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Abstract 

Det svenska föreningslivet och den föreningsmänniska som bär den, framställs både i 
offentliga utredningar och i forskningsrapporter som viktiga grundstenar för demokratin i 
Sverige. I uppsatsen undersöker jag denna hur denna diskurs formas i offentliga 
utredningar och i tidningsmedia. Vilken bild av föreningsliv och demokrati framträder i 
texterna och hur framställs den gode medborgaren som bär denna demokrati ? I analysen 
framträder tre teman som understödjer denna diskurs; - det goda föreningslivet, - det 
hotade föreningslivet och - den gode medborgaren. Samtidigt som föreningslivet beskrivs 
som en viktig förutsättning för demokrati, uttalas också en stark oro för att 
föreningsdeltagandet sjunker och vad det kan betyda för framtiden. I analysen av den 
gode medborgaren framträder dels den demokratigarant som alltmer verkar försvinna och 
istället tecknas en bild av andra medborgare. De unga och de med invandrarbakgrund 
beskrivs med ambivalens och oro. Analysen slutar med nya frågor. Är föreningen i den 
bekanta form som vi känner den, verkligen den största garanten för demokrati och vilka 
nya former av sociala rörelser utmanar föreningen som kollektiv form för gemenskap.  
 

Nyckelord: demokrati, föreningsliv, medborgare, diskurser, sociala rörelser 
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1. Inledning  

Problemformulering och syfte 

När föreningsliv diskuteras i offentliga utredningar, forskning och media växer en bild av 

Sverige fram som ett land där demokratin vilar på föreningslivets och förenings-

medlemmarnas engagemang för samhället (SOU 2000:1, SCB 2003, Ds 2004:49;  

SCB 2010). Forskning om föreningslivet i Sverige bekräftar också bilden av ”förenings-

Sverige” (Vogel m fl. 2003; Jeppsson Grassman & Swedberg, 1999; Amnå, 1999; Borevi, 

2004; Swedberg & Trädgårdh, 2006), även om bilden också framställs som en omhuldad 

myt (Lindgren, 1999). Föreningslivet och de sociala rörelserna är högt värderade i 

meningen att de utgör en grund för demokratiskt tänkande och åsiktsfrihet i samhället. 

Detta bekräftas också av att det svenska föreningslivet sedan den senare delen av 1900-

talet har varit, och fortfarande är föremål för offentliga utredningar och statliga 

myndigheters rapporter ( SOU 200:1, SOU 2006:79, Statistiska Centralbyråns 

rapportserier). I dessa texter diskuteras föreningslivet i termer av ideella rörelser, socialt 

kapital och det civila samhället. Gemensamt för alla myndighetstexter är budskapet om 

hur viktigt föreningslivet är för de demokratiska värdena och för demokratins utveckling i 

Sverige. Samtidigt som föreningslivet prisas i texterna som en garant för demokrati 

uttrycks en oro inför ett sjunkande föreningsdeltagande och vad det kan innebära för 

framtiden. 

.               I denna uppsats kommer jag att undersöka dessa föreställningar om föreningsliv 

och demokrati, både i offentliga dokument och i tidningsmedia. Diskussionerna ger ett 

intryck av att det finns en föreningskultur som är typisk för Sverige och för svensk 

demokrati. Detta leder till frågan om hur denna föreställning om föreningslivet 

konstrueras och upprätthålls i en föränderlig samtid. Arvidsson (2001) definierar 

tillhörigheten till en kultur som en kommunikativ läroprocess, nya medlemmar kommer 

in i ett sammanhang och de redan etablerade medlemmarna i kulturen (gemenskapen) 

överför sina kunskaper och tankesätt till de nya medlemmarna. Föreningslivet kan 

fungera som en sluss in i samhällsgemenskapen, men även som en uteslutningsmekanism 
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då det inte är givet att alla anses passa in.  Jag är intresserad av hur föreningskulturen 

framställs och hur föreställningen om svensken som föreningsmänniska formas i 

officiella texter och i media. Studien kommer att genomföras som en diskursanalys, det 

vill säga att jag undersöker vilka samtalsordningar som kännetecknar dessa 

föreställningar och hur de konstrueras via språket. Diskursanalysen är en textanalytisk 

metod som uppmärksammar språkets sociala aspekter (Jacobsson, 1997). Via språket i de 

texter som jag kommer att undersöka förmedlas historiska, sociala och kulturella 

föreställningar om föreningsliv och demokrati. Det är dessa föreställningar som jag vill 

lyfta fram och undersöka. 

              Syftet med uppsatsen är således att undersöka diskurser om föreningsliv och 

föreningsdeltagande under 2000-talet i offentliga utredningar, forskningsrapporter och 

lokalpress för att undersöka vilken betydelse föreningsdeltagande ges i relation till frågor 

om demokrati och delaktighet i samhället. Följande frågeställningar kommer att vara 

vägledande i undersökningen: 

-Vilka ideal och värden tillskrivs föreningsdeltagandet i den offentliga diskursen? 

-Vilka bilder av medborgaren formas i diskursen? 

- Hur förhåller sig den offentliga diskursen till nutidens sociala rörelser? 

Inledningsvis, under rubriken Förenings-Sverige presenteras och diskuteras forskning om 

föreningsliv, demokrati och sociala rörelser. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur 

den diskursanalytiska metoden kommer att användas i bearbetningen av materialet och i 

presentationen av analysen.  I följande kapitel Forskning om föreningsliv, demokrati och 

sociala rörelser diskuteras aktuell forskning inom området.  De tre avsnitten, Det 

nödvändiga föreningslivet, Det hotade föreningslivet samt Den gode medborgaren är 

olika artikuleringar av en dominerade diskurs där föreningslivet framställs som 

nödvändigt för demokratin, historiskt, idag samt i framtiden. I den avslutande 

diskussionen återkommer jag till studiens frågeställningar och diskuterar resultatet av 

analysen i relation till den forskningsbakgrund som inleder analysen. 
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Diskursanalys - Både en teori och en metod  

I min teoretiska ansats försöker jag fånga bilderna av föreningslivet och medborgaren 

som de formas av diskurser i media och offentliga dokument. Vilka värderingar 

artikuleras av diskurserna och hur framställs medborgaren i dessa diskurser? 

Diskursanalys beskrivs i litteraturen som en teori som samtidigt genererar en metod 

(Winter Jörgensen & Philips, 1999; Börjesson & Palmblad, 2007). Jag ska i detta avsnitt 

försöka redogöra både för den teoretiska utgångspunkten samt mitt tillvägagångssätt i 

analysen.                    

          Diskursteorin bygger på en socialkonstruktivistisk verklighetsuppfattning, vi 

skapar och omskapas hela tiden skapar vår verklighet i interaktion med andra. Därmed 

blir diskursanalysens uppgift är att karlägga de processer där betydelser av verkligheten 

fastställs (Winter Jörgensen & Philips, 2000). Ett antagande är att diskurser konstruerar 

sociala tillhörigheter och identiteter (Winter Jörgensson & Phillips 1999; Börjesson & 

Palmblad, 2007). I texterna skapas olika möjligheter till medborgaridentiteter genom att 

medborgaren positioneras gentemot makten och gentemot andra medborgare. I 

diskursanalytiska termer kallas detta för subjektspositioneringar (Bergström & Boréus, 

2010; Foucault, 1993). I min analys kommer jag att använda mig av det verktyget för att 

undersöka hur bilden av medborgaren skapas i den offentliga diskursen, och hur 

kategorier av medborgare skapas genom att positioneras mot varandra i olika grupper.  

            Lindqvist (2010: 35-36) menar att identitetskonstruktion och gruppbildnings-

processer kan analyseras som subjektspositioneringar och därmed få betydelse i 

kulturanalysen, framförallt i betydelsen ”kultur som ordning”. Det betyder inte att kultur 

som ordning är stabilt och oföränderligt, utan en ordning som kan innehålla både fixerade 

betydelser och möjligheter till förändring. Inom diskursteorin används begreppen fixering 

och kontingens för att förklara dessa förhållanden (Laclau & Moffe, 2008). Ett menings-

innehåll kan uppfattas som en stabil sanning men är aldrig det, sanningar är alltid 

kontingenta, vilket betyder att diskursen inte kan fixera mening fullständigt, utan bara 

tillfälligt och delvis. De texter som jag ska studera, statliga utredningar och 

tidningsartiklar, utrycker olika meningar (sanningar) om medborgarskap och demokrati. 
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De sanningar som produceras i texterna kan med andra ord betraktas som tillfälliga och 

samtidigt i förändring. Skribenterna stöder sig på vedertagna uppfattningar samtidigt som 

de flätar in andras och egna reflektioner om nya fenomen. Därmed omskapas hela tiden 

betydelsen av medborgarskap, makt och demokrati. Utöver denna rörlighet inom 

diskurser kan också olika diskurser ”krocka”, dvs. konkurrera om den sanna betydelsen 

av ett fenomen. Gerber (2011) beskriver i sin avhandling om hur individer kan 

socialiseras in i en diskurs genom att ständigt möta bekräftelser på en viss tillhörighet. De 

utredningstexter och de texter i nyhetsmedia som jag kommer att studera kan betraktas 

som medskapare i en sådan tillhörighet. 

             Två begrepp är centrala inom diskursanalys; makt och relationer. I beskrivningen 

av sociala relationer, till exempel relationen mellan medborgaren och statsmakten, 

definieras också deras inbördes förhållande. Vår bild av demokratins uppbyggnad är på så 

sätt präglad av bilden av föreningslivets och folkhemmets framväxt genom beskrivningar 

av den svenska demokratins historia. Dominerande diskurser kallas i diskursteorin för 

hegemonier. Det är viktigt att komma ihåg att dessa hegemonier har skapats genom 

uteslutning av andra sanningar (Laclau & Moffe, 2008; Bergström & Boréus, 2010). 

Under varje diskurs finns alltid möjligheten till andra, inte synliggjorda diskurser.  

Michael Foucault (1993) menade att människor agerar efter dominerande diskurser 

eftersom de fungerar som en slags styrande samhällsstruktur som aldrig ifrågasätts, 

eftersom denna hegemoni fungerar som en uppsättning ”undermedvetna regler”, en 

sanning eller som en given utgångspunkt i den vardag de lever i. Det väcker frågan om  

det går att tala om en svensk föreningskultur i form av föreställningar, konkreta 

manifestationer och materialiseringar ( jfr. Lindqvist 2010:36). I min analys är det i så fall 

föreningskulturen som föreställning som är möjlig att analysera.  

               Jacobsson (1997) skriver att diskursanalysens uppgift (i analyser av texter) är att 

kartlägga organiseringen och kombinationen av utsagor för att se hur definitioner, 

slutledningar och beskrivningar länkas samman till systematiska enheter. Ett angreppssätt 

som beskrivs av Winter Jörgensen & Philips (1999) i deras förklaring av Laclau & 

Moffes diskursiva metod är att diskurser skapas genom artikulation. För utsagan viktiga 

begrepp (nyckelbegrepp/nodalpunkter) lokaliseras och därefter analyseras hur dessa ges 



 

 

7

mening genom att sammankopplas med andra begrepp (element), via ekvivalenskedjor. I 

den analys som följer kommer jag att lokalisera utsagor om föreningsliv och demokrati 

och undersöka vilken mening som ges i relation andra begrepp (element) som tillexempel 

medborgare, makt och delaktighet.  

              Diskurserna strävar efter entydiga artikuleringar, som till exempel ”ett högt 

föreningsdeltagande är grunden för en stabil demokrati”. I exemplet sätts 

föreningsdeltagandet i samband med ”stabil demokrati”, vilket är en ekvivalenskedja som 

också skapar ett positivt värde i sambanden mellan de bägge begreppen. Men om denna 

artikulering skulle utmanas av en annan artikulering, som till exempel ”den enskilde 

medborgarens möjligheter till livsval är grunden för en stabil demokrati”, så kan en 

diskursiv kamp om innebörden av demokrati och om föreningslivets betydelse uppstå.  

Det är i denna diskursiva kamp som det är möjligt att urskilja hur stabila eller 

dominerande diskurser är och hur förändringar i och utanför diskurserna hanteras. Kan 

nya diskurser bildas, eller utestängs alternativa artikuleringar till förmån för dominerade 

diskurser? I så fall, hur hanteras eventuella diskursiva konflikter i den offentliga 

diskursen? 

                        

Material och tillvägagångssätt 

Definitioner av och undersökningar om demokratins former är ett ständigt pågående 

arbete inom riksdag och regering. Bara under 2000-talet har statens offentliga tryck1 

(SOU, Propositioner) och Statistiska centralbyrån2 (SCB) producerat en mängd rapporter 

och utredningar om valdeltagande, styrformer, medborgarinformation och 

demokratisatsningar. För min analys har jag valt ut två av dessa, ”SOU 2000:1. En 

uthållig demokrati! Demokratiutredningens slutrapport ”och” SOU 2006: 79 

                                                           
1 SOU 2000:1. En uthållig demokrati, SOU 2001:48. Att vara med på riktigt-demokratiutveckling i 

kommuner och landsting. Prop. 2001/02:80. Demokrati för det nya seklet,.2006:79. Integrationens svarta 

bok.-Agenda för jämlikhet och social sammanhållning. Slutbetänkande av utredningen om makt, 
integration och strukturell diskriminering.  

2 SCB’s Demokratidatabas 1998-2008; SCB Demokratistatistik i 14 rapporter mellan 2004-2012. 
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Integrationens svarta bok- Agenda för jämlikhet och social sammanhållning. 

Slutbetänkande av utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.” 

Dessa två utredningar har valts därför att det explicit uttalas att de behandlar den folkliga 

basen för demokrati och de enskilda medborgarnas roll inom demokratin. I direktivet till 

SOU 2000:1 anges att syftet med utredningens arbete är att ”belysa de nya 

förutsättningar, problem och möjligheter som det svenska folkstyret möter inför 2000-

talet” (dir. 1997:101). I ett senare tilläggsdirektiv formulerades tillägget att utredningen 

skulle ”studera det låga valdeltagandet och föreslå åtgärder för att öka medborgarnas 

delaktighet och engagemang i det demokratiska systemet” (dir. 1998:100). I de båda 

utredningarna behandlas föreningslivets betydelse, vilket också var viktigt för mitt val av 

texter. I propositionen mellan de bägge utredningarna formuleras demokratimålet på 

följande sätt:  

I samma anda som Demokratiutredningen förespråkar regeringen en demokratisyn 
som innebär att den svenska representativa demokratin bör värnas och att detta förutsätter 
ett brett medborgerligt deltagande.                                              (Prop. 2001/02:80, s. 27) 

I de bägge utredningarna ingår ett stort antal forskarvolymer och jag kommer i analysen 

också att diskutera dessa rapporters betydelse i formandet av diskurser.  

            Eftersom jag är intresserad av hur de offentliga texternas diskurser speglas i 

media så ingår också ett urval av tidningsartiklar i analysen. Nyhetsmedia representeras 

av 43 artiklar publicerade under tidsperioden 1/1 1999 - 30/9 2013. Jag påbörjade min 

sökning i Mediearkivet med sökordet ”föreningsliv” vilket gav ett oöverskådligt antal 

träffar (42197). När sökningen avgränsades med kombinationen av orden ”föreningsliv”, 

”demokrati”, och ”medborgare” resulterade det i 107 träffar. Efter en sortering återstod 

43 relevanta artiklar bestående av debattinlägg och längre insändare.  Det som sorterades 

bort var annonser (kollektivtrafik), bokrecensioner, partiernas information och annonser 

inför valen 2006 och 2010 samt jobbannonser inom stat och kommun. Sammantaget 

representerar de olika textmaterialen ett avsnitt av den offentliga diskursen om 

föreningsliv och demokrati. De sökord jag valde styrde och begränsade urvalet. Andra 

sökordskombinationer hade troligtvis gett ett annat urval av artiklar. 

             Vid genomläsningen av de två offentliga utredningarna och tidningsartiklarna 
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sökte jag efter utsagor om föreningsliv. När jag lokaliserat dessa utsagor undersökte jag 

hur dessa kopplades till andra begrepp som medborgare, demokrati och makt, samt 

analyserade vilka värderingar som artikulerades i utsagorna. Efterhand framträdde kedjor 

av utsagor som tillsammans med andra begrepp bildade överordnade diskurser. Analysen 

består av en presentation av dominerande diskurser, men också av hur utmanade och 

alternativa diskurser hanteras i texterna.     

 

 

                      

2. Forskning om föreningsliv, demokrati och 
sociala rörelser 

 

Begreppen föreningskultur och Förenings-Sverige återkommer i forskningsrapporter och 

offentliga dokument utan närmare definition. I likhet med hur begreppet kultur ofta 

används är det i forskarnas texter svårfångat och innehåller många associationer och 

outtalade föreställningar. Nedan, och som en inledning till min analys, ges en bakgrund 

till hur föreningsliv och demokrati behandlas i forskningslitteraturen. Forskning, 

offentliga utredningar och mediedebatt om föreningsliv och föreningskultur är också 

sammanflätade med begrepp som ”socialt kapital” och ”det civila samhället”. Dessa 

begrepp förekommer ofta, särskilt i den forskning som producerats inom 

demokratiutredningens ramar (SOU 2000:1), och i denna studie behandlas de som olika 

uttryck för det vidare och för studien mer centrala begreppet ”sociala rörelser”. 

 

Föreningsliv och demokrati i Sverige 

Sören Jansson (1981) beskriver utvecklingen av föreningslivet i Sverige, från politiska 

föreningar och föreningar med folkbildningskaraktär, till föreningar med individuella 

intressen som förtecken, i sin historiska genomgång av föreningars sociala betydelse för 

ett lokalsamhälle. Sociala och politiska rörelser på gräsrotsnivå har haft stor inverkan på 
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Sveriges makthavare sedan mitten slutet av 1800-talet och rörelserna har sedan växt sig 

starkare till och med efterkrigstiden. Några av dessa föreningar har en bakgrund i politik 

och folkbildning. Till dessa hör Arbetarnas bildningsförbund (ABF) och Medborgar-

skolan, med bakgrund i arbetarrörelsen respektive en liberal folkbildningsrörelse. En 

annan typ av föreningar är av mer altruistisk och sammansvetsande karaktär, som till 

exempel nykterhetsrörelsen och de frivilliga hjälporganisationerna, värnar om mänskliga 

rättigheter och förespråkar rättvisa i samhället (Jansson, 1981).  

            I forskningslitteraturen om föreningsliv framhävs folkrörelsernas betydelse för 

demokratin och framförallt medborgarna engagemang i föreningsliv och sociala 

aktiviteter mellan valen (Lundkvist, 1977; Amnå, 1999; Vogel m.fl., 2003, Svedberg & 

Trädgårdh, 2006). I beskrivningarna av föreningslivets karaktär i Sverige betonas 

föreningslivets breda och folkliga bas och de kategorier av föreningar som är vanligast är 

poliska föreningar, föreningar med socialt syfte, livsstilsföreningar, föreningar av 

ekonomisk karaktär samt religiösa föreningar. Det är framförallt aktiviteten i de politiska 

föreningarna som sätts i samband med en stark demokrati (Svedberg & Trädgårdh, 2006).  

             Hur demokratibegreppet framställs kommer att vara centralt i min analys, 

eftersom föreningslivet kopplas så starkt till demokratiska ideal i offentliga texter. Kerstin 

Jacobsson (1997) menar att begreppet är öppet för diverse olika betydelser. I de texter 

som jag kommer att analysera är det troligt att demokratibegreppet ges en snäv och 

förenklad betydelse eftersom det underlättar för skribenterna i deras resonemang om 

samband mellan föreningsliv och demokrati. Jacobsson menar att det är en 

forskningsmässig poäng att vara öppen för empiriska samband och i sin analys av hur 

demokrati konstruerades i EU-debatten framhåller hon att hon inte definierar begreppet 

demokrati, utan istället studerar hur det konstruerades i EU-debatten. På liknande sätt 

kommer jag att undersöka hur begreppet föreningsliv konstrueras och hur det sätts i 

samband med begreppet demokrati.  

Det sociala kapitalet och det civila samhället  

Begreppet ”socialt kapital” förekommer ofta i den politiska retoriken i demokrati-

utredningen (SOU 2000:1), vilket till en del kan ha sin förklaring i att begreppet 
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behandlas av flera forskare i de rapporter som är knutna till utredningen. Robert Putnams 

teori om kollektiv identitet eller medvetande som ett ”socialt kapital” hos invånare 

(Putnam, 1993) har fått ett betydande politiskt genomslag. Putnams tes att om det sociala 

kapitalet är högt bland invånare i ett samhälle så ökar möjligheten att medborgarna i 

samhället känner sig delaktiga, vilket kan öka den demokratiska legitimiteten i samhället, 

dvs. att avståndet mellan makthavare och befolkning minskar, återkommer ofta i de 

politiska dokumenten i den förenklade formen: Högt föreningsdeltagande är bra för 

demokratin. Med det sagt så uppstår också ett problem om föreningsdeltagandet sjunker. 

Om föreningsdeltagandet sjunker, betyder det att demokratin är hotad?  

             Den svenske forskaren Bo Rothstein har också studerat begreppet socialt kapital 

och kopplar det till demokratins legitimitet. Han menar i sin studie Social Traps and 

Problems of Trust (2005) att det höga föreningsdeltagandet i Nordeuropa har bidragit till 

ett högt socialt kapital som i sin tur förklarar ett högt valdeltagande. Studien visar också 

att benägenheten bland medborgare att lita på makthavare och på varandra också är mer 

vanligt i länder där det sociala kapitalet och föreningslivsdeltagandet är högt (Rothstein 

2005, s. 88-89).  

           Ett annat begrepp som blivit allt vanligare i myndigheternas texter och som även 

har blivit föremål för forskning som behandlar sociala rörelser är ”det civila samhället”. I 

en antologi av Lars Swedberg & Lars Trädgårdh (2006) beskrivs sociala rörelser 

(politiska, sociala, ekonomiska) som en underskattad kraft i samhället. Bidragen i 

antologin sträcker sig utöver de som i allmänt tal kallas för politiska rörelser och till 

rörelserna räknas också till exempel patientföreningar, internationellt bistånd (NGO), 

informellt bistånd och stöd till äldre och socialt utsatta grupper (Swedberg & Trädgårdh, 

2006).  

Sociala rörelser 

Alberto Melucci (1992) ger en vid tolkning av sociala rörelser i samhället som närmast 

kan beskrivas som kollektiva handlingar. Han skriver om den postindustriella 

demokratins dilemman och den strukturella spänning som uppstår när vår förståelse av 

sociala konflikter tappar sitt fäste i förklaringar som hör hemma i det förindustriella och 
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industriella samhället. Den traditionella föreningsdiskursen som framförallt beskrivs i de 

offentliga utredningarna härrör från det samhälle som såg arbetarrörelsernas och 

folkbildningsrörelsernas födelse. Idag har vi ett samhälle med ”nya” rörelser och andra 

konflikter. Som en följd av att människor har mer kunskap och möjligheter till 

kommunikation är samhället idag mer komplext och kännetecknas av ökad reflektion. 

Behovet att ”bilda” och ”organisera” folket är inte längre i fokus. Därav uppstår också 

nya konflikter. Individen har som resultat av en modern demokrati, enligt Melucci, 

möjligheter att själv kontrollera och definiera villkoren för sina personliga och sociala 

erfarenheter. Vi har fått ökad social kontroll genom ett socialiseringstryck som härrör från 

individerna i samhället. Socialiseringstrycket riktas även från individerna på (till) 

samhället. Det leder till att medborgare ställer allt större och fler krav på samhället och i 

den meningen ställer individen också högre krav på sin egen tillvaro för att på så sätt 

kunna få en ”vidgad livsupplevelse” (Melucci 1989, s.176). Individen får genom sina 

vidgade valmöjligheter ökad individuell autonomi samt möjligheter att underifrån kunna 

påverka makten och därmed också ökade möjligheter att kunna påverka sitt eget liv.  

            Åsa Wettergren och Andrew Jamison (2006) menar att sociala rörelser som till 

exempel gräsrotsrörelser, arbetarrörelser och kvinnorörelser hjälper till att forma en slags 

kollektiv identitet som ständigt produceras och reproduceras. Det är interaktionen mellan 

grupperna som är viktigt, och inte vad de sociala rörelserna står för i sig. Det är i 

utrymmet mellan de sociala grupperna som det kollektiva identitetsskapandet kommer till 

och reproduceras, och som i sin tur genererar en slags kollektiv identitet. Denna 

kollektiva identitet befinner sig ständigt i konflikt med makthavare då de har en funktion 

av att bära fram kritik till makten. På så sätt bygger sociala rörelser upp ett kollektivt 

politiskt och socialt medvetande hos befolkningen. Detta kollektiva medvetande kan i sin 

tur bygga upp en autonom kollektiv känsla av att kunna påverka makthavare. En känsla 

av delaktighet som är viktig för vår politiska och sociala identitet. (Wettergren & Jamison 

2006:10, 11). De drar också en skiljelinje mellan sociala rörelser och föreningar. En 

social rörelse kan man inte sätta fingret på, den är ofta organiserad i lösa nätverk till 

skillnad från föreningar, som har en tydligare gräns mellan människor som befinner sig 

innanför respektive utanför en förening. Både sociala rörelser och föreningar skapar 
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tillsammans en kollektiv identitet då människor genom sitt medlemskap ser sig själva 

som politiskt och socialt aktiva medborgare och därmed inte står som hjälplösa offer för 

makthavare och politikers handlingar.  

                    I min avslutande diskussion återkommer jag till idén om kollektiva rörelser. 

Att betrakta föreningen och föreningslivet som en form av en kollektiv rörelse, och inte 

den enda, ger en större öppenhet i tolkningen av de offentliga diskurserna. Dessutom är 

ett överordnat begrepp nödvändigt för att inte fastna i de diskurser som formas av 

utredningar och av media.  

 

 

3. Det goda föreningslivet  

Föreningen fostrar och formar 

I utredningen En uthållig demokrati! (SOU 2000:1) beskrivs ”ett starkt och fungerande 

föreningsliv som en grundbult i ett demokratiskt samhälle” (ibid. s. 196). I texten används 

uttryck som ”folkrörelsedemokrati” och man menar att den svenska demokratin präglas 

av ”lekmannademokrati”. Små kommuner, amatörer som tar förtroendeuppdrag beskrivs 

som typiska för den svenska traditionen (ibid. s.33). Citatet nedan ger en bild av hur 

utredningen med en komprimerad logik kopplar föreningslivets historia till den svenska 

demokratiska traditionen. 

De traditionella folkrörelsernas betydelse för den svenska folkstyrelsens införande och 
utveckling kan inte nog betonas. Ända sedan det vakuum som skapades vid mitten av 
1800-talet, då det traditionella, patriarkala svenska samhället föll samman, har folk-
rörelserna varit viktiga aktörer inom svensk politik.                (SOU 2000:1, s. 197) 
 
I vilken utsträckning som medborgarna är aktiva i olika slag av föreningar har varit ett 
viktigt mått på den svenska folkstyrelsen och är det alltfort.         (SOU 2000:1, s. 33) 

Värdet av det gemensamma bästa och att föreningsdeltagande höjer den politiska 

medvetenheten framställs som något alldeles självklart och karaktäristiskt för Sverige.  

Föreningsliv är nödvändigt för att träna medborgaren i socialt kapital.  Man övar sig i 
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samarbete och kritik och blir på så vis formad till en god och ansvarsfull medborgare 

                                                                                                         (SOU 2000:1, s. 33) 
 
I citatet länkas föreningslivet via begreppet ”socialt kapital” till formandet av goda och 

ansvarsfulla medborgare.  Texten artikulerar en logik mellan föreningens roll som 

övningsplats i samarbete och kritik och resultatet: formandet av en god och ansvarsfull 

medborgare. På flera ställen i utredningstexten formas kedjor som knyter det starka 

sambandet mellan medborgarnas deltagande i föreningslivet, folkbildning och skolning 

till aktivt samhällsdeltagande. Logiken blir att detta leder till en stabilare demokrati. Till 

diskursens artikulation av hur nödvändigt föreningslivet är för demokratin, bidrar också 

föreningslivet till att utveckla medborgarnas ”fundamentala (medborgerliga) kvaliteter” i 

utsagor om att föreningslivet utvecklar medborgarnas ”fundamentala (medborgerliga) 

kvaliteter” i samhället (ibid. s. 33). Dessa goda medborgare utvecklar även respekt för 

olika åsikter och genererar därmed ett stort humant och socialt kapital som alla sfärer i 

samhället har glädje och nytta av, framgår det vidare i utredningen. I kapitlet ”Det 

dynamiska medborgarskapet” (Ibid. s. 33) förmedlas denna ekvivalenskedja också i en 

omvänd betydelse om sambandet mellan demokrati, föreningsliv och en god fostran av 

medborgarna. 

 Den som inte får motsvarande träning i att skapa tillit genom att vara tolerant mot 
oliktänkande, går miste om skolning och förädling av sina mer primitiva instinkter” 

                                                                                                       (SOU 2000:1, s.33) 
 

Utredningens diskussion om föreningsliv och demokrati gör varje medborgare till den 

politiska styrelsen, dvs. den gör henne delaktig i samhällsutvecklingen. Diskursen byggs 

upp genom otaliga exempel på orsakssamband mellan föreningsliv och demokrati. Ju 

mindre medborgaren erfar att hon har denna tillgång, att hon upplever sig delaktig, desto 

lägre är sannolikheten för att hon ska vilja delta. Ju mer deltagaren erfar att hennes och 

andras deltagande ger inflytande, desto högre blir sannolikheten för att hon vill fortsätta 

delta.  

               Föreningslivets fostrande roll är ett återkommande tema i utredningen, vilket 

detta citat ger ett tydligt uttryck för.         
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I föreningslivet utvecklas demokratiskt tänkande. Man lär sig samarbeta och utveckla ett 
ömsesidigt förtroende för varandra. Där jämkas medlemmarnas åsikter samman till 
gemensamma idéer och strävanden. Beslut fattas, för vilka deltagarna tvingas ta ett 
gemensamt ansvar. Denna för demokratin viktiga egenskap som kan liknas vid 
demokratisk fostran, utgör föreningslivets horisontella kapacitet, enligt vilken 
medborgare lär sig samverka och finna gemensamma lösningar” (SOU 2000:1, s.196) 

 

Föreningslivet knyts i positiva ordalag till demokrati genom uttryck som ”ömsesidigt 

förtroende”, ”gemensamma idéer och strävanden” och ”gemensamt ansvar”. I citatet är 

föreningsliv ekvivalent med dessa värden, vilka också är centrala demokratiska värden.  

                I utredningen Integrationens svarta bok (SOU 2006:79) finns inga explicita 

uttalanden om föreningslivets betydelse för demokratin, däremot ligger det underförstått i 

uttalanden om att personer med utländsk bakgrund diskrimineras i föreningslivet. Det 

framgår att ”De (invandrarna) såg sig ofta ifrågasatta för att de inte ansågs ha rätt 

kompetens för det svenska fackliga arbetet” (ibid. s. 98). En annan dimension, föreningen 

som en plats för social framgång framhävs istället. 

Men de finner det svårt att ta sig fram. Man har inte tillgång till de nätverk och föreningar 
där kunskapen om hur man skapar sig positioner inom partiet förmedlas  

                                                                                                          (SOU 2006:79, s. 98) 

De hade inte heller den rätta historien. 

De såg sig ofta ifrågasatta för att de inte ansågs ha rätt kompetens för det svenska fackliga 
arbetet. De kunde exempelvis få höra att de inte kunde den svenska fackförenings-
rörelsens historia, trots att de själva ansåg sig väl pålästa.  (SOU 2006:79, s. 161) 

 

Även i tidningsmedia beskrivs delaktigheten i demokratiska processer som en form av 

skolning i kollektivt självförtroende. Enligt skribenten i följande citat är det självklart att 

föreningsliv leder till en ökad känsla av delaktighet bland människor vilket skapar 

förutsättningar för ett demokratiskt och rättvist samhälle. 

Frihet och frivillighet stärker ideellt engagemang. Mötet mellan människor är viktigt 
därför att det ökar förståelsen för varandra och bidrar till att öka viljan att som individ 
vara delaktig och bidra till samhället. De sociala banden mellan människor stärks. 
Folkbildning och folkrörelsearbete och demokratiskt deltagande går hand i hand                                                      

                                                                           (Norrbottenskurien 13 02 16) 
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Artiklarna i tidningsmedia fokuserar på statsmaktens förslag att minska de ekonomiska 

bidragen till bildningsförbunden samt ökad styrning och kontroll av ideella föreningars 

och studieförbundens verksamheter. I sina argument för att värna om föreningslivets 

frihet argumenterar tidningsmedia enligt en liknande logik som den statliga utredningen. 

Ett urval av rubrikerna ger dessa budskap: ”Det finns ett samband mellan folkbildning 

och demokrati” (Västerbottningen 060208), ”Demokratin behöver oss” (Västerbottens 

folkblad 050323), ”Minskat stöd till folkbildningen blir dyr på sikt” (Göteborgstidningen 

040829).  I citatet nedan konstateras sambandet mellan föreningsliv och demokrati som 

om det vore ett faktum. 

Ett aktivt föreningsliv gynnar ett starkt folkstyre. Det bidrar till diskussion och 
engagemang kring gemensamma frågor. (Södermanlands Nyheter 030329) 

En annan skribent är kritisk till diskussionen om socialt kapital och vill istället lyfta fram 

den svenska folkrörelsetraditionen. 

Putnams idéer om socialt kapital kan inte ersätta den svenska folkrörelse- och 
föreningstradition som började byggas för ganska precis 150 år sedan. 
Folkrörelsetanken har en djupare innebörd, där ett väsentligt inslag är 
medborgarnas skolning i skyldigheter och rättigheter, träning i att forma och 
utveckla idéer och att ta ansvar tillsammans med andra. Utbildning av unga 
generationer i demokrati och samhällsuppgifter är en grundval för demokratins 
livskraft.                                                                              (Göteborgsposten 00 09 27) 

 
Här menar skribenten att den svenska folkrörelsetraditionen är ”djupare” än idéerna om 

socialt kapital. Djupet sätts i samband med den 150-åriga traditionen och här återkommer 

också föreningens (folkrörelsens) fostran till ansvarsfulla medborgare.  

                  I tidningsartiklarna och i utredningen byggs diskursen om föreningarnas 

fostrande roll genom att jämställa (ekvivalera) föreningarnas syften med det 

demokratiska samhällets syften. En perspektivskillnad är att tidningsmedia verkar ta 

föreningslivets demokratiska värde för given, medan utredningstexten har en mer 

”propagerande” ton. I utredningstexten vävs ”socialt kapital” in i argumenteringen, något 

som förkastas i åtminstone en av tidningsartiklarna.  

          Den nodalpunkt som texternas argumentation vill fastställa är innebörden av 

demokrati. Artikuleringarna fastställer sambandet mellan föreningsliv och demokrati. 
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Texterna ger uttryck för en diskurs som vill renodla detta samband. För att stärka 

diskursen fästs positiva egenskaper till sambandet. Dessa är samarbete, tolerans, ansvar 

och kritiskt tänkande. Dessa positiva värderingar bidrar till att stärka ”självklarheten” i 

diskursen. Kan man ha något emot samarbete, ansvar och tolerans? Att diskursen om det 

nödvändiga föreningslivet behöver värnas och försvaras framgår också när föreningens 

fostrande roll betonas. Medborgaren kan utveckla primitiva egenskaper, men 

föreningslivets ädla syften motverkar detta. I SOU 2006:76 finns fröet till en annan 

diskurs om föreningslivet, som en socialt inkluderande institution från vilken vissa 

kategorier medborgare utesluts.     

Gemenskap och folkbildning 

Värdet av gemenskap är ett viktigt argument i talet om demokrati, och där är föreningen 

en självklar plats för gemenskap. Uttrycket ”folkbildning” återkommer ofta i samma 

mening som föreningsliv. Både i SOU 2000:1 samt i tidningsartiklarna dras paralleller till 

de stora folkrörelserna under 1800-talet, om elitens arrogans för den ”lilla människan” 

och sambandet mellan kunskap och medborgaranda.    

Det är kraften från människors engagemang som bygger ett demokratiskt samhälle  
                                                                           ( Länstidningen Östersund  010323) 

Det viktigaste ordet i demokratin stavas varken ”jag” eller ”du” utan ”vi” – ömsesidigt 
beroende av varandra och förpliktade att lösa våra konflikter fredligt, demokratiskt.  

                                                                                                        (SOU 2000:1, s. 19) 

Motsatsförhållandet till detta, ett samhälle utan gemenskap, beskrivs i demokrati-

utredningen (SOU 2000:1) som: 

… ett samhälle med svaga eller obefintliga medborgarsammanslutningar, där samhället  
reduceras till ett elitskikt och en amorf och odifferentierad massa av isolerade individer.    

                                                                                                         ( SOU 2000:1, s.153) 
Föreningsmedlemmen är så pass viktig för samhällsutvecklingen att förenings-

medlemskapet enligt statens offentliga utredningar utgör en av de avgörande faktorerna 

för att ett demokratiskt statsskick skall kunna genomföras överhuvudtaget. Citatet nedan 

representerar ett av argumenten för hur föreningen som form också skapar gemenskap 

trots olikheter.  
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Hanterade demokratiskt – öppet och fredligt – kan våra olikheter och motsättningar 
innebära framsteg och ömsesidig gemenskap.                                 (SOU 2000:1, s. 19) 

I utredningstexten uttrycks också en tydligt uttalad risk för vad som kan hända med den 

demokratiska legitimiteten om gemenskapen och delaktigheten i föreningslivet avtar eller 

försvinner.  Om känslan av att leva i ett gott samhälle inte delas av alla så kan 

föreningsfriheten istället för att vara något gott, utvecklas till motsatsen. 

... dessa (lokala) partier hade största möjligheter till framgångar i kommuner med lågt 
valdeltagande, hög andel arbetslösa och socialbidragstagare, samt ett uppluckrat 
partisystem.                                                                                   (SOU 2000:1, s. 171) 

När människor känner att de står helt utanför möjligheter att påverka makthavare i sin 

vardag sås ett frö, menar utredningen, av misstro som senare kan resultera i att dessa 

grupper engagerar sig i antidemokratiska organisationer såsom populistpartier med 

suspekt politisk agenda.  

Antidemokratiska krafter organiserar sig också inom ramen för tämligen starka formella 
demokratier. Även inom de nordiska folkstyrelserna organiserar sig medborgare – i kraft 
av sina demokratiska fri- och rättigheter – i syfte att förgöra demokratin.  
                                                                                                            (SOU 2000:1, s. 16). 

Utredningen talar om mötesfrihet som en av de demokratiska hörnstenarna som ett 

samhälle behöver för att kunna upprätthålla den rättvisa som är en demokratisk grund för 

ett välmående samhälle,. Men det finns, vilket artikuleras i citatet ovan, också en oro för 

hur mötesfriheten används, vilka som organiserar sig och vad gemenskapen består i.  

            I utredningen Integrationens svarta bok (SOU 2006:79) talas istället om 

utestängning från folkrörelsernas gemenskap.  

Politik bedrivs inte bara inom de parlamentariska institutionerna, utan även i folkrörelser 
på gräsrotsnivå. Forskarna finner att en utestängning av personer med utländsk bakgrund 
går som en röd tråd genom alla dessa olika institutioner på samhällets olika nivåer.  
                                                                                                           (SOU 2006:79, s.15) 
 
Även i folkbildande organisationer exkluderas invandrade personer från inflytande på 
högre poster (… ) en ansenlig del av ABF:s aktiviteter riktade sig mot invandrar- 
föreningar, var dessa inte företrädda i ABF:s beslutande organ på lokal, regional och 
nationell nivå.                                                                                 (SOU 2006:79, s. 117) 

De två citaten från utredningen från 2006 representerar en bild av uteslutande från 
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gemenskap, en bild som framträder genomgående i utredningstexten.  

           I tidningsmedia framförs en samstämd kör, under hela den studerade perioden, om 

den viktiga gemenskap som föreningslivet upprätthåller. Exempel på vanliga 

formuleringar är ”Vi växer som människor i föreningslivet” (Helsingborgs dagblad 

011021), ”Ideella föreningar måste få utvecklas” (Sundsvalls tidning 120302),” En 

angelägen fråga – folkbildningen” Dalademokraten 130628). Följande citat ger uttryck 

för att föreningsmedlemskapet i sig bidrar till hälsa och personlig utveckling samtidigt 

som demokratin stärks. 

Organiserandet i föreningar har varit en viktig del i utvecklingen av både fysisk 
och psykisk folkhälsa, individers personlighetsutveckling, demokrati och 
solidaritet människor emellan.                          (Västervikstidningen 120827) 

I exemplet nedan tar skribenten ställning för mötesdeltagande i fysisk mening i kontrast 

till Internet.  

Mänskliga möten, öga mot öga, är fortfarande att föredra för att bygga förtroende  
                                                                                      (Hallandsposten 2011-06-07)  

Bakom dessa uppfattningar, där gemenskapen i föreningslivet lyfts fram, ligger en 

outtalad bild om folkhemmet och dess uppbyggnad med hjälp av politiska och 

folkbildande föreningar och därför betraktas detta föreningsliv, särskilt folkbildningen, 

som det självklara receptet för att sprida kunskap bland en befolkning om hur man 

engagerar sig i ett samhälle. Ekvivalenskedjan som bygger på föreningsliv, gemenskap 

och engagemang knyts huvudsakligen med hjälp av positiva värden till nodalen 

demokrati. Ett orosmoln i utredningen från 2000 är dock att alla gemenskaper inte vilar 

på demokratisk grund. Dessa och liknande utsagor lämnar en öppning för de förslag som 

utredningen senare utmynnar i, att demokratisatsningen ska fokusera på vissa grupper av 

medborgare. Föreningslivet fostrar demokratiska medborgare och föreningslivets 

gemenskap är viktig för demokratin.  

             Den artikulerade slutsatsen i denna diskurs om det nödvändiga föreningslivet är 

att utan föreningsliv (och då menas ett gott föreningsliv) är en demokratisk utveckling 

omöjlig. Även utredningen från 2006 deltar i den diskursen genom att lyfta fram 

exkluderingen från denna gemenskap. Det som framförallt bygger upp diskursen om det 
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nödvändiga föreningslivet är de värden som tillskrivs dem, den fostrande rollen och den 

värdefulla (goda) gemenskapen. 

 

4. Det hotade föreningslivet 

Bristande engagemang  
Föreningslivets betydelse för demokratin artikuleras tydligt i utredningstexterna. När 

bilden av demokratin knyts så hårt till föreningslivet, så innebär det samtidigt att en 

minskning av föreningsdeltagande innebär ett hot mot demokratin. I SOU 2000:1 

behandlas problemet med sjunkande föreningsdeltagande och svårigheten för föreningar, 

särskilt politiska partier, att värva nya medlemmar.  

I vilken utsträckning som medborgarna är aktiva i olika slag av föreningar har 
varit ett viktigt mått på den svenska folkstyrelsen och är det allt fort  
                                                                                                  (SOU 2000:1, s.33) 

Tillbakagången är enligt den statistik som redovisas i utredningen inte alltför kraftig 

beträffande själva föreningslivet som helhet utan mer påtaglig beträffande aktivitet i 

politiska partier och förtroendeuppdrag. Denna oroande utveckling är enligt utredningen 

något som på sikt kan leda till negativa konsekvenser för samhället (SOU 2000:1, s.198).  

De traditionella politiska föreningarna attraherar främst äldre medlemmar och tappar 

yngre medlemmar. Det sjunkande föreningsdeltagandet benämns som en ”utarmning” 

som kan leda till sjunkande valdeltagande.  

Om valdeltagandet fortsätter att sjunka finns det risk för att legitimiteten i det offentliga 
beslutsfattandet sjunker och att välfärdsstatens förankring äventyras.  
                                                                                                        (SOU 2000:1, s. 243) 

I utredningstexten formas en ekvivalenskedja mellan valdeltagande och välfärdsstatens 

politiska legitimitet.  Hänvisar texten till forskning som menar att människor alltmindre 

identifierar sig med traditionella kollektiva identiteter.   

Denna förändring bör enligt forskarna även ses i ljuset av en försvagning av människors 
tillhörighet till partier och deras minskande identifikation med olika traditionella 
kollektiva identiteter som förknippas med de etablerade politiska institutionerna. 
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                                                                                                         (SOU 2000:1, s. 179) 
 

              I utredningen Integrationens svarta bok (SOU 2006:79) diskuteras det låga val-

deltagandet bland invandrargrupper i Sverige. Förklaringarna som ges är relaterade till 

låg grad av integration i samhället som helhet.  

Vid 2002 års val röstade 78 % av befolkningen som helhet men bara 35 % av de 
röstberättigade utländska medborgarna. Det finns flera möjliga förklaringar till detta, 
bland dem olika grader av integration i det svenska samhället i betydelsen exponering för 
svenska etermedier och deltagande i svenskt arbets- och föreningsliv, samt nära relationer 
till ”svenskar”.                                                                                 (SOU 2006:79, s. 124) 

Denna oro för minskat deltagande i föreningslivet är också närvarande i dagspressen. 

Tidningsmedia delar utredningens oro för att de demokratiska idealen kan vara hotade 

och underminerade. Här knyts aktiva medlemmar och vardagserfarenheter i en 

ekvivalenskedja som leder fram till ”ett levande demokratiskt system”. 

Utan ett brett föreningsliv, med aktiva medlemmar som tränas i dessa vardags-
erfarenheter, finns heller knappast längre något levande demokratiskt system                                                                                                

                                                                                                                 (SvD 030703) 
 
Men demokratin fungerar inte så bra om det fattas människor som tar på sig 
förtroendeuppdrag. Om de folkvalda, de ideellt engagerade betyder mindre och mindre? 
Om fripassagerarna blir fler?                                                 (Nerikes Allehanda 010525) 

Att ett utbrett föreningsliv ökar valdeltagandet är återkommande i texterna. Att det finns 

undersökningar som stödjer detta är naturligtvis något som stärker medias logik i dessa 

artikuleringar, men det finns också i media en kritik mot politikens professionalisering. 

Att propagera för politik och val borde vara partiernas och föreningslivets hemmaplan. 
Det är ett tidstecken på hur politik idag fungerar. Svagheten i regeringens satsning är att 
den i stor omfattning går genom myndigheter och halvofficiella organ. Det finns något i 
sättet att kanalisera åsikter som behöver förändras.         (Bohuslänstidningen 2013-07-31) 
 
Vad beror det på att allt färre medborgare vill delta i det demokratiska samhällsarbetet? 
Ligger svaret i att dagens demokratiska former inte är demokratiska utan odemokratiska? 

                                                                                              (Göteborgstidningen 020729) 

I bägge dessa artiklar menar skribenterna att tjänstemän och myndigheter tagit över lek- 

mannapolitkernas roll och därmed minskat den ”vanlige” medborgarens betydelse. 

              Diskursen om det nödvändiga föreningslivet bekräftas av dessa utsagor om det 



 

 

22 

hotade föreningslivet. Om det blomstrande föreningslivet är grunden för vår svenska 

traditionella bild av demokrati så kan minskningen av föreningslivet samtidigt innebära 

ett hot mot demokratin. Det är samma grundläggande logik i dessa artikulationer där det 

bristande engagemanget anges som huvudorsaken. Eftersom de goda värdena, samarbete, 

ansvar och tolerans, ekvivalerats till föreningslivets demokratiska kraft så riskerar dessa 

värden också att minska tillsammans med föreningslivets minskning.  

              Det som saknas, eller får en mycket liten betydelse i utredningarnas 

artikuleringar är att det är främst de politiska föreningarna som tappar medlemmar, de 

ideella föreningarna har inte samma utveckling. Men de ges inte samma värde i 

utredningstexterna, de omnämns ibland som instabila, intresseinriktade och tillfälliga.  

Misstro 

I media anges tilltagande misstro som en förklaring till minskningen av förenings-

aktiviteten. Här kan man skönja tongångar om politikernas ”svek.” Tidningsmedias olika 

partipolitiska tillhörigheter producerar olika förklaringar till misstron. I en kommentar till 

en Sifo-undersökning från 1999, om att svenskarna misstror sina lokala politiker, skriver 

SvD.  

I svensk politik råder ett förakt mot hela den demokratiska insatsen (...) Kommuner 
förhindras och förbjuds att pröva nya lösningar. Enhetlighet och konformism ska 
försvaras (…) Genom att återvända till våra rötter bestående av starka lokalsamhällen och 
betydande lokalt självstyre kan vi få fart på både demokrati och politik i Sverige                                                          
(SvD 990809) 

I flera av lokaltidningarna artikuleras ”lokal demokrati” i kontrast till deltagande i 

politiska partier. En rubrik lyder ”Lokal demokrati är mer än att välja beslutsfattare vart 

fjärde år” (Östersundsposten 020204), en formulering som ingår i en argumentation om 

att avståndet mellan politiker och medborgare har ökat. Det är främst landsorts-

tidningarna som formulerar ett missnöje med de etablerade politiska partierna.      

Det är hög tid att sluta tala om de svenska politiska partierna som 
folkrörelsepartier.                                                               (Ljusdalsposten 111102) 

Politik kan ses som en förtroendebranch. Brist på tillit till de förtroendevalda och 
deras tjänstemannaförvaltningar är därför ett hot mot demokratin                   
                                                                             (Östgötakorrespondenten 130814) 



 

 

23 

I artikeln förs resonemanget om att engagemanget i lokalsamhället beror på möjligheten 

att vara med och påverka och förbättra villkoren i vardagen, ”ur denna skaparglädje tillåts 

människor att växa som individer” och ”folkstyret hotas när tilliten urholkas” lyder 

resonemanget i artikeln (ibid.). Tanken att det finns ett samband mellan demokrati på 

lokal nivå och i samhället i stort är ett viktigt argument i artiklar om det lokala 

engagemanget. 

 Det gemensamma arbetet med att slåss för sin lokala butik stärker demokratin 
också på makronivå (DN 020512) 

  
I artiklarna förekommer uttryck som ”vardagskultur” i kontrast till ”elitkulturen” i den 

politiska toppen (riksnivå). Uttryck som till exempel ”drömmarna och visionerna finns i 

vardagen” förekommer ofta, särskilt i lokalpress.   

              Demokratiutredningen behandlar misstron mot politiken främst under rubrikerna 

”Medialisering” och ”Väljare, val och valdeltagande”. Medias kritik av 1990-talets 

nedskärningar i välfärden förs fram som en anledning till medborgarnas minskade 

förtroende. Angående det minskade valdeltagandet, som sätts i samband med minskat 

deltagande i föreningslivet, skriver utredningen att ”förtroendet för de politiska 

institutionerna sjönk mest bland dem som för sin välfärd var mest beroende av den” (ibid. 

s. 228), och att ”misstron mot de förtroendevalda finns framför allt i socialt svaga grupper 

men också hos en elit” (ibid. s 152). En spekulation om orsaken är enligt utredningen att 

”Vi menar att en viktig anledning till den misstro mot folkstyret som finns idag är att 

politiken åtagit sig för många uppgifter och löst för få” (ibid. s. 263). 

                I demokratiutredningen sätts misstro också i samband med antidemokratiska 

tänkesätt och behandlas kort i demokratiutredningen (SOU 2000:1). 

Att många medborgare känner misstro och vanmakt inför hur den politiska demokratin 
fungerar ger oss anledning att ställa problemet precis så allvarligt som det är: Den 
demokratiska kulturen delas inte av alla. Vi kan därför inte anta att de demokratiska 
värderingarna återskapas och sprids av sig själva.                     (SOU 2000:1, s. 16) 
 

Misstron behandlas på olika sätt i media och i utredningarna. I tidningsmedia betonas 

avståndet mellan politiker och medborgare. Utredningarna fokuserar på oron för minskat 

valdeltagande och söker ett antal förklaringar. Dessa är att förtroendet sjunkit bland 
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utsatta grupper eftersom de politiska målen i form av social service har naggats under 

1990-talet. Det riktas också en misstro tillbaka mot medborgarna, ”den demokratiska 

kulturen delas inte av alla” (ibid. s. 16). Misstron blir en svårhanterlig ingrediens i 

diskursen om den traditionella föreningens och gemenskapens betydelse för demokratin, 

och utredningen letar bland olika förklaringarna i olika väljarundersökningar. 

”Demokratin erbjuder medborgarna frihet och möjlighet att förgöra den” (SOU 2000:1, s.  

201).  

             Angående misstro så avviker medias artikuleringar från utredningstextens, vilket 

kan ses som naturligt med tanke på medias roll gentemot statsmakten. De intar olika 

positioner inom samma diskurs om att föreningslivet är nödvändigt för demokratin.  

Den osäkra framtiden 

SOU 2000:1 gör ett hopp hundra år bakåt i tiden och talar om den historiska framtidstro 
som ledde fram till dagens samhälle.  

Steg för steg ersattes ödestron med utopier om att framtiden borde och kunde bli något 
annat än en förlängning av nuet. Om de fick vara med och bestämma, skulle ett annat 
samhälle vara möjligt. På tröskeln till 1900-talet var Sverige ett land där den politiska 
makten låg samlad i ett fåtal händer.                                            (SOU 2000:1, s. 14) 
 

Frågorna om framtiden uttrycks tydligast inom två områden, It-utvecklingen och åter igen 

i anslutning till det sjunkande valdeltagandet. I utredningens text utmålas detta som ett 

scenario som hotar hela välfärdsstaten. 

Vilka konsekvenser kan en försvagning av valen och valdeltagandet få för demokratins och 
välfärdsstatens framtid?                                                                       (SOU 2000:1, s. 176) 

Även i SOU 2006 börjar framtiden med ett steg bakåt. Idag är den framtid som i kontrast 

till början av 1900-talet diskriminerade människor genom ett rastänkande. I 

utredningstexten artikuleras dock att samma tänkande finns idag, men diskrimineringen 

har andra uttryck. 

Diskrimineringen påverkar människors möjligheter att ta del av välfärden och har effekter 
på människors självuppfattning, livsval, materiella levnadsvillkor och framtidsdrömmar.                                               

                                                                                                         (SOU 2006:79, s. 205) 

Till framtiden hör också de mya sociala medierna. SOU 2000:1 uttrycker en ambivalent 
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inställning till Internet som mötesplats. Dels är det ett problem att inte alla har tillgång till 

Internet (ibid. s. 101)  och dels är det ett annat problem att vissa har tillgång till Internet, 

även rasistiska och nazistiska organisationer. Detta exemplifierar ett problem skriver 

utredningen, ”Inte alla former av medborgarsammanslutningar främjar demokratin. 

Tvärtom” (ibid. s. 203). Problemet är att alla kan göra sina röster hörda på Internet. 

          I flertalet av tidningsartiklarna uttrycks en tydlig oro för den avveckling av 

föreningslivet som antas pågå just nu. Att en försvagning av föreningslivet skulle 

underminera vår demokrati på sikt är en uttalad farhåga. I tidningsartiklarna försöker man 

söka förklaringar och lösningar till den nya situationen.  

Det är idag allmänt accepterat att folkrörelsernas tillbakagång både är en 
återspegling av samhällets välståndsökning som gjort det möjligt att ägna 
sig åt mer förströelseliknande aktiviteter och en följd av att stat och 
kommun avsiktligt tagit över folkrörelsernas sociala och politiska uppgifter  

                                                                                              (SvD 03-07-13)  

I uttalandet hänvisas till att folkrörelsernas tillbakagång är ”allmänt accepterad”. 

Dessutom skapas en ekvivalenskedja mellan välståndsökningen och tillbakagången i 

föreningslivet, vilken anges som naturlig följd av välståndet (förströelseliknande 

aktiviteter) och att stat och kommun idag styr politiken. Flera artikelförfattare 

argumenterar också för att folkrörelsetanken fått ge vika åt en tidsanda som betonar 

ekonomisk effektivitet, och medborgarnas valfrihet som konsumenter på en marknad.  

                  Det finns också artikuleringar i tidningsmedia som istället för fram nya former 

av förenings-deltagande. ”Ut med föreningslivet på nätet” är en rubrik i Borås tidning 

(030218). De nya demokratiska formerna beskrivs som ”virtuell demokrati”, ”möten på 

Internet”, ”nätverk” och ”marketing”. Internet beskrivs som en outsinlig kunskapskälla i 

ett samhälle där människor lider av tidsbrist. ”Det finns något i sättet att organisera och 

kanalisera åsikter som behöver förändras” (Bohuslänningen 130731). 

Samhället har genomgått stora förändringar sedan folkrörelsernas framväxt. Där 
det tidigare krävdes en möteslokal för att samtala och diskutera, räcker det idag 
med en e-post adress och en hemsida.                 (Västerbottenskuriren 030417)  

Utredningstexternas uttalanden om framtiden tar avstamp i historien och den osäkra 
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framtid som vi går till mötes sätts samman med minskat valdeltagande.  När 

utredningstexterna nämner Internet och nya media, så är det inte i samma hoppfulla ton 

som i tidningsmedia. Beträffande Internets växande roll under 2000-talet finns två 

uppfattningar i tidningsmedia. Dels en oro som handlar om att möteslokaler är på väg att 

bytas ut mot Internet-sajter och sociala forum på nätet. I andra artiklar uttrycks 

förhoppningar om att Internet skall ta över den länk och förmedling mellan folket och 

makten som föreningslivet är idag.  

 

5. Den gode medborgaren 

I utredningen En hållbar demokrati! (SOU 2000:1) växer en bild fram av en den ideale 

medborgaren. En god medborgare är den som aktivt deltar i föreningar och på det sättet 

bidrar till att öka den gemenskap och solidaritet som anses vara så unik för den svenska 

samhällsandan. Denna aktive och gode medborgare bidrar till att höja valdeltagandet, 

vilket leder till att hela den demokratiska legitimiteten vidmakthålls. I SOU 2000:1 

beskrivs denne medborgarens egenskaper under rubriken ”Medborgardygder”. 

Med medborgardygder avses vanligen förvärvade (eller möjligen också medfödda) 
karaktärsegenskaper som medborgarna kan odla och träna, t.ex. mod, rättrådighet och 
kärlek. Demokratin kräver av sina medborgare att klart inse och hävda dessa 
grundläggande värden.                                                                         (SOU 200:1, s. 19) 

Problemet är att dessa goda medborgare verkar vara en krympande skara. Den gode 

medborgaren tonas fram genom dess motsats, bilder av den inte så gode medborgaren. 

Citatet nedan återfinns i en textruta ”Röster från demokratitorget”. 

Passiva medborgare är ett hot mot demokratin. Detta hot undanröjs om vi tar till vara den 
kraft som finns hos varje människa, viljan till aktivitet och social gemenskap, viljan att 
påverka den egna situationen och samhället, behovet av eget skapande och ökad kunskap.                              
 
                                                                                                              (SOU 2000:1, s. 38,) 
 
Delaktighet har en dynamisk funktion för att utveckla den demokratiska processen. Om 
medborgaren däremot inte erfar att han eller hon kan påverka genom att delta, minskas 
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lusten att försöka på nytt. Detta kan leda till passivitet och att man tar avstånd från den 
demokratiska processen.  Men det kan också ta sig utryck i konkreta politiska aktiviteter 
utanför de etablerade demokratiska formerna och arenorna” (SOU 2000:1, s.38) 
 

Men vilka är då dessa passiva och potentiellt farliga medborgare? I analysen av texterna 

ställs två kategorier av medborgare som motbilder till idealet, den aktive och ansvarsfulle 

medborgaren. Dessa kategorier av medborgare beskrivs inledningsvis av utredningstexten 

i SOU 2000:1 som i riskzonen för att bli exkluderade. 

 

De som riskerar att bli exkluderade 

Det kunde av undersökningar konstateras att det i fråga om kommunalvalen fanns ett specifikt 

storstadsproblem och att detta var starkt kopplat till invandrarnas låga valdeltagande.                                                                               

(SOU 2000:1, s. 78) 

I SOU 2000:1 omnämns invandrare som en passiv (icke röstande) grupp. I SOU 2006:79  

artikuleras samma fenomen som ett resultat av strukturell diskriminering. 

Den strukturella diskrimineringen koncentreras till dessa platser (bostadsområden) 
och omsluter de boende med processer och villkor som exkluderar dem från ett jämlikt 
medborgarskap. (SOU 2006:79, s. 99) 

När frågan om invandring och integration behandlas i tidningsartiklarna så framträder två 

mönster, dels att det är ett problem att invandrarna inte engagerar sig politiskt, och dels 

när de gör det, så finns en ovilja hos myndigheterna att acceptera det föreningsliv som de 

representerar. Ett återkommande tema är att valdeltagandet bland de med invandrar-

bakgrund är lågt därför att invandrarnas föreningsverksamhet möts av motstånd från de 

kommunala förvaltningarna.  

A. gör ingen hemlighet av att han ser ett mönster, att förortens folk möts med oförstående 
och dålig kunskap. Det är en demokratifråga, säger han  

                                                                                          (Göteborgsposten 041204) 

 
En synpunkt som återkommer i tidningsmedia är att föreningslivet har en funktion av att 

slussa in utlandsfödda människor i samhället så att de på det sättet kan ”socialiseras” in i 

det ”rätta sättet” att bete sig i Sverige.  
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Utanförskapet leder till passivitet (...) Samtidigt försöker vi introducera svenskt 
föreningsliv, ett sätt att umgås som de flesta invandrare inte är vana vid. 

                                                                                           (Göteborgsposten 020903) 
 

Invandrare beskrivs som en osäker grupp som befinner sig i en integreringsprocess och 

därmed inte riktigt kan räknas till samhällsdeltagandet ännu. En person med invandrad 

bakgrund befinner sig mellan ett riktigt samhällsdeltagande och ett utanförskap från den 

samhällsgemenskap som man deltar i som svensk medborgare. Det är tydligt att dessa 

samhällsmedlemmar trots sitt svenska medborgarskap inte blir betraktade som ”fullgoda 

svenska medborgare” då de tillhör en osäker grupp som inte riktigt beter sig som sig bör. 

              I motsats till den gode medborgaren beskrivs också den passive medborgaren. I 

uttalanden från SOU 2000:1 samt i tidningsmedia positioneras invandraren som det 

passiva subjektet. Det är invandraren som bor i ett segregerat område som är detta 

passiva subjekt. SOU 2006:79 för fram andra artikulationer som uttrycker att det låga 

engagemanget är ett uttryck för strukturell diskriminering, men dessa artikuleringar ingår 

i den dominerande diskursen eftersom de också stödjer nödvändigheten av 

föreningsdeltagande.  

 

Det är inte vi och dom 

Utredningen Integrationens svarta bok (SOU 2006:79) beskriver exkluderingen enligt en 

annan logik, som inte kan återfinnas i SOU 2000:1. Utredningstexten för genom olika 

argument fram tanken att strukturell diskriminering och rasism kan ske på alla nivåer 

inom samhället och kan på sikt bidra till en exkludering av vissa grupper som får problem 

att hitta en väg in i samhällsgemenskapen.  I utredningen från 2006 ägnas stort utrymme 

åt diskriminering och exkludering av människor av utländsk härkomst. Tyngdpunkten 

läggs speciellt på de särskiljande processerna i samhället som ligger till grund för denna 

diskriminering.  Begreppet demokrati är inte lika närvarande i SOU 2006, snarare 

underförstått. Däremot organiseras diskursen runt begreppet diskriminering. 

Uteslutningsmekanismer får näring genom att svenskar ofta blir benämnda som ”vi som 

är integrerade” och invandrare som ”dom som inte är integrerade”. Forskarvärlden och 

den offentliga debatten har på senare år utmanat det traditionella integrationstänkandet 
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”med krav på att skifta fokus från svårigheterna med att integrera de andra, till 

diskriminerande strukturella och institutionella sammanhang i det svenska samhället” 

(SOU 2006:79, s. 10). 

Bakom välfärdsmodellens universalism finns en selektiv tillämpning av  
välfärdspolitiken som resulterar i särbehandling och diskriminering av personer med 
invandrarbakgrund.                                                                            (SOU 2006:79, s. 17) 

I denna utredning ges en annan bild av historien, än den bild som beskrivs av 

demokratiutredningen (SOU 2000:1). Det finns en ambition att visa att medvetenhet om 

kolonialiseringens historiska bagage om slaveri och andra övergrepp på mänskligheten, 

kan bidra till en mer solidarisk integrationspolitik. I texten nämns också att 

diskriminering förekommer inom organisationer på gräsrotsnivå samt inom 

föreningslivet. Sammantaget kan man också säga att SOU 2006:79 hanterar 

forskningsbidragen i utredningen på ett annat sätt än SOU 2000:1. Utsagorna i 

Integrationens svarta bok är tydligt sammanvävd med utredningens forskningsbidrag 

genom att dessa refereras genomgående i slutrapporten, till skillnad från SOU 2000:1 

som ofta omvandlar forskningsresultat till påståenden utan direkta referenser. 

               I den statliga utredningen från 2006 går det också att uttyda en viss oro för att så 

kallade ”segregerade” områden med hög procent utlandsfödda riskerar att hamna i 

utanförskap då dessa områden präglas av ett lågt valdeltagande jämfört med områden 

präglade av svensk medelklass.  

               Utredningen från 2006 avviker ändå inte från bilden av den gode medborgaren, 

utan motsätter sig att invandrare positioneras som icke goda medborgare, som passiva 

subjekt. Deras agerande tolkas istället som ett resultat av diskriminerande processer och 

resonemanget resulterar i att de på grund av detta, inte kan bli de goda medborgare som 

de har rätt att vara.  

De ”andra” medborgarna 

Att föreningsdeltagandet och valdeltagandet är lågt hos de unga behandlas med oro av 
SOU 2000:1. Oron artikuleras på olika sätt, till exempel att de unga kanske inte delar den 
svenska demokratisynen. 

Bristen på delaktighet kan på sikt komma att påverka ungdomars värderingar av 
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demokratin som styrelseform.                                                    (SOU 2000:1, s.185) 
 
Det finns även en stigande oro över brister i ungdomars demokratiska skolning och de 
tecken som finns på minskat engagemang i partier och i valdeltagande. (SOU 2000:1, s. 
185). 
 

Eller att de unga väljer andra vägar än de traditionella. 
 
Ungdomar ser exempelvis ofta andra vägar att påverka än genom att bli medlemmar i ett 
politiskt parti. Vissa upplever distans till partierna.                           (SOU 2000:1, s.171) 
 
Den nya ”livspolitiken” ifrågasätter gamla representativitetskategorier och påkallar 
personliga, aktiva ställningstaganden utifrån andra typer av identiteter.  
(SOU 2000:1, s. 51) 
 

Utredningen uttrycker också en skepsis mot de ungas användning av Internet. 

Forskningsresultat används som ett argument i denna skeptiska hållning. 

 
Sociologer har bl.a. diskuterat vilka effekter den s.k. simuleringskulturen kan få på 
människors uppfattning om sin identitet, förmåga till empati. En risk som påtalats är att 
vissa människor kan uppleva ett virtuellt liv på nätet mer spännande och attraktivt än de 
sociala miljöer som de lever i.                                                             (SOU 2000:1, s. 99) 
 

De nya formerna av engagemang, som redan sagts hota det traditionella föreningslivet, 

tillskrivs i nedanstående citat de unga och medborgare med utländsk bakgrund. 

Särskilt ungdomar är överlag intresserade av att engagera sig i nya typer av grupper, 
nätverk och andra sammanslutningar som utvecklar nya arbetsformer. Likaså skapar 
medborgare med utländsk bakgrund nya verksamheter, inte sällan med koppling till sin 
kulturella bakgrund och tradition.                                                   (SOU 2000:1, s. 143) 

I en särskild textruta under avsnittet ”Bekämpa utanförskapet” s. 227 skriver utredningen 
att: 

mot bakgrund av vad som hittills har sagts vill vi argumentera för att prioritera följande 
tre medborgargruppers deltagande, inflytande och delaktighet: ungdomar, (långtids-) 
arbetslösa och personer med utländsk bakgrund. Ingen möda får sparas när det gäller att 
finna nya former för att bejaka och förstärka deras politiska engagemang samt fördjupa 
deras medborgarskap. Vi syftar då främst på personer med utomeuropeisk bakgrund. Flera 
av våra studier indikerar att demokratiseringen måste inriktas på att i första hand omfatta 
unga och arbetslösa personer med utomeuropeisk bakgrund.            (SOU 2000:1, s. 228) 

 

Artiklarna i tidningsmedia avslöjar en ambivalent inställning till de unga och de nya 

medierna. Att många unga människor inte intresserar sig för folkrörelser och föreningsliv 
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problematiseras och ses som ett hot mot demokratins framtid av många skribenter i 

tidningsmedia. Förklaringen till denna tillbakagång finns enligt en av artikelförfattarna i 

SvD i folkrörelserna själva. 

Dels i de maktstrukturer som bär upp dem, dels i de politiska partiernas djupt förankrade 
bild av hur samhället ska organiseras och hur den politiska debatten ska bedrivas.   
                                                                                                                     (SvD 030703) 

De unga framställs som engagerade men inte lika organiserade som den äldre 

generationen. De unga framställs också som ”maktlösa”.  

Mer än hälften av de svenska ungdomarna, 55 %, anser att varken de själva eller några 
andra enskilda har någon möjlighet att göra sig hörda hos de som bestämmer i samhället.                                                                                         
( DN 030429) 

Samme skribent spekulerar i att de unga kanske ”slår in på andra vägar”, som aktivism 

och globala rörelser (DN 030429).  

                  I texterna finns ett system av artikulationer som skapar en bild av det aktiva 

föreningsdeltagandet som något absolut nödvändigt för att en representativ demokrati ska 

kunna överleva på sikt. I denna logik ingår en stark föreställning om den svenska 

demokratins historiska uppbyggnad via föreningsliv, demokratiska folkrörelser och 

gräsrotspolitik. Denna bild är gemensam för nyhetsmedia och SOU 2000:1. Den 

alternativa historietolkningen som Integrationens svarta bok (SOU 2006:79) presenterar 

har i slutänden samma logik, den bekräftar också diskursen om det nödvändiga 

föreningslivet som en sanning.   

                I kontrast till bilden av den ”gode medborgare” som konstrueras i 

utredningstexterna  framträder en annan kategori av medborgare som skapar osäkerhet 

inom diskursen och fungerar som en kontrasterande bild som utmejslar den gode 

medborgaren än tydligare. Egenskaperna hos denna medborgarkategori artikuleras på två 

olika sätt, som en självständig medborgare som söker nya vägar och engagerar sig i 

tillfälliga projekt, eller som en opålitlig medborgare som söker nya diskutabla former av 

gemenskap. Gemensamt för dessa två är att de överger det traditionella föreningslivets 

former. Denna subjektpositionering av de unga och av invandrarna som utanförstående 

genererar risker för demokratin genom att texterna konstruerar ekvivalenskedjor mellan 

hotad demokrati och terrorism, nazism och Internetberoende. Eftersom diskursen om det 
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nödvändiga föreningslivet behöver goda föreningsmedlemmar, utmålas dessa kategorier 

av medborgare som en negativ motpol.  

 

6. Diskussion 
 

Föreningslivet är nödvändigt för demokratin  

Syftet med studien var att undersöka vilka ideal och värden som tillskrivs föreningslivet i 

de offentliga texterna samt vilka bilder av medborgaren som framträder i texterna. Med 

stöd av diskursanalytisk metod studerades ett avsnitt ur den offentliga diskursen i ett 

urval av statliga utredningar och artiklar från nyhetsmedia.   

                 I analysen framträdde två nodalpunkter, viktiga begrepp om vars innehåll 

diskursen strävar efter att fastställa. Dessa var ”demokrati” och ”medborgare.”  

Jag menar att begreppen framstår som nodalpunkter eller nyckelbegrepp därför att de är 

avgörande för förståelsen av varför föreningslivet är så viktigt. Den dominerande 

diskursen i samtliga texter som jag analyserat är att föreningslivet är nödvändigt för 

demokratin. Föreningslivet framställs i utredningarna samt i tidningsartiklarna som den 

folkliga basen för demokratin och medborgaren kan genom sitt deltagande ge eller inte ge 

föreningen dess betydelse.  

 

Vilka ideal och värden tillskrivs föreningsdeltagandet i den offentliga diskursen? 

Föreningslivets ideal och värden blir meningsfulla i relation till de nodalpunkter som 

diskursen strävar efter att definiera. Analysen visade att det var nodalpunkten 

”demokrati” som gav mening och positivt värde till föreningslivet. Föreningslivet 

utgjorde en viktig länk i utredningstexternas framställning om vad demokrati är och bör 

vara. Värdet av föreningslivet bärs framförallt upp av två komponenter: demokratisk 

fostran och värdet av gemenskap. Diskursen om det nödvändiga föreningslivet framträder 

tydligt i SOU 2000:1 och SOU 2006:79 samt i tidningsartiklarna. I tilläggsdirektivet (dir. 
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1998:100) får demokratiutredningen uppgiften att undersöka det sjunkande 

valdeltagandet.  I utredningens system av utsagor målas det upp en hotbild där sjuknande 

deltagande i traditionellt föreningslivet sätts i samband med lågt valdeltagande. Det som 

framförallt hotar föreningslivet är medborgarnas bristande engagemang och misstro samt 

en osäkerhet om framtiden (föreningslivets framtid).  

                  I de båda utredningarna, En uthållig demokrati! (SOU 2000:1) och 

Integrationens svarta bok (SOU 2006:79) länkas också historien till diskursen om det 

nödvändiga föreningslivet. Den svenska demokratins rötter beskrivs i SOU 2000:1 som 

förankrade i medborgarrörelser under 1800-talet, som krävde ett rättvist och jämställt 

samhälle. I SOU 2006:79 beskrivs att korståg, kolonialism och slaveri som en integrerad 

del av västvärldens historia och som än idag i Sverige innebär strukturell och 

institutionell andrafiering av de invandrare som är födda utanför västvärldens gränser. 

Denna diskriminering har som följd att de som invandrat exkluderas från det svenska 

föreningslivet.    

 

Vilka bilder av medborgaren formas i diskurserna? 

Den andra nodalpunkten som texterna kretsar kring är ”medborgaren”. Genom olika 

artikuleringar om hur den ideale medborgaren bör vara, till exempel i avsnittet om 

”medborgardygder” där dessa beskrivs som ”mod, rättrådighet och kärlek”(SOU 2000:1) 

växer en bild fram av en medborgare med utpräglat goda egenskaper.  En av dessa goda 

egenskaper är att denne medborgare organiserar sig i föreningslivet och speciellt i det 

parlamentariskt förankrade föreningslivet, som medlem i ett av våra riksdagspartier.  

                     Det finns också medborgare som inte deltar i de fostrande och 

gemenskapsalstrande föreningarna, ”de andra”. Denna kategori medborgare beskrivs som 

både passiva och möjligtvis farligt aktiva i andra gemenskaper som nazistiska och 

antidemokratiska rörelser. Oavsett passivitet eller annan aktivitet består oron av att de 

inte deltar i den form av föreningsliv som stöttar den parlamentariska demokratin.                    

                   De bilder av medborgaren som målas upp i utredningstexter och i media 

består av ” den gode medborgaren” ekvivalent med den trogne föreningsmedlemmen och 

”de andra”. De andra, var till en början i utredningstexten (SOU 2000:1), de som inte 
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deltog i traditionellt föreningsliv och inte röstade. Så småningom i kapitlet ”Väljare, val 

och valdeltagande”, framträdde vilka de andra förmodades vara. På vägen fram till 

närmare angivelse beskrevs de som ”de som riskerar att bli exkluderade”. Med det 

uttrycket skapades en bro till grupper av medborgare som står utanför samhället. I citatet 

”mot bakgrund av vad som hittills har sagts vill vi argumentera för att prioritera följande 

tre medborgargruppers deltagande, inflytande och delaktighet: ungdomar, (långtids-) 

arbetslösa och personer med utländsk bakgrund” (SOU 2000:1, s. 228), positionerades 

unga, arbetslösa och personer med invandrarbakgrund som de andra, motpolen till den 

goda medborgare som deltar i ett historiskt förankrat föreningsliv som stödjer den 

parlamentariska demokratin. SOU 2006:79 deltar också där i den dominerande diskursen 

genom att också artikulera de utlandsföddas exkludering, men med mekanismer av 

strukturell diskriminering som främsta orsak. 

                

Forskningsbidragens del i diskurserna 

Även om den forskning som producerades inom ramarna för de två utredningarna 

införlivades på olika sätt i texterna så spelade forskningsrapporterna en avgörande roll 

som stöd för resonemangen i de bägge utredningarna. Begreppet socialt kapital 

problematiserades inte utan ”översattes” till ett demokratiskt värde och ekvivalerades 

genomgående till högt föreningsdeltagande. När begreppet socialt kapital i utredningens 

diskurs ekvivaleras med andra begrepp börjar också betydelsen att flyta samtidigt som 

begreppet socialt kapital ger (politisk) tyngd åt de mer vardagliga begreppen tillit och 

förtroende.  

               Det civila samhället behandlades i utredningstexterna som något utanför de 

politiska institutionerna, inte som ett hot utan som en potential i den demokratiska 

framtiden. När det civila samhället omnämndes var retoriken om utanförskap och 

exkludering frånvarande. Det civila samhället är ”respektabelt”, det består av medborgare 

som vill påverka sin vardag där kommun och stat inte räcker till. Utredningstexten 

artikulerar också en förhoppning att individuella intressen kan utvecklas till allmän nytta. 

Å ena sidan kan det civila samhället bestå av ”öar för likasinnade” (SOU 2000:1, s. 35), å 

andra sidan hoppas utredningen att dessa medborgare som omnämns som 
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”vardagsmakare” också kan fungera som ”brobyggare” och som länkar till de etablerade 

institutionerna. Forskningens bidrag är att erbjuda ett alternativ till 

utanförskapsförklaringen, med stöd av begreppet civilt samhälle öppnas en möjlighet att 

införliva fler medborgare i det föreningsliv som är så nödvändigt för demokratin. 

                    Tidningsmedia gav också forskningens en större arena genom att 

kommentera demokratiutredningens och integrationsutredningens delrapporter. På så sätt 

kan man säga att tidningsmedia fungerade som en megafon för begreppen socialt kapital 

och civilt samhälle som är de samhällsvetenskapliga begreppen i de delrapporter som 

produceras av de statliga utredningarna.   

 

Den parlamentariskt inkorrekte medborgaren 

Hur förhåller sig den offentliga diskursen till nutidens sociala rörelser? 

Det traditionella föreningslivet som demokratigarant får stor plats i den offentliga 

diskursen. Avslutningsvis och utifrån mina reflektioner under analysarbetet ställer jag mig 

frågan om föreningen i den bekanta form som vi känner den, verkligen är den största 

garanten för demokrati. Vilka är de nya former av sociala rörelser som utmanar 

föreningslivet som kollektiv form för gemenskap? Den oro som uttrycks i 

demokratiutredningen (SOU 2000:1), i integrationsutredningen (SOU 2006:79) och i 

nyhetsmedia gäller främst minskat valdeltagande och ett förmodat ännu mer sjunkande 

valdeltagande i framtiden. Föreningslivet minskar inte i stort, de ideella föreningarnas 

sociala engagemang har ökat, det är främst intresset för medlemskap i politiska partier 

som minskar enligt den forskning som texterna refererar till.  Det är tydligt att diskursen 

premierar de föreningar som innebär ett direkt stöd till parlamentarikerna och oroar sig 

för de föreningar som är aktiva i samhällsutvecklingen, men då utanför de folkvaldas 

domäner. Folket påverkar direkt genom aktiviteter via ideella föreningar och projekt som 

rör specifika frågor i närmiljön, inte genom att stödja de etablerade partierna.  

                På sätt och vis utgör dessa aktiviteter, i föreningsform eller i andra mer 

tillfälliga former, en konkurrens till statliga och kommunala myndigheter eftersom det 

ofta handlar om frågor som också via skattepengar handhas av statliga och kommunala 



 

 

36 

organ, som till exempel stöd till utsatta grupper, miljöfrågor och global katastrofhjälp. 

Man kan säga att detta engagemang också är uttryck för solidaritet, engagemang och 

samhällsansvar, men utanför de parlamentariska formerna.  Här kan kanske begreppet 

”det civila samhället” framledes bidra med ett alternativ till subjektpositionerna ”passiva” 

medborgare och ”exkluderade” medborgare. I de två utredningar som jag studerade 

kunde man märka en försiktighet gentemot begreppet, däremot användes det flitigt i de 

reservationer som avslutade utredningarna.  

               I SOU 2000:1 framhävs föreningens roll som fostran till demokrati, vilket kan 

förstås som socialiserande mekanismer. Sofi Gerber (2011) menar i sin avhandling att 

barnens skolgång i Öst- respektive Västtyskland fungerade som en ”socialiserande 

institution” där barn lärde sig ”rätt” beteende, sociala koder och förhållningssätt till 

omvärlden. På liknande skulle också föreningslivet kunna bidra till att forma 

medborgaren till den ”gode medborgaren” då föreningslivets arbetsformer och 

samförstånd bidrar till att medborgaren skolas in i vissa förhållningssätt och 

organisatoriska strukturer. Det föreningsliv som ingår i det representativa parlamentariska 

systemet fostrar medborgaren till ett ”rätt” beteende i samhället.   

               Den unge medborgaren och invandraren är i den meningen osäkra kort. De 

skapar nya former och vill inte göra enligt den svenska traditionen utan kanske med sin 

egen kultur som utgångspunkt? Är det ett hot eller ett tecken på att sociala rörelser ändrar 

form när förutsättningarna förändras. Melucci menade att den postindustriella 

demokratins dilemma består i den strukturella spänning som genomsyrar samhällets 

komplexa nutida problem (jfr s. 12). Det finns enligt Melucci betydligt fler intressen att ta 

hänsyn till i nutidens samhälle jämfört med den tidiga industrialismens samhälle. Dagens 

samhälle består inte längre av homogena sociala intressen som till exempel 

arbetarrörelsen och folkbildningsrörelserna representerar. Människor liknar heller inte 

varandra som de gjorde förut, utan är uppdelade i olika grupper med olika 

representationer och identitet.                

                 Det finns inte heller samma bestämda positioner och hierarkier som förut sågs 

som självklarheter i samhället. Kulturella kännetäcken betecknas inte längre uppifrån 

som de vore naturgivna. Denna förändring är till samhällets fördel då människor enligt 
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Melucci får en större motivation att utöva ett större deltagande i sociala rörelser, 

handlingar som på sikt bidrar till att förbättra sin egen livssituation.   

               Wettergren och Jamison framhåller att en social rörelse inte är något man kan 

sätta fingret på. Det man enligt forskarna kan observera och empiriskt undersöka är 

framför allt de uttryck som en social rörelse tar sig och de nätverk, organisationer och 

grupper som håller upp rörelsen genom att förmedla dess idéer och ”kollektiva identitet”. 

Därmed blir rörelsens gränser gentemot samhället och gentemot andra rörelser något som 

ständigt skapas och omskapas. Frågor om vilka vi är, vad vi vill och hur vi vill uppnå 

detta ställs och bearbetas, stöts och blöts. Wettergren o Jamison (2006) menar också att 

det är en tvistefråga huruvida en institutionaliserad rörelse fortfarande kan betraktas som 

en rörelse.  Om en institution ”satt sig” och förvandlats till en rutinartad interaktion som 

handlar om organisationens överlevnad eller säkrandet av arbetsplatser på 

organisationerna, är det då fortfarande en rörelse? Till exempel kan man fråga sig 

huruvida politiska partier är institutioner eller rörelser? I Wettergrens och Jamisons 

definition är en rörelse något som ”rör sig”. Med detta menar de att det är viktigt att 

komma ihåg att rörelsens bärare och rörelsen i sig inte är samma sak- rörelsen är något 

mer och större än de enskilda grupperna. Uttryckt med forskarnas egna ord menas här att 

rörelsen ”befinner sig mellan dessa grupper, i utrymmet där interaktionen mellan 

grupperna bearbetar den kollektiva identiteten och de frågor som är viktiga för rörelsen. 

              När de statliga utredningarna, och framförallt demokratiutredningen (SOU 

2000:1), ställs inför ett förändrat landskap där medlemskap i traditionella och 

institutionaliserade föreningar minskar, men inte föreningsdeltagandet i stort, blir detta ett 

hot mot det institutionaliserade föreningslivet. Melucci menar också att det är viktigt att 

samhället tillåter självrepresentation i form av autonomi och frihet att själv definiera 

vilken identitet man tillhör.  Han tar om något han kallar för ”rätten till skillnad” ( ibid. s. 

183).  SOU 2000:1´s definition av integration och föreningsliv verkar handla om att 

anpassa utlandsfödda till de ”svenska traditionerna” gällande föreningsliv, en 

socialiseringsprocess. I SOU 2006:79 framförs problemet med att de utlandsföddas 

erfarenheter undervärderas och att integration hindras av djupt rotade fördomar.           

                Viljan att påverka sin vardag men också att genom sociala aktiviteter bidra till 
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samhällsförändringar verkar tillhöra den mänskliga tillvaron, därmed kan man kalla det 

för en stabil företeelse. Det kontingenta, den ständiga förändringen är formerna för denna 

vilja och aktivitet. Diskursen i de statliga utredningarna knyter medborgarens aktivitet 

mycket hårt till en form, föreningslivet. Men det är inte formen utan den mänskliga viljan 

att vara aktiv och att vilja påverka, som jag menar är stabil. Diskursen i utredningarna 

kämpar genom olika artikuleringar om att föreningslivet är av godo, att det fostrar och 

skapar gemenskap, med att tolka medborgarnas beteenden, och oroar sig för det 

sjunkande föreningsmedlemskapet, vilket de uppfattar som en farlig utveckling för 

demokratin.  Där bidrar det för politiken nytillkomna begreppet ”det civila samhället” 

med en lösning. Begreppet gör de medborgare som sviker föreningslivet till respektabla 

medborgare och i utredningstexten artikuleras en förhoppning att dessa medborgare kan 

vara ”brobyggare” till det institutionaliserade föreningslivet.  
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