatser, Den°/o.behöll 72sammanslagning 26 nyaman

kommunalhusSjubehöll platser, %.ochplatser 14hade 25183
innebarsituationenutökades.och Den ävenstängdes att omett nya

detpartiskulleröstberättigadeperiferins alla rösta varsamma
fullmäktige.det Integenomslag ikundedesäkertinte nyaatt

periferinfrånfullmäktigepolitikerallaskulle det givetheller omvara
tyckaEventuellt kanpolitiskt parti.oberoendegick manavsamman

respek-invånarantalet itillrelationfördelning idet rättvisäratt en
nedlagda kommuncentrabådekvarstårfaktumkategori,tive attmen

därmedochexistensberättigandehadebefolkade,landsbygdoch var
tillfredsställas.behövdebehovlegitima som

ochlandsbygden isjälvt.lade PåsigpolitiskaDet systemet ner
underskott,demokratisktskapadesmindre ett tomrum,tätorter ett

Kommundelsreformenmedfylldesdet något varannat.utan att
kommunsammanslag-effekternade negativamildraavsedd avatt
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ningen. komDen aldrig spela betydelsefullnågon roll då endastatt
fåtal kommuner utnyttjade möjligheten.en

Tomrums-teorin

Tomrum till för fyllas.är När uppstår i etablerasatt tomrum naturen
kultur den detI nyrensadegenast träd-en ny tomma ytan.

gårdslandet kommer och bryggstolpeogräset haveti sätteren ny
sig alger, musslor och havstulpaner. Också det demokratiska tom-

kommer fyllas. Genom förändringsuccessivrummet att en av
kommunens administrativa område till allt enheter harstörre ett
demokratiskt underskott uppstått. fråganNu vadär åter-som
etablerats dettai demokratiska Vilka territoriella kon-tomrum.
sekvenser det kan överlämnas läsaren spekuleranya över.att

Fram växten

legalaDen lokala representativa demokratin lämnade fältet 1974.
fannsKvar partipolitiska lokalavdelningar och antalett stort avsatta

partipolitiker. skulleHur tillsig den situationen Iman anpassa nya
Falköpings kommunfullmäktige fortsatte diskussionennya om
kommunens organisation. Man motionerade och utredde och
hoppades skulle kommundelsnämnder införas.att komMansnart
aldrig och efter hadeöverens folkår10 Under rubrikentröttnat.
Kommundelsnämnder reform kom beskrivssig för-som av-
hållandet bokeni Falköpings kommunala historia.om

legalaInga ansträngningar hade lyckats. Anpassningen kom i
form lokalt i redan befintliga ellerav Detengagemang nya grupper.
fanns behov någon instans bevakade och utveckladeett attav
bygden och tillsåg allt bra. Tänkte stängsel efterorten; att var
järnvägsspåret, blomsterlökar kommunalai rabatten, byns julgran,

vägkorsningen blev trafiksäker, tomtmarkatt iordningställdes föratt
bostadsbyggande, serviceboendet blev byggt, affärslokalenatt att
blev moderniserad, kommunikationerna förbättrades; listan kanatt

lång.göras
Samhället hade inte bistått med någon struktur för dettany

Däremot hade samhället stimulerat lokalaengagemang. utveck-
lingsprocesser, utifrån sysselsättningsmotiv, allmänt höjdgenom en

och intresse för frågorna visst ekonomisktacceptans stöd.samt ett
Goda exempel landsbygdsutveckling började spridas. Till en
början handlade det lokala utvecklingsprojekt" vid mittenom men
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etablerasutvecklingsgrupper"lokalabörjade1980-talet somav
föruppstodbildadebegrepp. öppnaDe varspontant grupper som

be-tillämpades.Direktdemokrati Närsig.villealla engagerasom
hämtadeuppstodformstabilareihovet organisera sig manatt en

delföreningslivet i övrigt.och Enfolkrörelsernafrånförebilder
FolketHembygdsföreningar, Hus-befintliga föreningar som

delocksåkomBygdegårdsföreningarochföreningar utgöraatt en av
utvidgade baraochfärdig strukturredanfannsrörelsen. Där manen

intresseområde.sitt
antalethurkundekommunreformenvidRedan 1974 seman

ökade.byalag,form Merdå iutvecklingsgrupper,lokala änmest av
det1970-talet.sedan Trotstillkommithar°/o80 attgruppernaav

före-andramängdochpartiorganisationerbåde lokalafunnits en
för bygdensoftast organisationerbildadebygdernaningar i nyaman

ianpassningsfas hållerutveckling. Denna överatt upp-ennu
nationellt kontor ibeståttrörelsenbyggnadsfas. Hittills har ettav

iutvecklingsgrupperlokalanätverkochStockholm runt omett av
finnslevaskaFolkrörelserådet Hela Sverigenätverket kringlandet. I

aktivaochutvecklingsgrupperlokala 000dag 70i 3.700änmer
stödjaochstimulerauppgiftFolkrörelserådetsmedborgare. är att

ochkonsoliderar sigdemokrati.och lokalutveckling Nulokal man
rörelsenför vuxitdelstraditionell organisation,bygger att menen

ochläns-samhällets organisationför kunnaockså mötaatt
och kommunvisaalla länfinnsLänsbygderåd ikommunnivå. nu

finns 100-tal kommuner.bygderåd i ett

bygden. Deidentitet iingenharöver bygdenhar maktDe som nu
ärBygderörelsendär.makthar ingenidentitet i bygdenharsom

samtidigtoch maktidentitetåterskapar sambandetrörelse somen
ideologi tillfrån partipolitiskförändrasvärdebasensom

platsideologi.

och identitetMakt

fjärmatskommunreformerna alltmerharoch identitetMakt genom
bygden.makt Denharbygd ingenfrån varandra. iInvånarna överen

val till kommun-fjärde iårkommunala maktenlegala utövas vart
geografiskapolitiska maktensdenKartbildernafullmäktige. över

harområden inte någon röstFalköping visarspridning mångai att
har dendebetyderfullmäktigeförsamlingen. Deti omvänt att som

legalalägstabygden.förankringhar i Denmaktenpolitiska inte
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kommunennivån och där förvisso makt och identitet korrela-är iär
tion. bygdenivåDet det inte dei områden där bygde-är stämmer,
rörelsen fram. komma vidareFör måsteväxt att taman upp en
diskussion vilka politikområden och vilken förvaltningom som
bygdenivån kan för. Alla kommunala frågor kan raktinteansvara av
lyftas till bygdenivå.

Historiskt har makt och identitet följts den gamla byn,i de
medeltida socknarna och kommunerna fram till har alltsåDet1952.
funnits fungerat. kommunreformenFöre hade1952system som

fjärdedel kommunerna direktdemokrati, de hadeännut.ex. en av
alltså valtinte representerande fullmäktigeförsamling. Försten
1920-talet blev det obligatoriskt för kommuner med 1.500änmer
invånare. Vad gäller framtiden och hur demokrati bygdenivå skall
utformas det inspirerande dessa historiska tillbakablickar.är göraatt

landsbygdsriksdagarna fattadeEn beslut kräva fjärdeav attom en
besluts- och planeringsnivå, subkommunal Folkrörelserådetnivå.en
hävdar också medborgarna lokalt skall ha förslagsrätt. Medattnu
det den lokala utvecklingsgruppen föreslår och villattmenas om ta

demokratiskt skall kommunenså ställa Manett sägeransvar upp.
hur,inte överlåter till finna lämplig form. Påutan parterna att en

flera håll landeti sådana demokratiexperimentpågår byggersom
förskjutningen från partipolitisk ideologi till platsideologi som
värdebas deti lokala arbetet.nya

Från partipolitisk ideologi till platsideologi

Dessa makt och identitet och platsparti ärresonemang om samt en
forskares tolkning skeende. enskilda lokalaDe utvecklings-ettav

har de flestai fall tänktinte dessa banor.i detMan görgrupperna
behöver och tänker inte det samtidigt pussel-göras ärsom att en

bit utvecklandeti form demokrati. BroddetorpIav en ny av starta-
des intresseföreningen för rädda butiken, jobbar ocksåatt men nu
med andra frågormånga för bygdens utveckling. Det inget med-var

mål utveckla den lokala demokratin, det bara blev så. Ivetet att
Floby däremot det förmotiv initiativtagarna. Under tio årsettvar
tid hade Falköpings kommun inte lyckats besluta inrättaattom
kommundelsnämnd f.d.i Vilske kommun. SamhällsföreningEn var

bevaka bygdens intressen storkommuneni och kunnasättett att att
jobba med bygdens utveckling. tydligt båda fallenDet i detär äratt
plats och fokuseras.inte parti detDäremot intressantärsom att

det faktum Valdeltagandet kommunalvaleti i1998notera att
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landsbygdenhögreprocentenheterkommun änFalköpings är tre
iröstbenägnaområdendessaMedborgarna istaden. äni år mer

utvecklingsarbetelokaltaktivtdetområden. såandra Kan att ettvara
politiskastimulerar det engagemangetockså

intresseföreningen,ocksåaktiva ipolitisktdeltarBroddetorpI
de sinautnyttjarGivetvisBroddetorp.boendeegenskap ii avmen

Likasåbehövs. idettryckaför uppåtkanalerpolitiska näratt
Åsarps politiskabästa.för bygdenstillsammansarbetarFloby. Man

ochplats intedettydligtmycketocksåsamrådsgrupp visar äratt
församarbetarlokalavdelningarnafem politiskagäller. Departi som

ÅsarpsborÅsarps de ihandförstabästa. i mötsDe närär gruppen.
hurtalarochkommunentill parti ioch sittSedan degår omenvar

Åsarp. lokalbedrivaolikafinns mångadet ska i Det sätt attvara
och handlingartankegångarutveckling på, är attgemensamtmen

bygden.för Parti-bravadplatsideologi,utifrånvärderas ärsomen
lokalt. Parti-sigorganiseratbortpolitik har valts när nyttman

påverkagällerdetanvänder sigkontakterpolitiska när attman av
utveck-lokalaför bygden.riktning Mångabeslutkommunala i rätt

och därbygdeplanerellerframtids-Översikts-, ävenlingsgrupper gör
dettaskulleforskningvidarebotten.platsideologin ifinns För vara

detplatsideologin Finnsområde. utintressant Hurett ser
kanplanerdrag dessai över-utgörasägas ensomgemensamma

olikatill parti-förhåller dehur sigOchplatsideologigripande
ideologierpolitiska

ligger iplatsideologitill någotförändrasvärdebasenAtt är som
partibaseradområden därandradet inomkantiden. Vi ävense

be-partnerskap. Dettafördel för besluttill idemokrati tonas ner
därstrukturfondsarbeteanvänds inomslutsmönster EU:s partner-

och beslututvecklingsprogramför hanterabildasskap omatt
förocksåtillämpasPartnerskapsmodellenmedelstilldelning. numer
medarbetetoch isamtliga län regionerutvecklingsplaner iregionala

geografiskaspecielladettillväxtavtalen.kallade Mande så värnar om
byggerPartnerskapenutveckling.målområdets eller regionens mer

utvecklings-lokalpartipolitisk ideologi. Enplatsideologi än
för bygdenspartnerskaplokaltvidliknasskulle kunna ettgrupp

återskapainitiativet,har funnit återtabästa. Man sätt attett att
lokalt territorium.lokal nivå,och identitetmaktrelationen ett
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Bygderörelsens roll och betydelse måstei samhället jämföras med
existerande alternativ, inte ouppnåeligamed idealmodeller

diskussioner bygderörelsensI roll och betydelse samhälleti kanom
ibland höra ifrågasättande. Utifrån kunskapermina ochman er-

farenheter skall jag inlägg demokratidebatteni dessaigöra ett
frågor, delvis i polemik denmed mycket läsvärda och intressanta
Demokratiutredningens skrift Lokala demokrati9 experimentnr -
exempel och analyser. allmännaFörst några synpunkter och sist ett
tillägg till Montins utvecklingslinjer för relationen mellan med-tre
bor arorganisationer och kommuner.ånyåvill jag Bygderörelsen inte skallpoängtera att ettses som av
flera demokratiexperiment. Experiment just alltsåexperiment,är
försök. Under tidsbegränsad period bedriver verksamheten man
under vissa givna betingelser. bästa fall utvärderasI sedan försöken
och resultaten läggs till förgrund beslut eventuella åtgärder.om
Bygderörelsen idébunden rörelse har sittär spontanen som ur-

konkretai behov. På Konsum gångsättsprung samma som en var en
idéburen rörelse. Behovet då anständig handel, gäller detvar en nu
bygdens bästa. överordnadIngen instans har de lokalagett
utvecklingsgrupperna tillstånd till deras existens och hellerinte satt

för verksamheten. Bygderörelsen demokratiform,ärupp ramar en
de lokala utvecklingsgrupperna demokrati inte experiment.gör

Lokala demokratiexperiment har uppmärksammats mycket under
den tidens demokratidebatt. Vanligt medärsenaste rättaatt man
kritiskt granskar dessa lokala demokratiexperiment olikanya ur syn-
vinklar. Vad däremot sällan framkommer alternativen. Jagärsom
efterlyser jämförelse framför allt med alternativet, det alternativen

till budsstår medborgarna inte gjort då kannågot. Förstsom om
med säkerhet uttala detsig det bättre ellerOm ärman om nya.

det existerande alternativet. Montin skriver tillsämre exempelän att
"Makt, och representativitet viktiga aspekter fasta på.äransvar att ta
Samtidigt bör betonas flertalet medborgare aktivainte dessaiäratt
demokratiexperiment." relaterar hanHär indirekt till idealbild dären

Är Äralla medborgare aktiva. det rimligt det inte intressantär mer
relatera till hur aktivamånga den legalai form finns.äratt som som

Också Bygderörelsens roll och betydelse förhållandemåste imätas
till det den och tillinte avlägsen idealbildersätter en

Varför det kontroversiellt med demokrati förenings-i ideellär
form stället föri partibaserad demokrati lokal nivå Detta är
också i sammanhanget frågeställning.intressant Om utgåren man
från den enskilde medborgaren kan förpunkt punkt igenomman
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delaktighet, insyn,representativitet,makt,områden ansvar,som
fördelarochdemokratiformernautifrån de olikaöppenhet vägaosv.

vid sidanställakunna sigforskarenackdelar.och måsteSom man
det lokalarollspelatpartipolitiken sinoch fråga; Har utom

planet
deochutvecklingsgruppernalokala mångade uträttarAtt är att

proble-politikenlokalaroll denobestridligt. ihel del Deras ärären
och"kravmaskiner"uppfattasde både kansåtillvidamatisk att som

kostar kommunenkravställermedarbetare. De pengar,somsom
blir deskulle ha lagt Dåintekommunen ut. enannarssompengar

med-rollenuppfattaandrabelastning.akut Det ärsättet att som
ställde iideelltFivleredsbornamedfinansiär.ocharbetare uppsom

både snabbare,iordningställdesbidrog tillvägprojektet vägenatt
tillgång.billigare Hurenklare och Deän upp-manvar enannars.

berorbetydelse skiljer sigroll och åt. Detfattar vemgruppernas
partipolitiskahar till ickeinställningoch vilken manman är

gäller iexistensberättigande detoch derasrörelser när engagemang
komplementBygderörelsen positivtsamhällsfrågor. Många somser

makt.konkurrensandramedan omser
utvecklings-Montinskänns delvis igen iolikaDe synsätten tre

och kommunen,medborgarorganisationermellanrelationenlinjer i
varandra,harbådadärvitaliseringnämligen auto-parter nytta av

därkoloniseringochsjälvbryr sigbara sigdär bynnomisering om
tillvill läggakommunen. Jagmedborgarinitiativet över entas av

bygdens organisering,vad gällerutvecklingslinjenaturligfjärde
kommunen.koloniserarställetilo/ealperspe/etivet, där gruppen

helheten, intedelarnafrån principenutgårSynsättet utgör attatt
Samhällsföreningfrån Flobydelar. kanbryts Vi utgåhelheten iner

ochVisarverksamheter åren stortett engagemanggenomvars
Samhällsföreningenutvecklingsfrågor.lokalakunnande kring

politikerbestående invånare,partnerskaplokaltbrettarbetar i avett
beslutande- ochsjälva kunnaskulleoch företagare. De överta

förslagsrätt,de haandra skullefrågor.radgenomföranderätt i Ien
hosligga kvarfrågorna kundekommunövergripandedemedan
sådantlokala remissinstans. Imed detkommunen ettorganet som

ochPolitiker tjänstemänroll.får kommunenperspektiv annanen
lokaladespecialister ifår rollenförslagenställer längreinte utan av

Landsbygdsprogrammedarbete 1999tjänst. Det somgruppernas
lokalaresulteragenomför förväntas i mångakommunFalköpings nu

åtgärdsplaner.konkretaväldigt Nästahelt enkelthandlingsplaner,
lo/ealperspe/etivet.skulle kunnasteg vara
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Noter

lokal föranvänds här beskriva under den kommunalanivå nivånBegreppet att
nivån.
2Vad och hur, frågor besvarats lokala utveck-1.700gör är närmareman som av
lingsgrupper. Resultatet finns "Bygderörelseni i Sverige",presenterat rapporten
Ulla Herlitz, Working för RegionalforskningInstitutetPaper SIR,11,
Östersund 1998.
3Kommunstudien utförts förhar speciellt denna antologi och har publi-inte

tidigare.cerats
4 information Bygderörelsen finns under adressenMer Internetom
wWW.bygde.net.
5 befolknings-bygger analys och valstatistik, administrativaAvsnittet av
indelningar telefonintervjuer med företrädare för lokala utvecklings-16samt

föreningar och politiska Falköpings kommun.partier igrupper,
6 finns nätverket kring FolkrörelserådetNio i Hela ska leva.Sverigegrupper
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ochrörelsersocialaNya
globaliseringpolitikens

parlamentetutanförDemokrati

Håkan Thörn

Prolog
fredsrörelsen Operation1950-tal: brittiska initierarDen 1952

freds-underskrifter förGandhi, där samlar 136 OOO enman
brittiskautanför detgenomför "sittaktioner"deklaration och

förvarsministeriet.

anti-atomvapenrörelsen börjanEngland i1960-tal: når 1960-I av
genomförsolydnadsaktionerhöjdpunkt, då civilatalet serieenen

deltog dessaTill de iutanför regeringsbyggnader London.i som
filosofen Bertrand Russell. Debattenhörde den dåaktioner 89-årige

helakablades medierRussell, i ikring rättegången utmot som
ocksåkärnvapen,bara handlavärlden, kom inte utanatt omom

parlamentariska demokrati-deyttrandefriheten och dess igränser
tennismatch mellandemonstranterSverigeI 1967stoppar enerna.

decen-apartheid. slutetoch Rhodesia iSverige Iprotest mot aven
dådelsVietnamrörelsen i Paris,kulminerar student- ochniet 1968,

strejkan-miljonerstudenterna understödsdemonstrerandede 10av
inför skerdär det TV-kamerornadels Chicagode arbetare, ii USA,

mellan polis och demonstrantersammandrabbningarvåldsamma
utanför demokraternas partikonvent.

genomförsvattenfall,högsta1970-tal: Vid Mardöla, Europasnorra
dammbygge.planeratcivil olydnadsaktion Demonstran-mot etten

tillintellektuellafiskare, bönder och urbanastudenter,ärterna -
hördepolisstyrkanfördes den starkabortdem 600av ca mansom

klättrar demonstranterfilosofenkände Sverigeden Arne Naess. I
undanför hindra de iKungsträdgårdens almar röjsi att att sam-upp
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band med planerat tunnelbanebygge. städer iI Europaett runt om
genomförs husockupationer utrymda och rivningshotadei gamla
arbetarstadsdelar, blir för alternativkultur.centrasom en ny

1980-tal: beslutet utplacera kryssningsrobotarI protest mot att
militärbasen Greenham, England, kedjar fasti kvinnor vidsignågra
grinden till basen. har kvinnor infunnit och aktio-Snart sig30 000

förvandlas till feministiskt fredslägerett permanentnen
Greenham mediainriktadeCommon. serieGreenpeace gör en
civila olydnadsaktioner bl.a. miljöfarligasäljakt och industri-mot
utsläpp och rekryterar miljontals medlemmar hela världen. Iöver

genomförsSverige den civila olydnadsaktionen efter-understörsta
krigstiden, då de s.k. "trädkramarna aktioner försökeri serieen

motorvägsbygge Bohuslän. hundratali poliserEtt möterstoppa ett
demonstranterna och åtalas. Bohuslän blockerarI400ca personer
också lokalbefolkningen försök förundersöka möjligheternaatt
förvaring kärnavfall. husockupationer drar igenomEn vågav ny av

storstäder i rivningarna de gamla arbetar-Europas protest mot av
stadsdelarna.

1990-tal: Under och genomförs globalaår, 1995,ett protes-samma
fredsorganisationer,miljö- och demonstranterregeringar, vidter av

tillfälle inkluderande svensk och konsumenterministerett moten
Shells dumpning oljeplattform Atlanten och Frankrikesiav en
kärnvapenprov i Stilla Sverige direktapensionärerHavet. I gör
aktioner nedskärningar. Djurrättsaktivister genomför blockadermot

djurtransporter Militantainom nattligaEU. görmot veganer
sabotageaktioner minkfarmar, korvkiosker och köttransporter,mot
feminister attackerar porrbutiker och våldsamma sammanstötningar

mellan anti-rasister och ny-nazister.äger rum

-L-LLl u s
ofta spektakulärt ochPå utomparlamentariskt har radsättett en nya

rörelser manifesterat offentligheten under efterkrigstiden:sig i det
gäller bl.a. den freds- och kvinnorörelsen, solidaritetsrörelsennya
och miljörörelsen, också rad "lokalautonoma" rörelser t.ex.men en
aktionsgrupper i städer och landsbygd. rörelser har delsDessa
bidragit till föra politiska den politiska dagord-att temanupp nya

delsningen, olika etablerade former för politisk hand-sätt utmanat
ling och har ibland också beteckningenorganisation. De givits "nya
demokratiska rörelser", eftersom deras aktiviteter har inbegripit

för demokratinstrategier vidga den samhälleligaatt
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sociala rörelser och politiska formerFramväxten av nya nya
därmed frågorställer innebörden begrepp politik ochom av som

demokrati samtid de gränsdragningar, ochi vår institutionerom-
organisationer och andra sociala praktiker dessa be-typer av som

knutna till. politiska aktiviteter kanMånga i någonärgrepp nya
definierasmening utom-parlamentariska. de ocksåMen ärsom

anti-parlamentariska
dessa politiska fenomen har sociologinFramväxten inomav nya

diskuterats relation till genomgripande samhällsförändringari mer
under de decennierna det gäller framväxtenägt senastesom rum av-

post-industriellt", post-modernt eller "informationssamhälle"ett
begrepp bara betecknarinte ekonomiska, politiska ochsom-

förändringar,kulturella förändringarockså relationernaiutan
mellan ekonomiska, politiska och kulturella institutioner. Den mest
genomgripande dimensionen dessa förändringsprocesser kanav
också sammanfattas med begrepp under de harårenett senastesom

oftarebörjat användas allt såväl mediernai samhällsveten-inomsom
skapen: globalisering.

denna artikel kommer diskutera möjliga innebörderjagI att av
politik" och demokrati fram-i samtid med utgångspunkt ivår

sociala rörelser och handlingsformerpolitiska underväxten av nya
decenniernade Vilken politik och demokrati in-senaste syn

begrips de politiska handlings-i och organisationsformernanya -
förhålleroch hur de till densig etablerade politikens och demokra-

former kommertins relateras till diskussionDessa teman att en om
de politiska konsekvenserna samtida samhälleliga förändrings-av

direkt eller indirekt kan knytas tillsättettprocesser som
globaliseringsprocessen.

utgångspunkt för detta skall artikelnsSom jag ien resonemang
första del diskutera aspekter globaliseringprocessens inne-några av
börder och relatera detta till begrepp hafthar centralett som en
ställning i moderna debatter demokratins och politikens former:om
det civila samhället". de följande fram-delarna undersöksI tre

antal politiska handlingsformer efterkrigs-underväxten ettav nya
tiden och avslutande diskuteras dessai avsnitt korthet relationi iett
till aspekter millennieskiftets politiskanågra situation i Sverige.av
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samhällecivilt iFinns det ett
tidsålderglobaliseringens

svenska National-slår ordet samhälle deniOm nyaman upp
detta benämningencyklopedin kan läsa äratt en gruppenman

kultur och tradition.individer, vilka har Etten sam-gemensam
uppslagsboken "territoriellthälle också enligt avgränsat". Ettär

haft betydandesådant förstå vad samhälle har längesätt är ettatt ett
haruppfatta Samhällsbegreppetinflytande världen.vårt sätt att

också stark koppling till nationalstaten. minst inomInte sam-en
samhälle, kultur ochhällsvetenskap och politik tänks nationstat,

ofta och oupplöslig enhet.relativt homogen Precis somsom en
för politiskofta förutsättning tankenationalstaten har varit givenen

forsk-förnaturligoch handling, har den avgränsningutgjort en
tyske sociologen"samhället och dess historia.ningen Denom

globaliseringen:Ulrich Beck boken Vad innebar Missiipp-imenar
fattningar och möjliga politiska detta synsätt utgöratt ensvar,

överges harsamhället" Vi"containerteori måstesnarastom som
för kunnaandra modernitet ochmed globaliseringen iinträtt atten

införoch problem den ställerde måsteutmaningarmöta som oss
föreställningar samhällegrundläggande tänka vårasättett omom

och politik.
globalise-dagens debatter likställsde perspektiv dominerarI som

ofta transnationalisering ekonomin.med tilltagandering Näraven
perspektiv talas detpolitik diskuteras anslutning till dettai ute-

dessför nationalstaten ochslutande försvagad ställningom en
följd ekonomins globalisering.politiska institutioner som en av

inför politikensOlika debattörer har till och med hävdat ståratt
för politisktinför fundamental krisdöd" eller åtminstone en-

föreslås från skilda ideologiskahandlande. linje med dettaI ut--
national-för eller stärkagångspunkter strategier återupprättaatt-

förbises då detpolitiskt sällan mångaInte attstaten ett avsom rum.
konflikteroch sociala1900-talets angelägna problemmestsena

politikensbefinner den nationalstatligaoåterkalleligt bortomsig
globala.de kan förståsräckvidd inte något sätt änannat som-
förbisespolitikenlikställs med försvagningglobaliseringNär av

för-har inneburitockså globaliseringsprocessen enbartinteatt en
den ocksåden nationalstatliga politiken, in-svagning utan attav

former för politisk handling,begriper framväxten somav nya
sträcker de nationalstatligasig Framväxtengränserna.över trans-av

nätverk icke-statliganationella politiska organisationer NGO:sav
förståsunder decennierna kanvärlden de iöver termersenaste av en
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aktuali-globalisering. civilt samhälle har ocksåpolitisk Begreppet
fenomen: de hävdas då läggarelation till dessa politiskaiserats

sambdllefför framväxande globalt civiltgrunden ett
från sinsemellanskiljer viktig aspekt deperspektiv sig iDetta en

samhället Alltsedanpolitiska det civilaolika moderna teorierna om
franska revolutionen, fram till och 90-taletsden "återupp-1980-

och andra delardet civila samhällettäckter" i Sverige i avav
nationalstaten politisktvärlden, har detta begrepp rum.som

till politikens globaliseringdet civila samhället kopplasNär
globaltpolitis/etbegreppsliggörandethandlar det alltså ettav rum.om

bok viktigt bidrag till sådanUlrich Beck har med lämnatsin ett en
för dessbegreppsbildning och skall därför redogörajag några av

huvudargument.

andra modernitet"Exkurs: Ulrich Beck och globaliseringens

författare floranandra den växande litteraturLiksom imånga omav
politiskaBeck diskussion deglobaliseringen itar avstamp en om

pekarkonsekvenserna det transnationella kapitalets rörelser. Hanav
ekonomisk de virtuella skattebetalarna.elit, nyttjarDeut en ny

välfärdsstaternas harvad de europeiska institutionergärna att er-
barn tilloch vårdad och skickarbjuda de sinanjuter naturteaterav-
före-deoffentligt finansierade elituniversitet. Samtidigt utövar en

undandra välfärdsstaterna skattemedel,tagspolicy attsom, genom
välfärdens och livsformer.undergräver demokratins

föremellertid kritisk till möjligheternaBeck är atttesen om
underminerats grund-kraftfull politisk handling därmed har ett

läggande sätt.
betraktar globalise-också djupt med alla demBeck är oense som

"fälla avfärdar denensidigt ellerringen myt.rent som ensom av
förvisso globaliseringsbegreppet, denMånga mestmyter menomger

föreställningen själva globalise-problematiska dem är attomav
tankefel har grundskulle isinringen Detta är ettmyt.vara en som

högröstade profeterglobaliseringens kritiker liksom dessatt —-
ekonomiska kon-betraktar globaliseringen uteslutande i Itermer.

mångdimen-hävdar Beck globaliseringen hartill dettatrast att en
informa-sionell karaktär. rad exempel kulturens,Han ger en

dessaoch ekologins globalisering och dentionens attmenar
fallet medområden långtgående vad ärär änrent av mer som

ekonomin.
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Beck globaliteten och med detta han det faktumattmenar avser—
dag lever världssamhällei i ofrånkomlig betingelse"enäratt ett -

för mänskligt s1ut."handlande detta årbundrzzdes under-Hanmot
ocksåstryker detta världssamhälle daggång gång i iävenatt om

första hand det transnationella kapitalets rörelser,styrs av som
ständigt lämnar sociala behöver detta ändåmisärer i sina spår,nya

leda till för dem fortfarande förinte pessimism vill verka socialsom
förjupadoch demokrati.rättvisa globaliseringens mångdimensio-I

nella och mångtydiga karaktär ligger också löftesrika,det det vill
för radikalt samtidensÖppningarnasäga sättatt nya agera

problem konflikter.och möjligt "uppfinna detDet är att nyttnu
politiska.7

kanske figuren försökcentrala Becks tänka denDen imest att
Världen distinktionen mellan exklusivt och inklusivtär ett ettnya

gränsbegrepp. förra hör till den första moderniteten och dessDet
nationalstatliga värld med fasta ochsina entydiga härgränser styrs-
tanke och handling antingen/eller. första modernitetensDenettav
samhällsteorier inbegrep rad gränsdragningar i någonen som

återspeglade samhälleligamening organisationsprinciper. gälldeDet
bara detinte nationalstatliga andragränsrummets yttre gentemot

också inre mellan stat/samhälle/ekonomi.gränsernastater, utan
sfärerUrskiljandet sådana kunde inbegripa gränsdrag-i sin turav

mellan det offentliganingar och det mellanprivata, institutioner,
familj.organisationer och decenniernas harsociologiDe senaste

pekat samhällsförändringar inneburit upplösningsom en av
sådana gränser.

kontrast till förstaden modernitetens exklusiva gränsbegreppI
Beck alltså inklusivt gränsbegrep, inbegrips globali-isätter ett som

och den andra moderniteten.seringen innebär kontrast till-iDetta
antingen/eller både/och: här rörligaär gränser mönsterett som-
överlappar varandra, här gränsöverskridandet och mellanrummetär
regel undantag. Beck försöker tänka politikenNärän ettsnarare

linje med det inklusivai gränsbegreppet, han be-sätt,nytt myntar
"transnationalstat". nationalstaten döende behöverOm ärgreppet

detta med nödvändighet betyda förinte slutet tänker sigHanstaten.
dock övergripande världsstat handlarinte FN. Detáen snarare

transformerade likt de företagenmultinationella intestater,om som
känner förnationella handlingar,sinanågra gränser utan snarare

skärningspunkteni mellan det globala och lokala. dennaIopererar
"glokala politik emellertid bara aktörer Beckmångaär stater en av -

tillfälligatänker alliansersig mellan icke-statligastater,
och rörelser.organisationer också exempel sådanaHan tvåger
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"oheliga allianser: aktionen Shells försök dumpa olje-mot att en
plattform Atlanteni och Frankrikes kärn-1995 protesterna mot

Stillavapensprängningar i havet år.samma
Världssamhällets politiska former får alltså hos Beck gestaltasnya

aktioner knutna tilltvå politiska under efterkrigstidenav teman som
burits fram sociala rörelser. Miljö- och fredsrörelser utgjordeav nya
också drivande krafter dessai aktioner.

Ett globalt civilt samhälle

"civilt samhälleBegreppet har alltså sedan tillbakaår varit200
förknippatintimt med nationalstatens historiskt specifika förhållan-

Ärden. det då verkligen fruktbart föranvända analyseratt av en
global politisk situation Med tanke själva samhällsbegreppetatt
refererar till relativt sammanhållen och homogen social storhet,en

det verkligen möjligt tala Världssamhälle Beckär somatt ettom
eller globalt civiltgör samhälle inte globaltMåsteettom ett rum

begreppsliggöras bättre förmår fånga dess socialasättett som
komplexitet, kulturella heterogenitet och mångtydighet

denna bakgrund kanske deMot decenniernas försöksenaste att
återuppväcka olika teorier det civila samhället själva verketiom

långtgåendemåste sociala förändringar, vilkases som svar
de begreppsramar konstruerades för det modernaspränger som

genombrottets västerländska samhällen. genomgripandeDe struk-
förändringarturella under de decennierna iägtsenastesom rum

samhällen världen och förknippade med begreppöver ärsom som
informationssamhälle och "globalisering, innebär Ökandeen
grad rörlighet, ständiga gränsöverskridanden och mångtydig-av en
het hos sociala relationer och fenomen. tendenserDessa kan också
sammanfattas i tilltagande samhallelig komplexitet.termer av en

decenniernas framväxtDe sociala rörelser ärsenaste av nya
exempel detta. verkar delvisDe inom för nationalstaten,ramarna
samtidigt de olika överskrider dess och frambärsätt gränsersom
politiska ifrågasätter nationalstatens politi-teman som status som
kens grundenhet. rörelser kan delvis beståNya icke-statligaav
organisationer ingår transnationellai nätverk, förvilka verkarsom
solidaritet mellan människor befinner långasig avstånd.som
Samtidigt utvecklar oftade samarbetsformer och uppbär ekono--
miskt stöd från statliga ochorganisationer överstatligäven en-
organisation politiska handlande utformasFN. Deras oftasom

också överskrider det nationalstatliga politiskasättett som rummets
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mellan detpolitiska,och detdetmellan privatainre gränser" -
socialautomparlamentariska.och det Deparlamentariska nya

gränsöverskridan-ständigakännetecknas alltsåpolitikrörelsernas av
etablerade politiskautanförinnanför ochbefinner bådede sigden,

påbörjathardessa rörelserdenoch institutioner. månIsystem
globalsaknassamhälle,civiltglobalt såkonstituerandet enettav

exempel,Becksdessa rörelser, iSnararestat ärmotpart. somsom
med-och medtillbåde oppositionverksamma i staterstater som

parter.
analy-förståssamhälle givetviscivilt måsteBegreppet ensom

kategori-skapandet sådanasyftet medtisk konstruktion, avmen om
kanske dettasamhällsförhållanden,analyseraochsynliggöraär atter

globali-villkorpolitikens isynliggörskymmerbegrepp än nyamer
fortsätt-sammanhang. jagsociala Näroch komplexitetensseringens

globalisering,politikensaspekterundersökaskall någraningsvis av
handlande, kommerpolitisktformerochsociala rörelser nya avnya

politisk kultur,begreppetanvändadärför mig änjag snarareatt av
samhällecivilt

form,bestämdpolitisk kultur iglobalfinns alltså ingenDet utan
framväxan-delarkulturerintemgenmde politiska ettavsomsnarare

för detta serieGrundenpolitisktglobaltde utgörs av enrummm.
kommunikationsteknologiervilka olikainstitutioner, i ut-typer av

politiskaglobalapräglas detSamtidigtbyggstenar.viktigagör rum-
gränsdragningarskillnader ochkulturellamycketlika som avmet av

gränsöverskridanden.
specifikt"rörelsekulturockså introduceravillJag ettsom mer

socialaoch diskuteraför analyserasärskilt relevantbegrepp, att
ochgamlamellanförhållandetdet gäller minströrelser inte-

politiskformrörelsekultur kanrörelser. Ennya avses som en
flera socialaellerframväxtenhistoriskatill denkultur, knuten av en

politiskdefinition utmaningsocial rörelserörelser. En är motenper
etableran-innebär intesamhällsordningen.etablerade Dettaden att

dominerande ställ-alltid irörelsekulturdet ut enmynnarav en ny
kultur.för dennaning

haftharrörelsekulturer iHistoriska exempel Europa ettsom
politiska kultur,franska revolutionensinflytande denbetydande är
förra sekel-kultur kringarbetarrörelsensframväxtenliksom av

Även nationalsocialis-30-talenstill ochanslutningskiftet. i 1920-
klubbarbestående bl.a.rörelsekultur,etableradestiska rörelse aven

s.k. alternativ-etablerades1960-taletpublikationer.och Från
kvinno-freds- miljö- ochstudent-,tillmed anknytningkulturer
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sociala rörelser".beteckningenundervilka samlats "nyarörelsen,
vändasammanhang skalltill dettaDet är oss.nu

politik"till "nyFrån rörelser"sociala"nya
rörelsernasocialaDe nya

tidiga1960-talet och detkan det1990-talets horisontfrånSett sena
brytningstid efter-iavseenden betraktas1970-talet i många som en

tillskönja börjankan dåvästerländska samhällen. Vikrigstidens en
full kraft:meddag har slagitförändringstendenser igenomirad som

kommunikationsrevolution,IT-samhälletsbörjan genom-ser
visualiseradeochdärmed för detochför TV-medietslaget nya

inleds också70-taletoch det tidigaUndermediasamhället. 1960-
Vidbefinnerglobaliseringfas ekonominsden ossnusomav

betydelsefulltekologinetableras ocksåtidpunktdenna ettsom
hörförändringarnakulturellaTill de viktigapolitiskt genom-tema.

formaslivsstilar,och dessför ungdomskulturenbrottet somnya
symbolvärld.konsumtionskulturensutgångspunkt denmed i nya

resul-kraftig urbaniseringsvåg,också1960-talet skerUnder somen
Europa.dominerar iför förstalivetdet urbana gångeni attterar

vilketinnerstäderna,kraftig omstruktureringskerSamtidigt aven
arbetarstadsdelar utgjortde gamlainnebärbl.a. många somatt av

försvinner.arbetarkulturindustrisamhällets Dessaförbasen
fragmentera deochbrytaförändringar bidrar tillkulturella att upp
domineratochklasskulturerhomogena uppståttrelativt som --

individualiseringfördjupadoch tillindustrikapitalismen,under aven
decennier-till debörjanlivet.det sociala Dessutom senasteser en

och kärn-könsrollsmönstergenomgripande förändringar avavnas
form.familjens

framväxten ellerocksåbakgrund skönjerdennaMot genom--
ochframför alltrörelser, isociala USA-för radbrottet nyaen

ungdomskulturen:till denkopplinghade starkDessaEuropa. nyaen
giltighetofta medharmanifestationer visspolitiska1960-talets
eller"ungdomsrevoltenbegreppsammanfattats under som

uttryck förstudentrörelsen delvis"studentrevolten. Om mot-gav
användning isocialagällande kunskapenskonflikterochsättningar

inkluderade deninformationssamhälle,eller såkunskaps-nyttett
förgrundernaberörde självapolitiskarad andraockså teman somen

synvinkelkanStudentrörelsensamhällets organisering. sesur en
förändrings-socialasamtidadepolitiska "svar"mångaett avsom

rad försökräckvidd.globalhadevilka Enmånga enprocesserna av—
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skapa politiska handlingsformer och artikulera politiskaatt nya nya
manifesterades dennainom komplexa och motsättningsfylldateman

sociala rörelse.
Efter dess kulmen med de manifestationerna 1967-1968stora

fragmenterades studentrörelsen. Samtidigt formades dess efter—i
dyningar heterogena europeiska rörelse/ealtarer ofta kallatssom
alternativkulturer". hadeDessa 1960-talets ungdomskulturnya

förutsättningarsina och utformades delvis i oppositionsom en av
de parlamentariska demokratiernas dominerande politiskamot

kulturer. gällde förstaDet i hand formerde dagi starktärsom
knutna till den rörelse historiskt föregick den rörelse-som sett nya
kulturen, arbetarrörelsen, eller i till bredareSverige sammanhangett

folkrörelserna.-
europeiskt sammanhangI det börjani 1970-talet möjligtärett av

Åurskilja tendensertva inom de rörelsekulturerna. sidanatt nya ena
återvändande" till arbetarrörelsens organisationsformer ochett teo-

retiska källor. skulle kunnaHär det fogades in inyasäga attman
gamla" det vill globalt konfliktkomplex tvinga-sägaramar, ett nytt
des politiskain i kläder det moderna genombrottets garderob. Deur
olika gränslinjerna inom den rörelsekulturens socialistiska sub-nya
kultur avspeglade också högi grad 1900-talets socialistiska historia
med dess teoretiska konfliktlinjer och fraktionsstrider.

andra sidan utvecklades också rad organisations- ochen nya
handlingsformer politiska "global solidaritet",samt temannya som
feminism och miljö. fanns barainte kopplingarHär till 1960-
talets studentrörelse, också till medborgarråttsrörelsen i USAutan
och till 1950-talets anti-atomvapenrörelse. Den inteutgörsenare
bara början efterkrigstidens fredsrörelse, bidrogen utannya
också till föra frågor global miljö den politiskaatt upp om
dagordningen.

den klassiska arbetarrörelsensOm politiska och organisa-teman
tionsformer hade stark ställning deinom rörelsekulturerna ien nya

underEuropa 1970-talet, kom dessa med 80-taletsså inbrott att
träda tillbaka förmåntill för det genombrottet för freds- ochstora
miljörörelsen offentligai det politiska början dettairummet
decennium. ocksåDet vid denna tidpunkt det inom denvar som
internationella sociologin etablerades forskningsinriktning,en ny
där sociala rörelser"nya utgjorde det forskningsobjektet.centrala

denna forskning kontrasteradesInom de rörelserna "demotnya
gamla", dvs. industrisamhällets tongivande politiska aktörer.

Sociologiska forskningensDen polarisering mellan ochnya
gamla rörelser innebar emellertid alltför förenkling.stark Trotsen
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de rörelsernaformeretableradepolitikensoppositionsin är nyamot
etablerade politiskatillanknyter ocksåenbart deinte nya teman—

fall parlamentarismenmiljörörelsenshandlingsstrategier.och I är ett
ochmellanrenodlad kontrasteringuppenbart exempel. En nytt

dominerandebakgrundproblematiskgammalt blir också attmot av
förvisso ocksåochinförlivaderelativt snabbtpolitiska aktörer om-

fört ide rörelserna inhandlingsformerochformade nyateman som
miljöfrågan ochexempelvisgälleroffentligheten.politiskaden Det

politiskafeminismen teman.som
rörelse-för där dengradgäller särskilt hög Sverige,iDetta nya

hafteuropeiska länderandrajämförelse med radkulturen -i enen -
ochfolkrörelsernassvenskastatsmakten.närhet till Destörre

starktbekant varitpolitiska kultur harSaltsjöbadsandans som
medförtsamförstånd. harpräglad Dettasträvan att nyamotav en

och integre-konflikter snabbt upptagitsoch relativtpolitiska frågor
ellerför det etablerade partisystemet,inom att stats-ramarnaras

öppenhet för lyssnahar vissmakten visat representanteratten
fungeratharMiljöorganisationerför rörelseorganisationer. somnya

rörelseorganisationeroch nyckelpersoner inomremissinstanser nya
eller istatliga organisationerihar tagit in rent avexpertersteget som

haftfall också dessaharregeringssammanhang vissai personer
och etableratirörelseorganisationmedlemskap både i ettnyen

emellertidgäller iparti.12 hoslyhördhetpolitiskt Denna staten
förrörelser har inomde fall dåförsta hand just agerat ramarnanya

handlingsformer och be-och iorganisations-folkrörelsekulturens
radikala formermedharmindre gradtydligt när agerat merman -

civil olydnad.som
och desspolitiska kulturfolkrörelsernasde svenskaMöjligen är

tillskälenvälfärdsstatenden svenskatillstarka anknytning attett av
före-perspektiv ocksåeuropeisktjämföranderörelsernade i ettnya

svenskaandra länder. denförankringhaft ifaller ha Iänsvagareen
denendastkonstaterades detMaktutredningen procentatt avca en

rörelseorganisationerna.13aktiva debefolkningen isvenska nyavar
dagordningen,den politiskaföra frågor på-Genom att nyaupp

haftde rörelsernapolitiska besluten haroch deverka opinionen nya
utredarna.menademycket aktiva,inflytande, däremotstort men

Maktutred-rörelsernabetecknande de idetSamtidigt är att nya
rörelse/eultaremadefolkrörelserna i"dekallasningen nar nyanya

skiljer frånradpankterdeverket armar/es sigsjälva påjust attav en
minskadkultur. gäller minstfolkrörelsernas politiska inteDet en

villdet"organisationsbyggandets strategibetydelse för säga att
medformella organisationeroch institutionaliserabyggalångsiktigt
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medlemsbasså möjligt. från fåtal tillfällen,Bortsettstoren som ett
under slutet 1960-talet, eller hundratusentals människornärsom av

deltog fredsdemonstrationeri i börjaniVästeuroparunt om av
framträder1980-talet, de sociala rörelserna, till frånskillnadnya

industrisamhällets inflytelserika sociala rörelser, intemest som
massrörelsef.

denna bakgrund det relevantMot fråganställa huruvidaär att om
den marginella ställning de rörelserna tillskrivits, delvis ärsom nya

konsekvens de framträder formerandrai de gamla rörel-änen attav
och de därmed blir osynliga då försöker betrakta,attserna man——

eller dem med analysverktyg utformats"mäta", med utgångs-som
punkt de gamlai rörelsernas framträdelseformer. Maktutredningens
värdering aktiviteten i rörelser baserad just medlem-av nya var
skap i organisationer. specifikt svenskaDe relationerna mellan nya
och gamla rörelser ocksåmåste in i globalt perspektiv detsättas ett -
gäller inte folkhemmetsminst i tid då politiska kultur förefalleren

upplösningi delvis under globaliseringsprocessens tryck.att vara -
Sammanfattningsvis skulle kunna mellansäga gränsernaattman

och gamla rörelser, mellan etablerade och icke-etablerade poli-nya
tiska och handlingsformer, i avseenden dagmånga i inte såärteman
tydliga de då de rörelserna först trädde fram. Densom var nya nya
politiska situation infunnit sig under 1990-talet, efter-isom
dyningarna Berlinmurens fall och den vittomfattande nedskär-av
ningspolitiken, har förstärkt denna tendens. skall emellertidDetta

förståsinte det har uppslukats och smälts detattsom nya av
gamla, därmed skulle ha lämnats dragi intakt. Tvärtom ärsom stora
det relevant tala framväxten och etablerandet "nyatt om av en
politik", kan skönjas både innanför och utanför de etableradesom
politiska institutionernas och organisationernas gränser.

rörelser framDe under och tidigt 70-tal,växte 1960-som sent
och under 1980-talet konceptualiserades "de rörelser-som som nya

alltså längrena", inte de har spelatså viktig roll förMenär nya. en
introduktionen politiska och handlingsformer ochtemanav nya -
fortsätter det. gäller förDet inte minst etablerandetgöraatt av
globala perspektiv och handlingsstrategier. gällerDet särskiltsenare
miljö- och kvinnorörelsen, dag hari etablerat demokra-sigsom som
tiska krafter i rad politiska kulturer världen växandeEnöver.en
betydelse har också olika lokalautonoma och regionalatyper av
rörelser världen rörelserDessa och oftaorganiseras iöver. agerar
den politikens former, samtidigt de kan inbegripa radnya som en
olika politiska knutna till lokala förhållanden. inflytels-Hurteman,
rika eller betydelsefulla de politiska formerna jämförelseiärnya

436



HÅKAN THÖRN

med de äldre och etablerade, inget kommerjagärmer att tasom
ställning till här. Syftet peka former faktisktär att attsnarare nya
har etablerats, undersöka vilken innebörd de har, inte minstsamt att

diskutera förhållerhur de formerna.till de gamlasigattgenom
kommer det följandei diskutera vad politik ochJag "nyatt

framväxten politisk kultur kan innebära och kommer dåen iav ny
första band detta med miljörörelsen och den kvinno-göraatt nya
rörelsen exempel. Ulla Herlitz bidrag denna boki analyserasIsom

lokalautonom rörelse i DiskussionenSverige. kommer struk-en att
med utgångspunkt i åtskillnad mellan dimensionertureras treen av

politisk kultur:

politiska oflentligbetens diskursivaDen dimension. fokus för1 I
analysen här det politiska handlandets begreppstår och identiteter

deoch grundläggande världen dessa inbegriper.sätt att se som
använda diskursGenom det begreppetän gängseatt snarare mer

ideologi" vill betonajag politikens kollektiva identiteter skapasatt
konfliktfyllda, språkliga interaktionsprocesser,genom genom en

kamp anspråk definieraoch centrala och omstriddagöraattom
begrepp. politisk diskurs ideologisk aspekt,En dvs. arti-rymmer en
kuleringen kollektivt formenintresse "allmänintresse",iett ettav av

den kan reducerasinte till detta.men

mobiliserings- och organisationsformer.2 Institutioner, inklude-Här
både de etablerade demokratiskajag mediernainstitutionerna,rar

och olika politiska deorganisationer, ochinstitutionertyper samtav
organisationer kan utanför dessa.upprättassom

Livsformernas och livsstilarnas politiska dimension,3 vilken tradi-
tionellt har ligga bortom "det politiska, undersett ansetts men som
de decennierna tilltagandei grad har politiserats.senaste

skall börja med diskussion framväxtenVi politiskaen om av nya
diskurser och identiteter.

Nya politiska diskurser och kollektiva
identieter

Vänster-högerskalans upplösning

det modernaMed genombrottet etablerades fält politiskaett av
diskurser med utgångspunkt den franskai revolutionen ordna-som
des enligt vdnster-bögerskala. skala baraDenna inte etten var prag-
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konserva-inflytelserika diskurserna,matiskt ordna desätt att mest
och fascism. utveckla-socialism, kommunismliberalism, Dentism,

ideologiernas paradigm,verket till slags de politiskades självai ett
diskursernasbetrakta de politiskadet vill specifikt sättsäga attett

ståndpunkter kanalla politiska i principinnebäruniversum, attsom
har detUnder de decenniernainordnas denna skala. senaste

vänster-höger-föras diskussion huruvidaemellertid börjat omen
meningsfullhåller förlora betydelse principskalan sinatt som en

betydelsefulla politiska aktörer.för skillnader mellananalyseraatt
framförts:för detta harsammanhängandedelvisTvå argument

före-inflytelserikaideologiska skillnaderna mellan deDe1 mest
socialdemokraterna och deför och b6ger, dvs.trädarna vänster

minskatborgerliga /øar under de decennniernapartierna, senaste ett
tidigare taladet i mening gårintesätt gör attatt omsomsammasom

stödet för dettaskillnader. viktigastegrundläggande ideologiska Det
marknadsekonominfrågan statlig regleringärargument att avom

etableradefundamental skiljelinje denilängreinte någonutgör
gradfråga.handlarpolitiken, utan om ensnarare

låterpolitiska diskarser svårligenUppkomsten sig2 somav nya
skär miljö-vanster-bögerskala. Enligt dettainordnas på argumenten

etablerade ideologiskakönsfrågor både deoch igenom gräns-tvärs
framväxtenlinjerna och de sociala klassgränserna. Där "nyaav

framväxtenhar kopplats tillrörelser teorier "post-ettavom
grundläggande politiskhävdatsmodernt" samhälle har det att en ny

det framstegs-framstegsbegreppet, ellerskiljelinje gäller snarare
ekonomiskmed tillväxt expansion.begrepp är synonymt somsom

-före-från till högeretablerade politiska diskursernaDe vänster-
produktivitetsparadigmträder detta perspektiv slags ärett somur

det socialis-kapitalistiska ochtill industrisamhället både detknutet
överordnade be-tillväxt oc/øframstegtiska och innebär ärattsom-

för politiska handlandet.detgrepp

föreställning oänd-modernistiska framstegsbegreppetsdetMot om
tillväxtkritiken be-den ekologiskamänsklig ställerexpansion,

bådeöverlevnad och reproduktion.global Om naturen,grepp som
fysiologiskahela människans existens ide sociala relationerna och

logik,industriproduktionensunderordnatsindustrisamhället har så
miljörörelsenförhållandet gälla. inne-det omvändamåste Inomnu

produktionen under-första hand den mänskligabär detta måstei att
ekologiskabegränsningar planetensordnas de sätter.systernsom
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delar kvinnorörelsen har denna kritik knutits tillInom ettav
könsperspektiv, förtrycketdet moderna kvinnor delså äratt av en

logik exploateringen modernaDetnaturen.av samma som av sam-
hället har medorganiserats utgångspunkt åtskillnad mellani en pro-
duktion och reproduktion, där den förra har överordnats den senare.

sfärTill reproduktionens hör främst de sociala aktiviteter som
företrädesvis kvinnornas och de har ofta definieratsvarit också-—

essentiellt kvinnliga": omhändertagande barn, vård sjukasom av av
och äldre. dessa aktiviteter utförts hemarbetetsOavsett elleriom
lönearbetets form har utifrånde produktivitetsparadigmet" kunnat
definierats improduktiva". synliggjordes mycketDetta ettsom
tydligt den svenskai 90-talsdebatt, där närande ochsätt termerna
"tärande" sektor lanserades. har bara inbegripitFeminismen inte en
kritik kvinnornas förvisning till sfär,reproduktionens utanav
också själva gränsdragningen mellan produktion ochav
reproduktion samhällelig organisationsprincip.som en

det bland miljörörelsens genombrott kringOm 1970annat var
aktualiserade frågan vänster-högerskalans eventuellasom om upp-

lösning, har miljöpolitikens etablerande under de följande decen-så
nierna visat miljöperspektiv kan knytas både till ochvänster-att ett
högerståndpunkter. samband med bildandetI De Gröna ettav som
politiskt har det nödvändigt förparti visat den politiskasigäven

företrädareekologins fördelningsfrågorpositionera ochsig iatt —
därmed vänster-högerskalan. både pionjärlandet Tyskland och iI

har dettaSverige slutet 1990-talet koalitioner medi iutmynnatav
traditionella vilket naturligtvis betydervänsterpartier inte att
miljörörelsen eller miljöpartierna definition förståskan inu per
traditionella vänstertermer.

kvinnorörelsen kan hai viss sig iDe mån sägas rört motsattnya
riktning. Vid genombrottet kring femi-artikulerades den1970 nya

tydlig vänsterideologi. Därefter skedde differen-nismen som en en
begreppet feminism kunde inbegripa rad olika ochtering, så att en

ibland överlappande förutomståndpunkter: olika socialis-typer av
tisk feminism radikalfeminism, feminism, särartsfemi-ekologisk-

liberalfeminism, anarkfeminismnism, och postmodernistisk
feminism. Parallellt med försök bilda kvinno-misslyckatett att ett

har under 1990-talet framväxten mängdparti i Sverige sett av en
kvinnliga syftetnätverk, bildats med olika stärkasättattsom
kvinnors fallsamhället. har det med-positioner i varitmångaI en

knyta dessa nätverk till etablerade politiskastrategi inteveten att
diskurser vilket också ibland feminisminbegriper begreppetatt
undviks.
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och feminismdetta följer medan ekologivissa varianterAv att av
höger-vänsterskalan, innebär varkenradikalt bryter medsättett

ståndpunkt definition sådantfeministisk eller ekologisk per etten en
feminismförefaller det möjligt hävda ellerbrott. Lika lite attattvara

ståndpunktdefinition knytas till specifikekologi kan någonper
därmedoch alla andra kopplingar skullehöger-vänsterskalan att

innebörd. fruk-förvanskningar ideologinsinnebära Ettav sanna
och feministiska diskurser-bart karakterisera de ekologiskasätt att

meddem självständiga politiska kategorier sinaär attna, se som nya,
med specifika politiskahistoriska tillblivelseprocesser, temanegna

vänsterflyglar.och med höger- ochsina
också innebära vänster-högerskalanskulleDetta synsätt att

denintakt. Miljörörelsens ochvarken upplöses eller lämnas nya
vänster-hÖger-diskurser har delvis inordnatskvinnorörelsens

framtvingat förskjutning ellerskalan, detta har också åt-men en —
dennamodifiering de traditionella positionernaminstone en av-

tillförtsfältet med feminism ocb ekologiskala. politiska barDet nya
bådepolitikens diskarsiva fält framstår dagkoordinater, och i som mer

mångdimensionellt instabilt tidigare.ocb an
politiskafinns dimension de rörelsernasytterligareDet en av nya

betydelsfull för detdiskurser, analysen vad utgörär avsom som
politikens globalahos dessa rörelser. gäller betoningenDetnya av

frågorglobala identiteter ocb politiskadimension skapandet inomav-
rörelser.nya

Globala gemenskaper

politiskt självt ellerglobalt inte siguppstårEtt som enrum av -
Benedictreflex globala ekonomiska och teknologiska processer.av

förestalldahar uppmärksammade bokenAnderson deni Den gemen-
moderna nationalstatenskapen uppkomsten denvisat att ettsomav

förutsatte skapandet olikapolitiskt barainte typerav avrum
föreställda nationellaocksånationella institutioner utan av

gemenskaper. globalt politisktmotsvarande måstePå sätt ett rum
flera -förestallda globala gemenskaper.inbegripa elleren snarare—

föreställning globalde sammanhang därEtt om en gemen-av en
utformades 1950-talets mobiliseringarskap tidigt mot prov-var

kärnvapen. baraintesprängningarna Dessa protester start-var enav
förför efterkrigstidens fredsrörelse, också miljörörelsen.punkt utan

syften formuleradesdet första provstoppsavtalets iEtt termer avav
nedsmutsningför de radioaktiva substansernasett stopp av
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gränslöst,föreställningalltsåmiljö.människans Här vävs ettomen
grundläggande dimension ivilketekologiskt in,globalt utgör enrum

miljörörel-efterkrigstidadenidentiteterskapandet globala inomav
sådanaför artikuleringenförutsättningarnaTill de viktiga avsen.

tillmiljön, knutenexploateringenhör dels självaidentiteter av
delsglobala expansion,kapitalismensochindustrialismens ut-

handlar alltsåkommunikationsteknologier. Detvecklandet av nya
mångdimen-framväxtenbeståndsdelar igrundläggande ettavom

politiska, tekno-kulturella,ekonomiska,medsionellt globalt mm
efterkrigstiden.underekologiska dimensionerochlogiska

förförutsättningenbartdock integlobalaDetta utgör enrum
bidrarrörelsernaefterkrigstidenunderrörelserframväxten nyaav -

dettapolitiska dimensioner Detskapatillockså senarerum.att av
kollektivaglobalakonstruktionensker två 1sätt: avgenom

gränsöverskridande politiskglobal,med hjälpidentiteter, av en
nätverk, organisationerglobalaskapandetsymbolik, 2 avgenom

närvarandeexempelvisbåda dimensioneroch institutioner. Dessa är
Jordensrörelseorganisationerorganiseradetransnationellti som

medaktionermediainriktadeoch Greenpeace,vänner genomsom
publik.globalriktar tillsymbolspråk sigstarkt visualiserat enett

skapatsidentiteterde globalameddå egentligenVad är somnytt
socialismen,bådeInbegreprörelser inteefterkrigstidensinom nya

underkvinnorörelsen redanden tidigaoch 1800-liberalismen även
därmedochuniversellaskapandet1900-taletdet tidigaoch av -

arbetarrörel-central dimensionglobala identiteter inteVar aven-
Skillnaden kanoch organiseringinternationella perspektivdesssen
mziversali$minternationellfrånförskjutningformuleras ensom en

arbetar-internationelladå denuniversalism. Redanglobaltill en
ochorganisatorisknationalstatenhade denformeradesrörelsen som

debatterinternationalens hetaAlltsedan Andraideologisk bas. om
arbetarrörelseninternationellahar denfrågannationella"den präg-

ochnationella interna-mellan artikuleringenlats spänning avav en
regeringsställning iArbetarpartiernasarbetaridentiteter.tionella en

emfasförstärktocksåefterkrigstiden innebarländer underrad en
Arbetar-identitetsskapande.arbetarrörelsensnationella aspekter av

tidigt eurocentrism:präglades också Europasperspektivrörelsens av
de dis-spridningenavspeglade sig idominansinternationella av

skulle bekämpas.kapitalismenvilkakampformerochkurser genom
periferi, där arbetar-tillfrånrörelsehandladeDet centrumom en

tillskrevshemisfärens länderdenklassen i ettattstatus varaavnorra
avantgarde.internationellt
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rörelserInom tendens skapandet ochnya ser som en attny
förmedlandet identitetskategorier och handlingsformer inteav
enbart sker riktning fråni Nord till Syd, också viceutan versa.
"Operation Gandhi, nämndes i artikelns inledning, hadesom en
viktig utgångspunkt deni universalistiska icke-våldsdiskurs som
utformats deni indiska självständighetsrörelsen. Ledande intellektu-
ella deninom amerikanska LiberationWomen Movement,s som
utjorde förstartpunkten den kvinnorörelsen, betraktade dennya
anti-imperialistiska rörelsen och dess globala perspektivsvarta som
den viktigaste influensen. uttrycktesDetta också rörelsensi identi-
tetskategorier och de metaforeri användes för karakteriseraattsom
kvinnoförtrycket: kvinnan karakteriserades ledare"nigger",som en
kallades för den Malcolm och den kvinnligaX Martin Luthernya
King. hämta ytterligareFör frånexempel artikelns inledning:att ett
den svenska trädkramarrörelsen hämtade ochsitt symbo-sinnamn
liska handlingsform från den indiska chipkorörelsen förledare den
indiska rörelsen inbjöds och deltog också under aktioner.

skiljer då deHur sig rörelsernas globala universalism från dennya
internationalistiska det första utvidgas betydelsenFör "detav
universella. modernaDet genombrottets grundläggande universa-
listiska identitetskategori "Mänskligheten". Miljörörelsensvar
identitetsskapande problematiserar den moderna humanismens
föreställning människan i lyfta framcentrum. Genomom att
identitetskategorier "Planeten" eller jorden "Jordensisomsom

problematiserasvänner mellan människa ochgränserna natur.
det andra innebär skapandetF globala identiteter inomör av nya

rörelser definiera förhållandet mellan universalism ochsättett nytt att
partikularism. moderna politiskaDe diskursernas universalism inne-
bär frånvarointe partikularism. förhållandetSnarare mellanären av
det universella och det partikulära individen/samhället, det natio-
nella samhället/det internationella samhället centralt i varjeett tema
modern politisk diskurs. denGentemot universalistiska inter-
nationalism, där det partikulära nationen idealt del ises som en en

helhet internationellt samhälleett jämlikastörre nationerav
hävdas gränslös global universalism, förutsätter över-en ettsom
skridande nationalstaten organisationsprincip. partiku-Detav som
lära miljörörelsensi diskurser ställeti det lokala,är som anses vara
oupplösligt sammanbundet med det globala. globala verkarDet
alltid lokalt och det lokala har alltid deti ekologiska perspektivet en
global betydelse. Miljörörelsens kanske kända slagord "attmest
tänka lokalt och handla globalt" definierar miljörörelsens kollektiva
identitet glokal": den global och lokal.gång Härärsom samma
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karak-abstraktauniversalismensliberaladenkritikocksåfinns aven
detochglobalaBåde detalla skillnader:upplöser rummettär, som

medanalogtmiljörörelsenkollektivet inomhandlandepolitiskt ses -
differentierad hel-ekologiskaglobaladet systemet som ensnarare-
mångfald.solidariskvilldethet, säga, sammansatt av ensom

skill-tillinkluderamiljörörelsen: rattenbaragäller inteDetta att
viktig strategi iuniversalismenpolitiskamodernadennad i är en

gälleridentitetsskapande.politiska Detrörelsernasdeflera nyaav
etniska"minoritetspolitikochlokala rörelserolikaför typer av

kvinnorörelsen. Denför denliksomsexuella,likväl nyasom
medartikulerades1960-taletkvinnoidentitetglobala ut-som

världsom-dominansmanligfaktumdetgångspunkt i äratt en
problematise-från börjanredanföreteelse, inbegrepspännande en
med hänvisningminstidentitet -intedenna"det enhetliga iring av

och södradenkvinnormellanskillnadernaradikalatill de norra
identitetsskapande ipågåendehemisfären. det ägerI rumsom

mellannätverk spänningenfeministiskatransnationelladagens utgör
emellertidcentraltoch partikulärtuniversellt ut-tartema,ett som

nationella.skillnaderilo/ealagångspunkt änsnarare
graddag högrebefinner ipolitik sig ifredsrörelsens änDen nya

Fredsrörelsenlokalt.globalt ochmellanis/earningspanktentidigare
specifikatill deknutenrörelsernadenågonän nyaannan avmervar
fall ochBerlinmurenskalla kriget.detvillkorpolitiska gavs avsom

bipolärakrigetsdet kallainnebarupplösningSovjetunionens att
konfliktmönster,harvärldsordningpolitiska somersatts nyaav

ochkonflikterinomstatligaantalökandeallt präglasframför ettav
globaladennabakgrundkonfliktkomplex.regionala Mot nyaav

omorienteringpåbörjatsfredsrörelsendethar inomordning moten
glo/eal:karakteriseras åkunnaockså skulleinriktning somsomen
konflikt-lokalolikainriktadeverksamhetersidan typermot avena

Överskridandetföroch strategieridentiteterkulturelladärlösning",
mobiliseringsprojektglobalasidanandrafokus,dessa i åstår avav

Frankrikes kärnvapen-samband medägde iden typ rumsom
sprängningar.

iden-och kollektivafokuserat begreppalltsåhardetta avsnittI
politi-dendimensionernadiskursivadeskapas ititeter nyaavsom

betrakta institutioner,skall någraföljandedetken. I närmare
handlings-kollektivaorganisationsformerochmobiliserings- samt

hand-politisktförståelsebetydelsefulla förstrategier är avensom
aspek-diskuteraskommerrörelser. Dettalande inom treatt urnya

detparlamentarismen,olydnadens utmaningciviladen avter:

443



NYA RÖRELSERSOCIALA OCH POLITIKENS GLOBALISERING

visualiserade mediarummets offentlighet och nätverketnya som
mobiliserings- och organisationsform.

institutionerna och de formerna förnya
politisk handling och organisation
Den civila olydnaden utomparlamentarismsom

harVi rörelser befinner både innanförsig och utanförsett att nya
den nationalstatliga, parlamentariska demokratins gränslinjer. Deras
handlingsformer befinner sig spänningsfälti mellan poler, därtvåett
den innebär inordna sig förinom de etableradeattena ramarna
demokratiska institutionerna, och den andra och/elleratt utmana
överskrida dessa Miljörörelsens parlamentarism det tyd-ärramar.
ligaste exemplet anslutning till den representativa demokratinsen
spelregler inom de rörelserna. Vid den polennya motsatta utmanas
parlamentarismen den civila olydnaden, deärgenom som en av nya
rörelsernas viktigaste handlingsformer. skall förstådåHur denman
civila olydnadens betydelse relationi till diskussion demokra-en om

formertins och spelregler
Oavsett betraktar de från det civilautgårsynsättom man som

handlandets aktörer, dess motståndare eller den politiska filosofins
debatter, finner rad olika definiera innebördensättman en att av
civil olydnad. Kritiker den civila olydnadens handlingsformav -
åtminstone den sker inom för parlamentariska demo-när ramen
kratier hävdar civil olydnad anti-demokratisk därför denåratt att—
åsidosätter de spelregler definierar själva demokratin. Utifrånsom
detta perspektiv kan civil olydnad betraktas legitim endast närsom
den sker diktatureri eller högst bristfälliga demokratier.

de rörelserInom använder den civila olydnaden det möj-ärsom
ligt urskilja två ståndpunkt definierarEn densynsätt. anti-att som
parlamentarisk deni meningen den inbegriper kritik denatt en av
representativa demokratins styrelseskick. civila olydnadenDen ses
då praktisera och verka för direktdemokratisktsättett attsom ett
samhälle. ståndpunkt,En vilken förfalleri dag denannan vara
vanligast förekommande offentligai debatter, den civila olyd-är att
naden självai verket den parlamentariska demokratiska konstitu-tar
tionen sin utgångspunkt. för dennaEtt stånd-som argumentenav
punkt nuvarande demokratiskavåra rättigheterär möjliggjordesatt

de civila olydnadsaktioner genomfördes bl.a. arbetar-genom som av
rörelsen och suffragettrörelsen börjani detta sekel, och attav

444



HÅKAN THÖRN

dagens civila olydnad kan fortsättning denna traditionses som en av
syfte ytterligarei vitalisera och vidga den samhälleliga demokra-att

tin. i 1990-talets svenska mediadebatterMotargumentet, som om
oftacivil olydnad har formulerats företrädare för de etableradeav

politiska partierna, detta skedde vid tidpunkt då "ännuär att en
hade fullständig demokrati.inte" implicerarDetta argument att

demokratin den historiskai nuvarande fullbordad.situationen är
detta rad olika formuleratsMot står teorier. harDesynsätt en

den politiskt-filosofiskainom debatt förts samhällsveten-inomsom
skapen med anledning den civila olydnaden, freds-alltsedanattav
och medborgarrättsrörelsens aktioner 1950-talet, har kommit att
bli relativt vanligt förekommande företeelse dei västerländskaen
demokratierna. uppfattning hos de olikaEn synsättgemensam som
förts fram inflytelserika politiska filosofer John Rawls,av som
Ronald Dworkin och Habermas den civila olydnadensJürgen är att
innebörd detta historiska sammanhangi relation till denmåste ises
parlamentariska demokratins institationalisering. Enligt Habermas
formulering betraktar demokrativarje rättmätig den civila/.../
olydnaden normalt, nödvändignågot beståndsdel i sinsom som en

kulturpolitiska Civil olydnad definieras detta sammanhangi
utominstitutionell, olaglig, principstyrd och symbolisksom en

handling, åberopar förutsätteroch därmed institutionaliseradesom
demokratiska rättigheter. förstås också handling,Den öppensom en
baserad princip.icke-våldets

för detta finns det emellertid ocksåInom skill-synsättramen
nader förstå deni civila olydnadens demokratiska innebörd.sätt att

handlar då olika definera förDet gårsätt gränsernaattom var en
civil"rättmätig" olydnad. perspektiv de dagsaktuellaFör att

mediadebatterna den civila olydnadens demokratiska och histo-om
innebörderriska kan det de analysertittavärt närmareattvara

utvecklats den politiska filosofin sociologin.inom ochsom
Enligt Rawls civil olydnad rättmätigär sätt prövaett attsom

tillämpningen de konstitutionella rättigheterna hos liberalav en
demokratisk denna civil olydnad legitimtInom utgörstat. ettram

åstadkomma förändringar lagstiftning elleri myndighets-sätt att
åtgärder. detta perspektiv blir den civila olydnadenI alltså möj-ett
ligt korrigera konstitutionell demokratiskrättvisensätt nästan

Rawls liksom Dworkin ifrånutgår den liberala politiska teoristat.
ställer det civila samhället motsatsställningi till Civilsom staten.

olydnad då form för attförsvara individuella rättigheterses som en
otillbörlig politisk dvs. statlig maktutövning.mot
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för-vidareförhållande till Rawlshar emellertidDworkin i en
betydelse.olydnadens demokratiskaståelse den civila Detta ärav

rättigheterdemokratiskabetonar derelaterat till Dworkin attatt
oupphörligenförfattning barafinns nedlagda intei somsom en

alltsåDworkin uppmärksammarförsvaras, också tolkas.måste utan
institutionaliseringrättigheternasfaktum de demokratiskadet att

betydelsefastlagd betydelse.innebar de får måsteDerasinte att en
till de komplexa ochtolkas relationoch därmed iständigt prövas --

förkännetecknande modernaföränderliga sociala ärsomprocesser
deDworkin pekar ocksådemokratiska samhällen. att processer

faktiskatillskrivsdemokratiska rättigheterna sinavilka degenom
och myndig-demokratiska. Domstolarbetydelser i sig måste vara

detolkningsmonopol, börheter kan tillskrivasinte ut-ett snarare
spelar huvud-där medborgarnademokratiskigöra parter processen

olydnaden demo-får den civila sinsådant perspektivrollen. Ur ett
syftar tillhandling vilkenbetydelse olagligkratiska attsom en

demokratiska giltig-offentlig där dentolkningsprocess,initiera en
framstårinstiftade kan ellerheten hos lagar Häromprövas.prövas
samhälletsdemokratiskaviktig del detden civila olydnaden iensom

politiska beslut och institutionellareflexivitet, innebär lagar,attsom
föränd-ljuset socialaochregelverk kan iomprövasprövas av

ringsprocesser.
samhalletcivila och denAndrewCohens och Aratos DetIJean L

demokratiskautvidgas den civila olydnadens inne-politiska teorin
skerRawls och Dworkin.förhållande tillbörd ytterligare i Detta

de demokratiska implikationernautgångspunkt analysmed i aven av
efterkrigstidens västerländskaolydnadsaktionerrörelsers civila inya

Dworkinsvarken Rawls ellerUtifrån dettademokratier. synsätt är
för förståtillräcklig detden civila olydnadenanalys attav

dessa aktioner.implicerasdemokratibegrepp i Denmånga avsom
begränsas tilldemokratiska innebörd kan varkencivila olydnadens

förtill testfallför uppnådda rättigheter, ellerförsvar redanett
framförCivil olydnadfaktiska tolkning och tillämpning.deras måste

demokratin.form för utvidga den samhälleligaallt attses som en
civila olydnadsaktionerrörelsekulturensdet första kan denFör nya

det civilapolitiseringenligt Cohen och Arato sam-en avses som
försök bredda existerandehandlar då olikahället. Det atttyperom av

olyd-det andra har civilademokratiska kanaler 0c/9 skapa Förnya.
övergripandeoffentliga diskussionernadsaktioner initierat sam-om

krigföring ellerhälleliga mål, exempelvis i Vietnam,USAzssom
samhälleligadominerandemiljö- och könsmässiga aspekter av

strukturer.
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grunden för dennaI analys ligger den "radikaldemokratiska
demokratisynen, bland har utvecklats i anslutning tillsom annat

framväxtenteorier sociala rörelser." Här varjeom av nya ut-ses
vidgande de demokratiska rättigheterna resultatav ettsom av
historiska strider mellan sociala utspelats inom detgrupper, som
civila samhället. hävdasDet också utgångensättatt samma som

dessa strider alltid har varit kanoviss, dess resultatav vunna-rättigheter aldrig förstås irreversibelt.något Detta synsättsom-
inbegriper utvidgat demokratibegrepp förhållandei till detett
klassiskt liberala. demokratiHär inte slutgiltignågon definitionges

betraktas den fortlöpande och oavslutadsnarare som en- process.
Demokrati kan och bör detta perspektiv aldrig helt och hålletur
institutionaliseras. Med denna utgångspunkt kan civil olydnad
förstås kollektiv handling och viktig del isom en som en ett sam-
hälles kollektiva och politiska identitetsskapande. innebärDet att
civil olydnad kan betydelsefullt elementutgöra i socialaett pro-

där både demokratins former oc/ø det demokratiska samhälletscesser
övergripande målsättningar definieras.

Sammanfattningsvis kan Vi, både med utgångspunkt dei nya
rörelsernas praktiker under efterkrigstiden och debatternai om
förhållandet mellan civil olydnad och demokrati, konstatera civilatt
olydnad kan tillskrivas rad demokratiska innebörder. efter-Ien
följden efterkrigstidens tidigaste aktioner dei västerländskaav
demokratierna, ägde inom freds- och medborgarrätts-som rum
rörelsen, har civil olydnad föranvänts att

försvara demokratiska rättigheter och procedurer t.ex.- upp-
märksamma de försummats eller negligerats myndigheter,att av

peka motsägelser förhållandeti mellan demokratisk kon-en-
stitution och faktisk diskriminering befolkningsgruppervissaav
vilket har inkluderat lagartesta i relation till konstitutionen,att

påverka politiska beslutsprocesser, blockera och väckaatt-
debatt kring redan fattade beslut ofta ställa frågor kringattgenom
hur de förhåller sig till övergripande samhälleliga politiska mål,

synliggöra dolda maktförhållanden eller gestalta tänkta- sam-
hälleliga alternativ medvetandegörande aktioner ,initiera skapandet former för demokratiskt inflytandeav nya-

försökt.ex. institutioner för lokaldemokratiupprätta eller föratt
ekonomisk demokrati.

detta perspektivUr den civila olydnadenär utomparlamen-en
tarisk, inte anti-parlamentarisk handlingsform den förutsättermen -demokratiska institutioner och vänder delvissig till dessa, ibland för

uppmärksamma de fungerar,inte ibland syfteti överskridaatt att att
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olyd-civildemokrati. Attdefinitionerdominerandeutvidgaoch av
makt-synliggöraellerdebattskapaförformförståsnad attensom

skall förståsbandförstadenockså iinnebärförhållanden som enatt
handling.politisksymbolisk

innebärkaraktärsymboliskaolydnadshandlingenscivilaDen
fleratillskrivaskangångaktionochockså sammaatt sammaen

demokratiskafler olikaocksådärmedochbetydelserolika typer av-
dumpningaktionerexempelvisharsvensk kontextanspråk. I moten

lokaldemo-direkt,med kravbådeförenatkärnavfall varit ettav
ochlivsmiljönomedelbaradeninflytandekratiskt över enmest

energipolitiken.nationella Ettdenomprövningdemokratisk av
kritikendärträdkramaraktionen,s.k.denexempel detta ärannat

med hän-skeddebaraintebyggabeslutet motorvägatt nyenmot
utbyggdfortsattkonsekvensernade miljömässigatillvisning enav

enligthadebeslutet.för Detformernasjälvaocksåbilism, motutan
demokratiskaregelrättamedenlighettagits iaktivisterna inte pro-

ochmellanuppgörelseinformellformicedurer, statutan enav
näringsliv.

olyd-civilaefterkrigstidensharmotsvarande mångaPå sätt av
nationalstatligaadresserathardesamtidigtnadsaktioner, som

överskridandesyftat tillocksåinstitutioner,beslut ellerpolitiska ett
miljö-ochfreds-politiska Månganationalstatligade avramarna.av

poli-vissapekaavseddavaritharaktioner juströrelsens attatt
självaangelägenheter inationelladefinieratsbesluttiska somsom
demon-amerikanskaproblem.globala Deförståsverket måste som
eller demiljöaktionerVietnamkriget, Greenpeacestrationerna mot
exempelbara någrakärnvapensprängningar ärolika motprotesterna

harolydnadsaktionerciviladärmobiliseringsprocesser,politiska
globaladresseratsamtidigtochnationella regeringarriktats enmot

medsambandiställts ipolitiskaTill depublik. centrumteman som
medrättigheter,mänskligaocksåhöraktionerrörelsers somnya

föreställningimplicerardeklarationtillhänvisning FN:s ettomen
22medborgarskapsbegrepp.nationelltglobalt än ettsnarare
förutsätt-grundläggandedefaktumdetpekarDetta att aven
etableran-handlandesymboliskarörelsernas ärför deningarna nya

mediarum.globaltochvisuelltdet nyttettav
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Offentlighetens omstrukturering: det mediarummetnya

då Vietnamrörelsen stod vidåret höjdpunkt,sin skanderade1968,
deltagarna de tumultartadei demonstrationerna utanför demokra-

konvent Chicago: Thei whole world watching tal-iAttternas
kör dessa ord sambandi med civila olydnadsaktioner har allt-ropa
sedan dess denvarit rörelsekulturens traditioner i USA.en av nya

rörelsernas framväxtDe i och har skettUSA Europanya
parallellt med efterkrigstidens informationsteknologiska revolution
och etablerandet expanderande mediarum. media-Denav nya, nya
situationen, inledningsvis innebar kraftigt ökande betydelsesom en

bara förinte TV-mediet också för tabloiderna, innebar kraf-utan en
omstruktureringtig det offentliga villkor förrummet,av som gav nya

offentligt politiskt handlande och opinionsbildning.
TV-mediets genomslag kan ha inneburit visualiseringsägas en av

politiken och har bidragit till ökad betydelseför symboliskt hand-en
lande. TV-mediets spridning också de viktiga förutsätt-är en av

för framväxtenningarna globalt politiskt kanskeDetettav rum.
framträdande exemplet detta de visuellt-dramatiskaärmest

aktioner genomfördes under 1980-taletGreenpeace ochsom av som
starkt bidrog till organisationen kunde rekrytera miljontals med-att
lemmar hela världen.över

Visualiseringen den politiska kommunikationen kan ocksåav
förstås i politikens rad analyser har detestetisering. Itermer av en
hävdats detta har inneburit minskat för den ratio-att ett utrymme
nella offentligaargumentationens politiska samtal. politiskaDen
kommunikationen förenkladi dramaturgi, premierarstöps en som
förenklade, komprimerade och starkt retoriska budskap.

Å andra sidan det också möjligt hävda den media-är att att nya
har bidragitsituationen till samhällelig demokratisering deten av

offentliga den rörelsekulturen fanns tidigtI insikterrummet. nya
det mediarummet också innebar möjligheter förattom nya nya

mindre resursstarka kunna sedda och hördasiggöraattgrupper
spektakulära symbolhandlingar tilldrar mediernassiggenom som

uppmärksamhet. medförde utformandetDetta mediastrategieratt av
tidigt kom bli viktigt element i utvecklandet rörelsernasatt ett av
handlingsrepertoarer.

Medierna kan ha tvetydig funktion offentligai politiskasägas en
kommunikationsprocesser: dels det mediarummet fa"ltutgör ettnya
för politisk kamp, där politiska aktörer söker fören scen utrymme

och där konfliktersig gestaltas, dels mediernamåsteatt presentera
förståssjälva aktörer, vilka med utgångspunkt specifikaisom
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ochpolitiska dagordningargestaltadeltar kampeniintressen attom
utveckladestidigthuvudstrategierkonflikter. medialaDe två som

ocksåofta används komplementärtrörelser ochinom tarsomnya
tvetydiga roll:utgångspunkt mediernasi

förhållande tillmediastrategiFormandet medveten i1 av en
genomförandetmedier, till exempeldominerande etablerade av

informations-speciellainrättandetdramatiska mediaaktioner, av
arbetaraktivtrörelserna,eller -sekreterare inom motsomgrupper

mediainriktatproduceravilket kan innebäradessa medier, att
journalistkontakter.rörelsevänligamaterial och etablera

skerrörelsemedier".Upprättandet alternativa2 Dettaegna,av
förmentade etablerade mediernasutgångspunkt kritikmed i en av

detochregisserade dramaturgi inte minst idess hårtobjektivitet,
resursstarka,betydligtfaktum rörelsernas äropponenteratt mer

ideologiskteller in-harinnebära devilket kan antingen ägar-att
köpahar möjlighet tillmedier ellerflytande etableradeöver att-

Under detinformation eller reklam.betaldmediautrymme genom
förstärkt möjlig-genomslaget förocksådecenniet har internetsenaste

mediarum. Forskningrörelsekontrolleradeför upprättandetheterna av
rörelseaktivitetendetta område visargjorts nätet ärattsom

för bådeforumochbetydande. Organisationer upprättargrupper
för inträde kom-kodkräveroffentlig och exklusivt intern som

Frankrikes kärnvapen-samband medmunikation. I protesterna mot
världsomspännandebetydande ochförsiggick ocksåsprängningar en

dettavilket pekaroch mobiliseringkommunikation nätet, att
för globaltförutsättningarförstärktamedium skapat ytterligare ett

rum.politiskt

kandetta avsnittförändrade mediasituation tagits iDen uppsom
kommunikationsteknologiskbredaredelockså isom en enses

kommunikation,politisktill lösgörarevolution, har bidragit attsom
specifikafrånmobilisering och organisationidentitetsskapande,
manifestkommunistiskageografiska Redanplatser. i partietsDet

politiskaarbetarklassensEngelsoch Friedrichskrev Karl Marx att
rörelsemobilisering itidigareskulle ske snabbareenande någonän

järnvägen. motsvarande viajärnvägenhistorien På sätt somp.g.a.
identifika-tid skapakortbidrog till relativtresande agitatorer att

olika platserarbetare ioch band mellan enEuropation process
och dentelegrafenförstärktes medunder 1800-taletsom senare

kommunikationsmedelharexpanderande dagspressen, somnya
möjliggjortmassmedier och datorertelefon, telefax, flygplan,
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avstånd alltsammanslutningidentitetsskapande och påöver stora
också bidragit tillkommunikationsmedierna hartid.kortare De nya

nätverket politiskbetydelserförstärka ocb organisa-åtatt somge nya
tionsform.

demokratiFrån till nätverketsorganisationens

förstaträdkramarrörelsensdeltog den s.k.individer iDe 400 somca
telefonkedjor. Aktivisternamobiliserades dygnaktion ett genom

flera medlemskaphade eller iindivider,deltog många ettsom men
fackför-miljöorganisationer,olika kyrkor,rad organisationer:en

ungdomsförbund. hundratal organisationeroch politiskaeningar Ett
samtligakrav inkluderandeockså bakom aktionensställde sig

ungdomsförbund moderaterna.politiska utom
betydelsen för nätverketexempel den ökadebara påDetta ar ett som

Informella kontaktnätpolitisk mobilisering ochform för organisering.
byggs och aktive-ochmellan individer, organisationer uppgrupper

tillfälligaoftaformer mobiliseringar. gällervid olika Detavras
ellerför specifika politiska mål mellan organisationerkoalitioner

formpolitisk spännvidd.med betydande Dennagrupperingar aven
"regnbågs-karakteriserashandlande skulle kunnakollektivt som

koalitionerminimalism: det handlarpolitiskakoalitionens om
samfällt bevararsamtidigt existe-mellan aktörer agerar mensom

framträdandeskillnader. derande ideologiska Några exemp-merav
har kampanjenkoalitioner 1990-talets Sverige varitlen sådana i

rörelsen.och den anti-rasistiskasvenskt medlemskap i EUmot
uttryck fördessa fenomensynvinkel kanUr enses somen

formella medlemsorganisationenbetydelse för denminskad som en
fall användandetOrganisationsform.dominerande politisk vissaI är av

förenat med kritik denrörelsernätverkets strategi inom avnya en
demokrati-och dess representativaformella medlemsorganisationen

demokrati har enligt dennaformellabegrepp. organisationensDen
professionali-institutionalisering ochinbyggd tendens tillkritik en

till dessahierarkier.skapar ochvilketsering, I motsatspermanentar
ochdvs. icke-hierarkiskt sinnätverket platt, genomvaraanses

ochunderlätta aktivt deltagande initia-informella struktur spontana
förespråkareflexibla karaktär också enligt iNätverkets sinativ. står

vilken denformella tröghet,till den organisationens görmotsats
Åföränderligt samhälle.anpassad alltmer rörligt ochdåligt till ett

grad kannätverket varierandeocksåsidan har det sig iandra visat att
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inbegripa maktfördelning,ojämn till skillnad från formelladensom
hierarkiorganisationens strukturerad formen centrum/periferi.2"iär

Samtidigt har formandet politiska nätverk intesett att ute-av
sluter formella organisationer, organisationertvärtom: utgörsnarare
ofta bas för nätverkens mobilisering. denna före-synvinkelUren
faller det nätverket, för-organisationen,än ersättaattsom snarare
ändrar funktiondess den politiska kulturen.i Kritiken mot en-
frågerörelsernas "avideologisering politiken bortser också frånav

nätverksmobiliseringens politiska förutsätterminimalism med-att
lemsorganisationernas långsiktiga och kontinuerliga politiskamer
perspektiv och aktiviteter. denna synvinkel synliggörSett samspeletar
mellan formell och nätverk också förhållandetorganisation mellan
nationalstatlig och globaliserad politik: former har bara deintenya
gamla historisk, högst aktuell förutsättning. Gamlautansom en som en
former fortsätter alltså modifieras eller förändras.existera,att men

vidare perspektiv det klart denI ökade betydelsen förstårett att
nätverket Organisationsform förstås bakgrundmåstesom mot av
genomgripande strukturella förändringar, deninte minst samman-
dragning sociala aktiviteter långa avstånd känne-ärav som

förtecknande globaliseringen. Manuel Castells The InformationI
ledande forskare har karakteriseratsAge densom av mestsom—

genomgripande undersökningen och analysen globaliseringensav
informationssamhälle kallas den framväxande samhällsforma-nya,-

nätverkssamhallet."förtionen
Förskjutningen från formell till nätverk, frånorganisation

institutionalisering till tillfällighet, från ideologisk homogenitet till
heterogenitet, också relateras till detförandradeförhållandetmåste
mellan sidan kollektiva identitetera och ochorganisationer aena
andra sidan individuella livsvillkor och individuellt identitets-
skapande. omfattande sociologisk litteratur har beskrivit ochEn
analyserat de decenniernas tilltagande individualiserings-senaste

dvs. det faktum människor dag dei i västerländskaattprocess,
samhällena och andra delar världen högre grad tidigareiäven änav
under 1900-talet befinner rörelse mellansig i rad olika socialaen
och geografiska sammanhang både vardagsliveti och under sin-
livsscykel. exempel individualiseringen har haftEtt be-att en
tydelse för politiken den minskade betydelsen för klassröstandet iär

under de decennierna.Sverige individualiseringen harMensenaste
också medfört förändringargenomgripande för de aktiva poli-mer
tiska handlingsformerna.

Till den gamla rörelseorganisationens historiska epok hörde lång-
iblandvariga, livslånga individuella politiska där med-engagemang,
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lemskapet i organisation, eller tillhörigheten i rörelse, tillen en
väsentliga delar definierade den individuella identiteten. Idealtypen
för detta den arbetaridentitet erhöllsär arbetarens livs-som genom
långa arbetarrörelsensi organisationer. kontrast tillIengagemang
detta står rörelseengagemang, med tilltagande be-typen ny av en
tydelse för nätverket, där individer högrei grad sig mellan radrör en
skilda organisationer eller Här oftaärgrupper. engagemanget mer
kortvarigt och ingen enskild organisation den huvudsakligautgör
källan för individens identitet. kanVi alltså sammanfattningsvis tala

individualisering det politiska bandlandet. Dettaom ären av en
viktig dimension framväxten vad kan karakteriserasav av som som
livspolitik.

Identiteternas politisering: Iivspolitik
"Det privata är politiskt"

"Politik hur lever liv,sitt inteär hävdadepå",röstarman vem man
de ledande figurerna deni amerikanska Vietnamrörelsenen av

1970.29 Vid ungefär tidpunkt myntades den feminismenssamma nya
välkända slogan "det privata politiskt". innebarDettaärnumera en

början utvecklandet politiskaserie strategier kanav en som sam-
las under beteckningen "livspolitik.

Enligt etablerades med det modernasynsättett som genom-
brottet individens privatsfär skild från politiken.är bor,Hur
älskar, bildar familj, hur och klär liggernågotäter äross som
utanför de offentliga angelägenheter politikens domän.utgörsom
Enligt bör med utgångspunkt isynsätt vissaett annat över-staten
gripande politiska mål människors privata liv familje-,styra genom
social- och hälsopolitik. Dessa ståndpunktertvå alltsåstår i motsätt-
ning till varandra, och kopplade till olikatvå för-är sätt att se
hållandet mellan och civilt samhälle, vilka emellertid delarstat an-
tagandet politik första band lokaliserati till domain.att ar statens

sociala rörelsersNya politisering det privata frånutgårav ett
politik. Enligt detta definierarsätt och formarannat att synsättse

ekonomiska, statliga och kulturella institutioner olika vårasätt
liv, och därmed individuellavåra och kollektiva identiteter. Saker

för givet i vårt privata vardagsliv, framstårtarsom som som
naturliga inslag deti mänskliga livet, bo, älska och födaäta,att
barn, därmed de samhälleligaär maktrelationergenomsyrat av som
definierar samhälles struktur. Enligt detta osynliggörsett synsätt
vardagslivets politiska karaktär gränsdragningen mellangenom
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förblir objekt förinnebäroch "politiskt, vilketprivat att sam-
förhållanden och där-krafter. synliggöra dessahällets styrande Att -

mellan politiskt ocholika ifrågasätta distinktionen privatmed sätt
komponent utvecklandetdärför grundläggande ihar varit aven—

rörelser."livspolitiska strategier inom nya
för politi-livspolitik inbegriperrörelsernas strategierDe ennya

vardagslivet, artikuleras ochoch demokratiseringsering somav
själva, medformas underifrån, det vill medborgarna utgångs-säga av

vardagserfarenheter.deras individuella och kollektivapunkt i Ett
formernapolitiskaexempel detta de viktigaste inomär en av

den medvetandehöjande1970-talets kvinnorörelse, gruppen,nya
erfarenheterdiskuteradedär kvinnor sina privatai små mestgrupper

diskussionsform betraktadesrelationerna mellan könen. Dennaav
för synliggöra vardags-perspektivrörelsens strategi attsom enur

könsmaktförhållanden och därmed också läggaosynliggjordalivets
samhällelig demokratiseringgrund för genomgripande aven en

könsförhållandena. dessade kom iMånga teman uppsomav
politiskadem förts densammanhang hör också till som upp
vård barn,kvinnorörelsen: hemarbete,dagordningen den avnyaav

preventivmedelsanvändning, våld kvinnorsexuella relationer, mot
abort.hemmetsinom väggar,

"det personligas politiskalångtgående tematiseraAtt sättett
kvinnorörelsen.definierade det denkaraktär vad inyaär nyasom

erhållandet deför denna rörelseutgångspunkternaEn att avvarav
tidiga 1900-talets kvinno-formella politiska rättigheter detsom

genomgripandeför,rörelse första hand kämpati inte något sätt
utformadesUtifrån dettaställning samhället.hade stärkt kvinnors i

underordnadepekade hur kvinnors positionanalyser ytterstsom
sociala leon-utgångspunkt könsidentiteternasförstås med imåste

grund-maktförhållandena mellan köneninnebärstra/etion. Detta att
och kvinnligtdefinitioner manligtde samhälleligaläggs avgenom

tillskriva demsociala betydelserskapar könens attgenomsom
klassifikationeroch uppgifter. Sådanaspecifika egenskaper, platser

för alla de samhälleligastrukturerande institutionerprinciperutgör
och personligagrunden för kvinnorsoch praktiker lägger mänssom

identiteter,vardagsliv. dennaidentiteter och i meningDet är som
karaktär. anslutningkollektiva, har politiskpersonliga och I näraen

också homosexuellakvinnorörelsen börjadetill den gruppernya
denfrågor, bara handlade kravpolitiskadriva inte egnaomsom

ofta generellterkännande,samhälleliga sättettutan mergruppens
livspolitiskatematiserade kön och sexuell identitet i termer.
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Identitetspolitik individualiseringoch

fokusering har iblandrörelsers identitetsskapande kallatsNya
författareofta användsidentitetspolitik, begrepp ärett som av som

till denna form politik. hävdas då identitets-kritiska Det attav
frågapolitiken, reducera politik till identitet, skulleattgenom en om

fragmenteringdel postmodern samhällelig ochvara en av en av-
fördet vill minskat övergripande ellerpolitisering intressesäga

frågor. frånallmänna politiska bortser emellertidDå attman
skapandet betydelsefullt alltidentiteter element politisktiär ettav
handlande. Identitetskategorier "folket, och"nationensom

har moderna nationalstatliga politiskaklassen centralavarit i pro-
Ändåpräglades universalistiska anspråk. inbegrep dejekt. Dessa av

osynliggöranden, undertryckanden ocholika avgränsningar,typer av
bara gällde kvinnor, också raduteslutningar inte andrautansom en

definieradesbefolkningsgrupper, elleri minoritetertermersom av
refererar oftaavvikare. Identitetspolitik själva verket till exklude-i

rade krav erkännande och samhälleligt likaberättigande.gruppers
fråga,rörelsers identitetsskapande politiskNya syn som en

alltså identitet första hand skall förståsinnebär enbartinte i iatt
"självbild", leva. Därmed handlarsätttermer utan ett attav som

politik individers ochidentiteternas anspråkytterst om gruppers
definieramakt och och skapa liv.sittatt egetresurser

Etablerandet "livspolitik" tillbara relaterat deinteär sättav nya
politik och samhälleliga maktförhållanden framvuxit iatt somse

sociala rörelsers praktiker, kan också fram-utannya ses som
den omstrukturering vardagslivet iägtsprungna ur av som rum

komplexa samhällen under de decennierna. brittiskeDensenaste
förstasociologen Anthony Giddens kopplar hand uppkomsteni av

livspolitik fördjupade individualiseringsprocessentill den dessai
samhällen kallar senmoderna.han accelererandesom Den av-
traditionalisering de decennierna, medförägt senaste attsom rum
det betydligt mindre grad tidigarei existerar givennågonän ut-
gångspunkt eller absolut grund för den enskilda individens- -
identitetsskapande. ställs dag inför mångfaldiHon en av normer,

informationssamhällenavärderingar och symboliska koder. harI
och kommunikationsteknologierna introducerat världmedia- en ny

möjligheter för enskilde, dag kan globali-den talaiså att om enav
den individuella möjlig/aetsborisonten delar världen.sering iav av

Giddens understryker sambandet mellan individualisering ochjust
globalisering de dynamiska aspekter ochtvåutgör av en samma-Å sidan abstrakta, globala allt högregriper isystemprocess: ena
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form reklam- ochgrad den enskildes liv exempelvisi i in-av-
formationsflöden vardagslivet med budskapöversvämmarsom om

Å förhur bör leva. andra sidan den tilltagande betydelsenär
pådrivande krafterindividualistiska livsstrategier imångaen av

globaliseringsprocessen.
också skärningspunkten mellan det individuella och detiDet är

globala livspolitiken har utgångspunkter: detsinanågra Försom av
utformasförsta kan livspolitiska destrategier ettsom svar

detabstrakta tilltagande vardagslivet.styrning Försystemens av
möjlighetshorisont liktydigandra vidgad individuell medinteär en

faktiska möjligheter för enskilda individen skapa livsstilden sinatt
fria kännetecknas det 1900-taletsserie val. Tvärtomgenom en sena

befolkningsgrupperglobaliserade samhällen det inomatt storaav
informationsflödenastilltagande klyfta mellan skönaexisterar en nya

löftenvärld och möjligheter, mediernas utbred-somav genom
fullt för befolkning,blivit synlig delen jordens ochning åstörre av

begränsadeandra sidan de bristande alltmer möjlig-p.g.a. resurser
för individer utforma liv. klyftaheterna självständigt sina Dennaatt

potentiell källa både för individuell frustration och politiskär en
mobilisering skilda slag.av

Livspolitik handlar emellertid enbart individers ochinte om
utökadeanspråk samhälleligt erkännande och attgruppers

möjligheter definiera och utforma livsvillkor de allt-isinaatt egna
heterogena och individualiserade välfärdssamhällena. Inommer

miljö- och solidaritetsrörelsen leva, vad hurvårt äter,är sätt att
bor, arbetar och första hand frågaorganiserar ivåra transporter, en

global överlevnad och Med hänvisning tillrättvisa. natur-om
faktum befolkningbegränsning och det jordens harattresursernas

fördubblats under efterkrigstiden lyfter dessa framrörelser livsstil
fundamental framförpolitisk fråga, allt berör de väl-som en som

beställda delarna befolkning. handlar livspolitikenjordens Härav
alltså första hand krav utvidgade möjligheter skapaiinte attom

utifrånlivsstil, den globala solidaritetens ochutan atten egen om
definiera för leva.överlevnadens perspektiv vårt sättgränser att

handlingsformerLivspolitiska

följandeLivspolitiken inbegriper politiska løanøllingsformer. detInya
etableratsurskiljer livspolitiska harjag strategiertre typer som

efterkrigstidenunder och synliggör denågra genom-som av—
samhällsförändringargripande under denna tidsperiod:ägtsom rum
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politiskkonsumentboj/eottenförbetydelsenökadeDen1 som
produktions-från denförskjutningåterspeglarhandling en

konsumtionsinriktad ochtillnationella ekonominorienterade en
strejkenmotsvarandeglobaliserad ekonomi. På sätt var en avsom

nationalstatligtoftast oriente-centrala ocharbetarrörelsens mest -
etableratskonsumentaktionenharhandlingsformer,rade ensom-

oftasthandlingsstrategier,rörelsernas viktigastede an-somnyaav
StrejkenLiksommobilisering.form transnationellvänds en avsom

tillfälliga politiskamedel föranvändas både uppnåkunde attettsom
genomgripandeför åstadkommalönestrejkenmål att mersom

används konsu-generalstrejken,samhällsförändringarnationella
kärnvapen-Frankrikestillfälliga aktionerförmentbojkotter typ

mål,politiskaför långsiktigasprängningarsåväl attsommersom
fall.sydafrikanskadenföretag och regeringarbringa som

konsumtionsorienterad poli-ocksåLivsstilspoliti/e betecknar2 en
Även hand konsum-förstahär handlar dethandlingsform. itisk om

systematiskdet gällerpolitisk handling,tion en mermensom
politiseradutformandetled ikonsumtion, utgör ett av ensom

solidariskeglobaltoch/ eller ellerdenlivsstil det gäller grönet.ex.
konsumenten.

bygganderörelsekulturernashandlar detLivsformspolitik. Här3 om
samhälleliga institutioneretableradetillalternativ t.ex.av -—

ekonomiskadecentraliserade kooperativaboendeformer,alternativa
handelsförbindelser.solidaritetsrörelsens globala Denochformer

uppmärk-fått myckettid har"sociala ekonomin,s.k. senaresom
Livsforms-livsformspolitik.delvissamhet, kan typny avsom enses

föralternativa institutionerbyggandetinbegriper ocksåpolitiken av
kritikutgångspunkt ikunskapsutveckling,ochforskning tar ensom

ochmålsättningardominerande forskningsinstitutionerasdeav
utformatslivsformspolitikenharrörelserformer. Inom ensomnya

dominerandeindustrisamhälletsfrånskiljerutopis/e sigstrategi, som
"under-samhällsformer byggashär förutsättsutopiska projekt: nya
makten.politiskastatligaÖvertagande denifrån viaän ett avsnarare

förhållandeförändratinnebärOvanstånde handlingsstrategier ett
graduttrycker högreförsta ioch kollektiv.mellan individ De två än
dethandlandetdet politiska iindividualiseringtredjeden av-aven

nöd-medindividen, ochenskilde inteutförs denseendet deatt av
direkt kommu-medlemskap ellerformelltinbegripervändighet ett

den konsumtionsoriente-Samtidigt förutsätterandra.mednikation
organiseradeinformelltfrån formellt ellerpolitiken initiativrade
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politiska kollektiv, mobiliserar aktionerna medierna.via Ensom
kanske viktigare kollektiv dimension de konsumtions-ännu av
orienterade handlingsformerna de kan skänka individenär att en
känsla tillhöra föreställd gemenskap. enskilde indivi-Denattav en
dens konsumtion kan detta perspektiv förstås rituell ochur som en
identitetsskapande handling, både kan upphov till och be-som ge
kräfta känsla ingå ochi politiskt meningsfulltstörreatt etten av - -
kollektivt sammanhang. motsvarandePå etablerandetsätt som av
nationella nyhetsmedier och spridningen tidningsläsandet bredaiav
sociala utgjorde viktig förutsättning för uppkomstengrupper en av
det moderna genombrottets nationella identiteter kan således det
konsumtionsorienterade politiska handlandet bidra till skapandet av
globala kollektiva identiteter.

tredje deDen ovanstående livspolitiska handlingsformerna,av
livsformspolitiken, har tyngdpunkt kollektivitet,störreen
eftersom den inriktad byggandet institutioner och för-iär av -
längningen alternativ kultur. länge individerna för-Så inteav en-

leva hela livsitt och därmed fullständigtinom reglerasutsätts av- -
denna kultur det emellertid här fråga individualise-är även en om en
rad kollektivitet. Samtidigt kan livsformspolitik också resultera i
skapandet slutna sammanhang, kapslar individerna ochav som
sluter det omgivande samhället. kan händaDetta ävenmotgruppen

initialt haftinte målsättningen skapa sådangrupper som att en
exklusiv kollektivitet. Tendenser till sådan politisk sekterismen
har fått ökad betydelse under 1990-talet, vilket skallen strax
återkomma till.

politiska formerDe har uppmärksammats dennai artikelnya som -
den civila olydnaden symbolisk handlingsform, de media-som
inriktade handlingsstrategierna, den tilltagande betydelsen för
nätverkens Organisationsform, identiteternas politisering och de
livspolitiska handlingsstrategierna innebär det politiska hand-att-
landets tyngdpunkt förläggs utanför de etablerade politiska institu-
tionerna, till sådana områden vid bemärkelsei brukarsom en
definieras kulturella.som

kulturellaDenna orientering hos de sociala rörelserna pekarnya
betydelsefull förändring brukar lyftas fram i teoriernaen som om

framväxten samhällstyp den karakteriserasoavsettav en ny om som
post-industriell, post-modern, komplex, globaliserad eller domine-
rad informations- och kunskapsproduktion: den tilltagandeav sam-
hälleliga betydelsen för kultur. innebär produktionenDenna att av -
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dagsymboleroch påinformation ikunskap,kontrollenoch ettöver -
makt, vilketsamballeligkalla förtidigarehelt utgörsatt anannat en

informationsteknik,forskning,bakgrundförståsskall attmot av
ochinformationsteknologiermellankopplingenoch minstinte
reklam,kunskapsutveckling,biomedicinsk vetenskap management,

dencentrala komponenter imasskulturochmassmedier utgör nya
ekonomiska,ocksåpolitiska,barastruktur.samhällstypens Inte utan

produktionenberoendedärmed blivitharoch aktörer avavsystem -
självasymboler:ochinformationkunskap,kontrollenoch över -

till kommuni-knutenblivit alltmerharkoordineringproduktionens
koordinerar.deninformationsflödendeochkationsteknologin som

innebärdettaCastellsManuelskriverInformationThe AgeI att
föreställningargrundläggandegrundläggande utmaning våraaven

symbol-ochkultur-samhället.modernadet Näroch teorier om
blirtidigarefundamentaltbetydligtproduktion sätt änett mer

upprätthålladetproduktionskrafter blir svårtsamhälleliga att
kultur.elleroch reproduktion Iproduktionmellandistinktioner
distinktio-samhällsvetenskapligadetta deinnebärförlängningen att

för relativtbeteckningaroch kultur,mellan ekonomi somnerna
Ulrich BeckLiksomproblematiska.samhällssfärer, bliråtskilda
politikbegreppet måsteinnebördernaCastellsockså att avmenar

förhållanden.utgångspunkt dessamed iomdefinieras nya
undersamhälledominerardvs. dedefinitionerSådana ettsom-

ochgrundläggande institutionermaterialiserade iepok, ärsomen
etableras interiktninghandlingar vissoch itankar ettsomstyr en -

modernaverksamhet.eller vetenskapsmäns Detfilosofersresultat av
defineradesbetydelseroch derasbegrepppolitiskagenombrottets

knutnakonflikterocherfarenheterdeutgångspunktmed i varsom
motsvarandegenombrott.samhälletsindustrikapitalistiska Påtill det
frambegrepppraktiker ochpolitiskadagi växasätt urnyaser

sociala strider.ocherfarenhetshorisonterglobaliseringens

Epilog
har utlöstriksdagsvaldeltagandetrekordlåga i års1998Det en

det hardärtillstånd i Sverige,demokratinsdebatt kringintensiv
för poli-likgiltighetmedborgerligväxandefarhågoruttryckts om en

användningenutbreddadeniavspeglas inte minstfrågor.tiska Detta
likgiltigtilljustassociationersoflliggare,metaforen ensom gerav

försaknaricke-medborgare, intresseellermedborgare, somsnarare
skedenkonfliktfylldakomplexa ochdeinflytande överutövaatt
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livsvillkor vidvåra millennieskiftet. höjd betraktarsinPåstyrsom
han/ hon dem TV-rutan vilandei och lojt tillstånd.

har dennai artikelJag uppmärksammat tendensernågra som
pekar i riktning. gäller etablerandetDet aktiviteteren annan av som
kan samlas under beteckningen politik". har också diskuterat"ny Jag
vilket, eller vilka, demokratibegrepp uttrycks dessa aktiviteter.isom
Ulrich Beck kallar den politiken för "subpolitik", vilket i sinnya
vidaste bemärkelse innebär politik bedrivs "underifrån", dvs.en som

politiskt handlande till väsentliga delar utanför deägerett som rum
etablerade politiska institutionerna. konstateradeSverigeI
Maktutredningen redan för sedantio denår politiska aktivitetenatt
hos medborgarna ökade, samtidigt de etablerade politiska parti-som

tappade medlemmar och deltagandet riksdagsvaleni minskade.erna
1990-talets förintresse det civila samhället och de livliga diskussio-

föranletts uppmärksammadePutnams bok fungeran-Denner som av
de demokratin avspeglar också utbrett förintresse diskuteraett att
och analysera medbogerliga aktiviteter utanför etable-ägersom rum
rade politiska institutioner, destointe mindre kan definie-men som

politiska, eller åtminstone bidragande till läggaras som som att
grunden för demokratiskt samhälle. pågående forsknings-Ettett
projekt undersöker den verklighet döljs bakom metaforensom som
soffliggare visar det socialai sammanhang där valdeltagandet äratt

lägst, det vill bland invandrarungdomar förorterna,i kansägasom
förekomma relativt hög grad politisk medvetenhet ochen av
aktivitet.

har också försöktJag Visa sociala rörelser har"nyaatt att
spelat viktig roll för etablera politiska handlings-atten teman,nya
och organisationsformer dock de denpåstå utgörutan att att nya-
politikens enda källa. Liksom rad internationella forskare drar jagen

forskningmin området slutsatsen det deinomav egen att nya
rörelsekulturerna har former för utvidga den samhälle-utprövats att
liga demokratin, det vill för medborgerligt inflytande gårsäga som

röstsedelns och det etablerade politiska partisystemets demo-utöver
kratiska former.

Samtidigt har under 1990-talet framväxten militan-sett av nya,
strömningar inom den politiska aktivismen. gällerDet inteta unga

bara den renodlat anti-demokratiska ny-nazistiska rörelsen, utan
också med anknytning till miljö-, och kvinno- och den anti-grupper
rasistiska rörelsen, vilka bekänner till demokratiskasig mål men
delvis använder medel kan karakteriseras icke-demokra-som som
tiska dvs. våld och/ eller hemliga sabotageaktioner.
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Regnbågspolitik Sekterismversus

och 80-talens diskussioner och analyser vilka politiska för-1970- av
ändringar skulle följa med det post-industriella samhälletssom nya
genombrott kretsade kring polariteten gamla/nya rörelser. 1990-

försöktalets analysera det samhället globalisering,iatt termernya av
social komplexitet och tilltagagande ekonomisk och kulturell

lyfter framstället politisk polarisering mellansegregation, i åen ena
öppenhet ochsidan tolerans regnbågspolitiken ochisom åt.ex.

andra sidan slutenhet och fundamentalism nationalismen ochisom
politikensny-nazismen. polariteter under 1990-taletDen iärnya

kanske allra dentydligast anti-rasistiska rörelsen:Sverige i åsom ena
sidan heterogena regnbågskoalitioner, med avsevärdextremt en
ideologisk och kulturell spännvidd, andra sidan militantå ytter-en

våld.kant med dolda ansikten besvarar våld med anti-Densom
rasistiska rörelsen inbegriper överhuvudtaget de möjlig-många av
heter, och förefaller känne-motsättningar utmaningar som vara

förtecknande millennieskiftets politiska situation.nya
boken uppfinna detpolitis/ea Ulrich Beck denjustI Att attmenar

samhälleliga komplexitet och reflexivitet möjlighetenöppnarsom
för överskrida och skapa och utvidgade samhälleliga demo-att nya

formerkratiska också upphov till för politikrenässansger en en som
efter fasthetkännetecknas längtan och ordning, efterav en

gränser.identiteter med skarpa och tydliga främlingsfientlig-Den
het och nationalism manifesterat under 1990-taletsig i Europasom

förståskan delvis denna bakgrund. gäller förockså denDetmot nya
politiska sekterism fått uppmärksamhet under dettastorsom

Sverige.decennuim, inte minst i

Den politiska sekterismennya

tendensen till politisk fram-sekterism kanskeDen är mestnya som
framväxandeträdande den ny-nazistiskainom rörelsen. Helen

aktuella studie dessa tyder det relevantLööws ärattav grupper
tala högerextremistisk rörelsekultur med förgreningar iatt enom ny

länder.rad europeiska denna rörelse anknyter till gamlaOmen
ideologiska har dess handlings- och organisationsformersåteman,
drag politik det gäller nätverket organisationsformt.ex.av ny som-
och användandet kommunikations- och mobilise-internetav som
ringsform.

Också med efterkrigstidensanknytning till rörelsergrupper nya
dag den politiska sektens form. Under 1990-taletorganiserar sig i i i
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fått militantkvinnorörelsenmiljörörelsensåvälhar ytter-ensom
vägmaskiner,central handlingsstrategi:sabotagetdärkant, utgör en

för nattligaporrbutiker harminkfarmar ochköttransporter, utsatts
mellan demo-förhållandetdebattväcktaktioner, något omensom

och denrörelserna ibåde inomutomparlamentarismochkrati - idebatten.offentliga
politisk sekterismförutsättningarsamhälleligaTill de gynnarsom

politiskaetableradeförtroendet förminskadedetdag höri
bl.a.vilketmänniskor,blandstrukturerochorganisationer unga

kraftigt1980-taletalltsedan börjanavspeglas i ettsettatt av
ungdomsförbunden ochpolitiskamedlemsantal deiminskande ett

ungdomar. 1980-taletUnderblandvaldeltagandesjunkande var
olydnadaktionsform civilradikalamiljörörelsenssvenskaden mest -

dialog.demokratisksyftade tillicke-våldshandlingöppen somen
ochöppenhetmedsällanemellertidbemöttesDen sortssamma

flyttat in iaktivisternaradikalahar de1990-talet gröna enmest
tillvaro.hemlig, anonym

politiskadenunderstödjerförutsättningYtterligare somen
den estetiseringmanifestationutåtriktadförtypiska formsektens är

mediasam-detdelpolitikenoch visualisering är nyaavsom enav
ochentydigadetriktassökljusskådespeletsmedialahället: det mot

vittomfattandealltmerMarknadsprincipensuttrycket.spektakulära
ekonomiskatilltagandemedökade segregeringendenexpansion,

sekteris-ocksåosäkerhetkulturellocharbetslöshetklyftor, gynnar
fram-mycketdet dagsociologi talas iinternationellInom ommen.
bådede stammarnaoch utbredningen ettväxten svarsomnyaav

marknadssamhälletsochosäkerhetenkulturellatilltagandeden
prägladekyla. handlar små,Det täta varmavgrupper,om

identiteten.kollektiva Härför denoch skarpagemenskap gränser
visshetrörlighet,fasthetöppenhet,slutenhetställs motmotmot

emotionelllikgiltighet,hängivenhetosäkerhet,kulturell gentemot
politiskasamtidaoch otrygghet.kyla Densamhälleligintensitet mot

stamsamhälle.dettaelementkansekten ett nyaavses som
ochsociala situation90-taletsmellanparallellerdrarMånga

framhastigtrörelserdå totalitäramellankrigstidens, växte svarsom
kulturellochpolitiskarbetslöshethögekonomisk kris, samten

ochheterogentleverdag igrund iinstabilitet. På ettatt merav
totalitäradesannoliktmindresamhälle detkomplext synsättär att

kommeroffentlighetenmanifesteras iåterigen att mass-som nu
uppslutning i Europa.

sårbara,emellertid ocksåsamhällenkomplexaDagens är extremt
sprida vitt-för mycketmöjligheterna småökarvilket att engrupper
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omfattande rädsla samhället.i kanDetta i sin leda till fårtur att
mindre samhälle, med alltfler inskränkningaröppet demokratin.iett

Polismyndigheterna har hänvisat till denår politiskasenare nya
militansen för ökade befogenheter för övervakning med-att av
borgarna och anslag till specialutbildade kommandon. erfaren-Men
heterna från och 70-talen, då1960- terroristiska sekter framväxte ur
studentrörelsen, bemötandetvisar gryende politisk militansatt av en
med hårdhet och ökade maktbefogenheter för polisen snarare
understött förhindrat den utvecklats tillän terrorism. Vad iatt som
första hand till ståndmåste diskussion och analys deär en av sam-
hällsförhållanden skapar barainte politisk sekterism ochsom
terrorism, anti-demokratiska tendenser överhuvudtaget.utan

Noter

l MouffeSe Laclau/Mouffe1988, eller Cohen1985 Arato8C 1993.t.ex.
Z artikel baseradDenna tidigare forskningmin socialaär rörelser ochom
modernitet och skall försök vidareutveckla de tanke-någraettses som att av

jag redovisatgångar där. ThörnSe 1991, 1996, 1997b,1997a,som
ThörnPeterson och Ewald1994 Thörn8C 1994.8C

3Beck 1998.
4 WalzerSe ed Held1994, eller Ekins1995 1992.t.ex.
5 finnsDet mängd litteratur det civila samhället. omfattandeFörstoren om en
begreppshistorisk svenskagenomgång Cohen Arato8C 1993. Fört.ex.se en

kortfattad översiktlig historisk olika definitionergenomgång be-mer av av
Lidskog 1995.greppet, t.ex.se

6Beck 1998, 33.s.
7 uppfinna detAtt politiska titeln Becks böcker Beckär seen annan av
1996.
8 "politisk kulturBegreppet har historia efterkrigstidensinom samhälls-en
vetenskap, där det fr.a. har utgångspunkt hos Talcott beteck-Parsons. Deten
nade då tredje och förmedlande sfär mellan och ekonomi. Problemeten stat
med denna teori emellertid den politiska kulturen första handi betrak-attvar
tades funktion ekonomiska förhållanden, kritik också kansom en av en som
riktas marxistiskt orienterade teorier politisk kultur t.ex. Jürgenmot mer om
Habermas uppmärksammade1984 bok den borgerliga offentligheten.om

anknyter härJag till de teorier politisk kultur utvecklats inomsnarare om som
de decenniernas kulturteori och kultursociologi och forsk-inom desenaste
ningstraditioner under beteckningarnagår "the cultural history ochsom new
"cultural studies. innebärDetta villjag betona den politiska kulturensatt att
dynamik första handi förståsmåste i antagonism och konflikt,termer av
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användaolikaöversiktlig genomgång sättkonsensus. För attän avensnarare
politisk kultur, 1995.Somersbegreppet se

9 Hobsbawm 1994, 362.Se s.
184ff.° Therborn 1995, s.

ocksåMelucci,Albertolanseradesrörelser" ärsocialal Uttrycket nya somav
Melucciområdet. 1991.forskarna Secentraladeaven

ThörnochZ hrsg 1996.Brand 1985Se
och133ff.Blomberg 384.‘3 Westholm 1989,8CPetterson, s.

l Anderson 1993.
1997b, kap.15 ThörnSe

Åren och dekraftigtVärldenkonflikterväpnade iökade antalet6 efter 1989 av
fyra mellan-baraochpågick mellan 1993konflikter 1989väpnade90 varsom

AxellWallensteen 1994.statliga. Se 8C
fredsrörel-konfliktlösningspolitik inominriktadlokalt7 utvecklandetFör av

Thörn 1996.t.ex.sesen,
18 Cohen 1993,Arato 475.Citerat 8C s.ur

från vägran",sammanhang19 skiljs detta samvetsöm ärolydnad iCivil ensom
individuella rättigheter. Samvetsömspecifik kränkning vägranreaktion aven

invändningmoraliskinnebärhandlingindividuelldärmed motär ensomen
har där-individuella undantag. Samvetsömsökeroch vägranlagarvissa som- ochoffentligkollektiv,olydnadenciviladenmed inte sätt ensomsamma

ochCohen 496.1993, 487innebörd. Aratopolitisksymbolisk Se 8C s.t ex
ocksåkap. SeCohen 1993, 11.baserad Aratoframställningw 8CFöljande är

Dworkinoch 1978.RawlsHabermas 19711985,
frånockså någotCohenförutom Arato,företräds,2 8CDetta synsätt enav

Mouffe.ChantalochLaclauutgångspunktteoretisk Ernestoannorlunda t exav
MouffeochMouffe 1988.Laclau 1985Se 8Ct.ex.

nationelloch suveränitet,rättighetermänskliga22 förhållandet mellanOm
1996.globaliseringsprocessen, Sassentillrelaterat se

amerikanskaför denbetydelsemediernasanalys23 Gitlin 1980,Se är avensom
Vietnamrörelsen.ochstudent-

ocksåmobiliseringexempelfler24 nätet,För1999.Se Peterson se
kap.och Appaduraiband 1997,Castells 2

25 Engels 1848/1982.Marx 8C
u Thörn 1996.Se
27Castells 1996-7.

Oskarsonklassröstandet, 1994.28 minskadedetOm t.ex.se
2 Rubin 1971, 249.s.

kap.Giddensfrån Anthony 1991,livsp0litik3° begreppethämtatharJag
låter begreppetuteslutandehansamtidigt så representera engott somsom

beteckninganvänder dethärmedanpolitik, jagindividualiserad form som enav
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bl.a. för politiska handlingsformer markerar nyttför/øållande mellanettsom
kollektiv.individ och

3 Thörn 1997b.Se
32 harAnalyser konsumtion identitetsskapande kollektiv ritualav som en
genomförts både kultursociologin och rörelseforskningen.inom inom För en

Gundelachanalys konsumtion miljöpolitisk handling, 1995.t.ex.seav som
33 specifikt forskningsyftar här Sernhedes invandrartätiOveJag mer en
förort Göteborg. analys nyligen publicerad artikeli iHan presenterar en en
Sernhede 1998.
3" lyfter framanalys den svenska anti-rasistiska rörelsen dennaFör en av som
polaritet, Peterson 1997.se
35Beck 1996.
3° för forsk-Vid sociologiska Göteborg närvarandeinstitutionen i pågår ett
ningsprojekt den politiska sekterismen vilket genomförsi Sverige,om nya av
Lillemor Thyberg och Abby Peterson.
3’ Lööw 1998.
38 Carle SjöstrandSe 1991.8Ct.ex.
39 Maffesoli ochSe 1996 Bauman 1991.t.ex.
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