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Abstract 

Swedish voluntary associations, folkrörelser have been honored 
with a gilt-edged history, a chronicle in need of critical 
nuance. Those mass movements which at the time of the 
breakthrough of democracy and the welfare society were bearers of 
civic ideals and visions have changed in character and met 
competition from other organizations. Over the years the 
organizational sphere as well as its enviroment have evolved into 
something of a completely different nature. 

The purpose of this study is to reconstruct the community 
functions of voluntary associations; and to identify the 
conditions under which voluntary associations are able to promote 
different political cultures. 

The analyses prove that voluntary associations in the welfare 
society occupy community functions located between the extremes 
of a service and a pressure function. Extrapolated to the 
macro-level they are on the way to a privatist and pluralist 
society, respectively. Few, if any, organizations maintain forces 
that point in the direction of a civil or state society. 
Organizations push society onto a path leading towards pluralism 
and individualism, but what does this imply for the development 
of the whole social formation? A variety of forces may 
counterbalance the aspirations of voluntary associations. In the 
welfare society key emphasis must be placed on what happens when 
organizations meet the challenge imposed by the volumnious growth 
of the public sector. 

The capacity of organizations to change the enviroment is 
dependent on the scale and thoroughness of public intervention: 
the more extensive government interventionism, the harder it is 
for organizations to leave their imprint on the making of a 
political culture. If, however, the integration of the economic, 
social, and political arenas was to disintegrate or the arenas 
were to become softer in their contours, organization potentials 
would grow stronger. Voluntary associations are more reactive 
than active in political conditions characterized by integrated 
arenas and government interventionism; reducing public 
intervention is a prerequisite for organizations to be able to 
reshape the political culture. 

Keywords: Voluntary associations, community functions, political 
culture, welfare society, public interventionism. 
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PROBLEM OCH SYFTE 

Folkrörelser står för något speciellt i Sverige. I de flesta 

andra länder föredrar man att tala om frivilliga organisationer, 

sammanslutningar eller föreningar. Detta beror inte bara på 

språkliga utan också på politiska skillnader. I Sverige är det 

vanligt att betrakta folkrörelser som delaktiga i folkstyret på 

ett helt annat sätt än vad som gäller i andra länder. Medan 

demokratin genomförts först efter hårda samhälleliga konflikter i 

andra länder, har den svenska utvecklingen präglats av reformism 

och social harmoni. I den historien placerar sig folkrörelserna 

som en av de viktigaste sociala krafterna. Det är en position som 

förpliktigar och som motiverar en granskning av folkrörelserna 

utifrån välfärdssamhällets perspektiv. Enigheten bland bedömare 

är stor när det gäller folkrörelsernas historiska roll, däremot 

går meningarna starkt isär då välfärdssamhällets folkrörelser ska 

värderas. 

Utgångspunkter och synsätt varierar i den aktuella debatten, men 

några huvudlinjer kan urskiljas. De kan formuleras som fyra olika 

och motsägelsefulla folkrörelsebilder. Den första framställer 

folkrörelserna som passiva, förstelnade och befolkade av 

byråkrati och pampvälde. Den andra beskriver folkrörelserna som 

medborgarfostrare, alternativskapare och som ett uttryck för 

social gemenskap. Den tredje förutskickar att folkrörelserna har 

en historiskt förankrad förmåga att ändra samhällets politiska 

kurs. En fjärde bild säger att de har förlorat denna förmåga. 

Uppgiften i denna avhandling är att avmytifiera - att visa vad 

som är myt och vad som är verklighet. 

De två första bilderna har med folkrörelsernas interna relationer 

att göra - vilken position medlemmarna har i den egna organisa

tionen. De två senare rör vid folkrörelsernas externa relationer 

- vilket förhållande en organisation har till sin omgivning. 
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Kombinationen av en organisations interna och externa relationer 

illustrerar dess samhällsfunktion. Beroende på vilken den 

samhällsfunktionen är kan en organisation påverka ett samhälle i 

olika riktning. Om folkrörelserna vid sekelskiftet kunde påverka 

den politiska kulturen i riktning mot demokrati och välfärd, 

borde de också kunna ändra på dagens - välfärdssamhällets 

politiska kultur. 

Folkrörelserna själva ger sällan en sammanfattande bild av den 

egna organisationen. De har ingen principiell mening om samarbete 

med eventuella motparter, ingen uttalad avvägning mellan 

medlemmars och organisationseliters insatser och bara undantags

vis framtidsprogram som kan avslöja deras visioner. Det ligger 

helt enkelt inte i särintressets natur att tillhandahålla sådana 

programpunkter. Folkrörelser kan inte utan svårigheter redovisa 

övergripande politiska förhållningssätt som går utöver 

särintresset. Risken är att konfliktlinjer uppenbaras som i sin 

tur kan hota sammanhållningen. Detta hindrar emellertid inte att 

folkrörelserna nu liksom tidigare kan ha en samhällsfunktion som 

går utöver vad särintresset kan sägas representera. Problemet är 

att dessa funktioner varken är avsedda eller direkt observerbara. 

En analys med uppgiften att identifiera folkrörelsernas 

samhällsfunktion måste därför rekonstruera folkrörelsernas 

attityder, beteenden och ideal så att klara funktioner blott-

lägges. Det är med andra ord en analytisk uppgift att 

systematisera, generalisera och peka på utvecklingslinjer då det 

gäller folkrörelsernas samhällsfunktioner. 

Folkrörelsernas samhällsförändrande karaktär betingas av deras 

samhällsfunktioner - de kan rentav betecknas som en orientering 

mot olika politiska kulturer. Förmågan att realisera dessa 

kulturer är emellertid kringgärdad av restriktioner. Organisa

tionerna kan kontrollera, modifiera eller ignorera sin omgivning 

och omgivningen kan agera på samma sätt i förhållande till 
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organisationer. Det är en analytisk uppgift att avgöra vilket 

förhållande som råder. Avhandlingens syfte kan därmed preciseras: 

Att rekonstruera folkrörelsernas samhällsfunktioner, samt 

Att ange folkrörelsernas förmåga att genomdriva olika politiska 

kulturer. 

Analysen ger ett resultat som kan besvara följande frågor: 

- Vad är en folkrörelse? (kap 1) 

- I hur stor utsträckning förekommer olika slags organisationer 

och vilken är trenden i organiseringens utveckling? (kap 1) 

- Vilken roll spelar medlemmarna i den egna organisationen? 

Handlar det om medlemsaktivism eller elitrepresentation? 

(kap 2) 

- I vilken grad söker folkrörelserna offentliga lösningar på 

sina problem och i vad mån litar de till egna resurser? (kap 3) 

- Vilka samhällsfunktioner kan förknippas med olika organisa

tioner? (kap 4) 

- I vad mån pekar dessa samhällsfunktioner mot olika politiska 

kulturer? (kap 4) 

- Vilka egenskaper i välfärdssamhället påverkar organisationernas 

beteende? (kap 5) 

- Vilket genomslag har organisationerna i attityder och i väl

färdssamhällets politiska praktik? (kap 6) 
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- I vilken grad kan organisationerna påverka samhället i riktning 

mot olika politiska kulturer? (kap 7) 

Genom att belysa dessa problem bidrar analysen till ökad kunskap 

politiskt/normativt, eftersom folkrörelsernas agerande har 

konsekvenser både för organisationerna själva och för samhällets 

utformning. Analytiskt/statsvetenskapligt kommer en analys av 

folkrörelsernas samhällsfunktion och deras möjlighet att påverka 

samhällsutvecklingen med nödvändighet att beröra centrala 

förhållanden i den politiska demokratin. Synsätt och dokumen

tation kan därvid användas för att utveckla teoretiska 

resonemang om den politiska demokratin och dess organisering. 

ANGREPPSSÄTT 

Frågan om folkrörelsernas samhällsfunktion angrips utifrån ett 

organisâtionsteoretiskt perspektiv. Det centrala i en sådan 

ansats illustreras av följande citat från Talcott Parsons: l!The 

development of organizations is the principle mechanism by which, 

in a highly differentiated society, it is possible to get things 

done, to achieve goals beyond the reach of the individual.11 

(Parsons, 1960:41) 

Organisationers sätt att få någonting gjort bildar utgångspunkt 

och avgör hur teori och empiri kombineras. Teoretiskt kan en 

organisation realisera sina mål genom medlemsaktivism eller 

genom det politiska systemet. Den första varianten benämnes 

mobilisering och den andra politisering. Mobilisering betecknar 

således en organisations relation till sina medlemmar och 

politisering anger förhållandet till omgivningen. Mobilisering 

och politisering är att betrakta som två dimensioner som - om de 

kombineras - resulterar i skilda samhällsfunktioner. I förläng

ningen av dessa samhällsfunktioner kan organisationerna sägas 
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orientera sig mot skilda politiska kulturer. Den empiriska 

uppgiften blir att placera in fyra analytiskt bestämda grupper av 

organisationer på dessa dimensioner och genom att kombinera de 

uppkomna resultaten kan organisationernas samhällsfunktioner och 

orientering mot olika politiska kulturer fastställas. 

För att uppnå det andra delsyftet - att ange folkrörelsernas 

förmåga att genomdriva olika politiska kulturer - används en 

syntetiserande strategi. Det innebär att teori och empiri 

bedriver ett växelspel där det inte på förhand är givet vilka 

teoretiska utgångspunkter som ska anläggas. I grova drag är dock 

utgångspunkten den att olika socio-ekonomiska och politiska 

faktorer i landets kommuner bildar restriktioner och möjligheter 

för organisationernas förändringskapacitet. Det handlar om att 

söka relatera organisationers samhällsfunktioner till exempelvis 

attitydförändringar, den politiska praktiken, och till politiska 

majoritetslägen. De samband som påvisas kontrasteras sedan mot 

teoretiska överväganden om den politiska demokratins funktions

sätt. 

Redan syftesformuleringen antyder att analysen inte kan anlägga 

ett snävt perspektiv på folkrörelser. Det är snarare hela 

organisationssfären som ska undersökas än historiskt erkända 

folkrörelser. Avhandlingen inriktas på frivilliga organisationer 

i allmänhet, vilket inte hindrar att folkrörelsebegreppet kan 

användas för att särskilja olika organisationer. Folkrörelse

benämningen är "segrarnas koncept" och ett av resultaten i 

analysen kan vara att peka ut vilka organisationer i välfärds

samhället som är segrarna. Hela organisationssfären är en stor 

population att arbeta med, och därför kommer olika urvals

procedurer att tillämpas. Ambitionen är dock att presentera en 

helhetsbild, som med undantag för politiska partier och 

ordenssällskap, skall ge en så fullständig bild som möjligt av de 

frivilliga organisationernas samhällsfunktioner och villkor i det 

svenska välfärdssamhället. 
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Angreppssättet antyder rent allmänt att analysen kan sorteras i 

en forskningstradition där frivilliga organisationers förhållande 

till omvärlden står i centrum. Tidsperspektivet omfattar 

välfärdssamhällets utveckling i vid mening även om de data som 

presenteras oftast rör sig på 1970-talets nivå. 

METOD 

Eftersom undersökningen använder sig av olika analytiska nivåer 

kommer forskningsstrategier, metodval och karaktären av data att 

variera. Då det gäller organisatoriska förhållanden baseras 

observationerna i hög grad på frågeundersökningar av medborgare, 

medlemmar och eliter. I stor utsträckning används tidigare 

undersökningar vilka utsätts för re-analys. Dessa undersökningar 

är: Medborgarna och kommunen (DsKn 1981:12); Folkrörelser och 

kommunalpolitik (DsKn 1982:3) samt SIFO-undersökningarna 

Frikyrkosverige och Nykterhetssverige (båda 1979). Därutöver 

används en egen enkät benämnd Folkrörelserna i välfärdssamhället 

samt Tabellmaterial från SCB:s undersökningar om levnads

förhållanden. Analysen av välfärdsförhållanden på kommunal nivå 

baseras på frågeundersökningarna enligt ovan samt på institutio

nella data baserade på Kommunal servicevariation (DsKn 1982:20) 

och på Allmänna valen 1976, 1979, 1982 (SOS). En utförligare 

metoddiskussion förs i ett metodappendix sist i avhandlingen. 



KAPITEL 1: FOLKRÖRELSER OCH SAMHÄLLSFUNKTIONER 
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INLEDNING 

Det finns mellan 40 000 och 50 000 lokalavdelningar av olika 

organisationer i de svenska kommunerna (Gidlund, 1980:163). 

Närmare 85% av befolkningen är medlemmar i en eller flera 

organisationer, 62% har varit på något möte under det senaste 

året och 23% har förtroendeuppdrag i någon organisation (SCB, 

1980:20). Redan omfattningen av organisationssfären i Sverige 

antyder att en analys med helhetsambition inte kan anlägga ett 

snävt perspektiv på folkrörelser. 

Även om det är sekelskiftets organisationer som normalt benämnes 

folkrörelser är det inget som säger att välfärdssamhällets 

organisationer inte kan ha folkrörelsekaraktär. Uppgiften i det 

här kapitlet är för det första att ange några kriterier på 

"folkrörelse" och visa hur dessa kan användas för att undersöka 

organisationers samhällsfunktioner. För det andra gäller det att 

precisera vilka organisationer som skall undersökas. Hela 

uppsättningen av organisationer är en alltför stor population att 

arbeta med. Organisationssfären måste därför klassificeras. 

FOLKRÖRELSER OCH ANDRA RÖRELSER 

Benämningen folkrörelse har sina rötter i det frambrytande 

massamhället i 1800-talets Sverige. Ordet har använts i skilda 

sammanhang, exempelvis för att beteckna folkvandring och rentav 

upplopp. Dess organisatoriska anknytning introducerades av de tre 

stora rörelserna: frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och 

arbetarrörelsen under 1890-talet. Användandet av begreppet kan 

ses som en strävan att markera styrka, att ge en bild av att den 

egna organisationen hade större delen av befolkningen bakom sig 

(Lundkvist, 1978:21). 1800-talets politiska kultur kunde inte 
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erbjuda dagens demokratiska institutioner och förhandlings-

omgångar, utan det gällde för de fria organisationerna att 

demonstrera de maktmedel man förfogade över. Folkrörelse

begreppets introduktion kan mot den bakgrunden mer ses som ett 

uttryck för propaganda och mindre som en realistisk bedömning av 

medlemsmassor och folkligt stöd. 

På det viset kan folkrörelsebenämningen ha använts i syfte att 

vinna politisk legitimitet. Ordet folk har en innebörd som för 

tankarna till folkmajoriteter och i kombination med Rörelse1 

antyds en stark viljeyttring som kan göra anspråk på politiskt 

erkännande -kort sagt på en plats i den politiska demokratin. Hur 

det än är med den saken verkar det som om de flesta större 

organisationer i dagens samhälle tävlar om att få bli erkända som 

folkrörelser. I vart fall används begreppet av allt fler 

organisationer, exempelvis "gå med i aktiespararnas riksförbund -

Sveriges största folkrörelse11. 

I en analytisk mening tillhör folkrörelser en grupp av fenomen 

som i likhet med politiskt parti, intresseorganisation, 

engelskans "citizen initiative", "popular organization", 

"volontary association", "social movement" etc, används för att 

beteckna frivilliga organisationer av olika slag. Frivilligheten 

ligger i att medlemmarna i en organisation inte har sin 

huvudsakliga inkomst som en följd av medlemskap (Wilson, 

1973:31). Att det är fråga om organisationer antyder en formell 

struktur: ett klart identifierbart namn, relativt uttalade 

målsättningar, regler för medlemskap, arbetsdelning och ledarskap 

samt rutiner och handlingsprogram för verksamheten (Oisen, 

1980:67). 

Frivillighet och förekomst av formell struktur kan emellertid 

vara utmärkande för många olika slags organisationer; det kan 

vara fråga om stora och små, sammansatta och enkla, nationella 

och internationella, samhällsomstörtande likaväl som konforma. 
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Det är inte på förhand givet vilka preciseringar som måste göras 

för att skilja folkrörelse från andra exempel på frivillig 

organisation. Den kanske enklaste utvägen ur definitions

problematiken vore att följa folkrörelsernas historiska exempel 

och låta de organisationer som själva anser sig vara folkrörelser 

också få den benämningen i ett analytiskt sammanhang. En sådan 

självselektiv definition kan emellertid få oanade konsekvenser. 

Av 492 tillfrågade organisationsrepresentanter i 5 kommuner ville 

endast 7% karaktärisera den egna organisationen som folkrörelse. 

Ingen företrädare för nykterhetsrörelsen ansåg sig representera 

en folkrörelse! 

Ofta kan det vara tillräckligt att basera sig på en historisk 

definition. En genomgång av historiska förlopp ger vid handen att 

vissa organisationer av hävd benämnes folkrörelser. I enlighet 

med den traditionen brukar arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och 

nykterhetsrörelsen tas som exempel. I viss utsträckning 

inkluderas också kooperationen och idrottsrörelsen bland 

folkrörelserna (Öhngren, 1980:170). Om ett forskningsprojekt 

väljer den definitionsvarianten är det snarare ett uttryck för en 

ad hoc mässig avgränsning än ett teoretiskt övervägande. Den 

historiska definitionen grundar sig inte på någon egentlig 

bedömning av vad som diskriminerar en folkrörelse från andra 

rörelser, inte heller kan den beakta nybildade organisationer. 

En teoretisk definition söker skilja ett fenomen från andra genom 

att använda andra begrepp. I den svenska forskningstraditionen 

kring folkrörelser finns flera definitionsförsök som närmar sig 

kraven på en teoretisk bestämning. De skiljer sig efter vilken 

mängd egenskaper som anses höra till undersökningsobjektet. 

Vanligen formuleras egenskaperna som villkor, dvs en folkrörelse 

måste vara demokratisk, frivillig, varaktig, ideell etc. För 

enkelhetens skull presenteras några varianter i matrisform: 
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Tabell 1:1. Folkrörelsedefinitioner 

Gunnar Hilding Sten Nils 

Heckscher Johansson Carlsson Elvander 

X Fast organisation x x 

Stor anslutning x x x x 

Varaktig x x 

Demokratisk x x x 

Ideell x x x x 

Frivillig x x 

Medlelemsaktivitet x 

Fri i förhållande x x 
till motpart 

Källa: Elvander, 1966:21; Johansson, 1952:13; Sten Carlsson och Gunnar 

Heckscher refererade i Öhngren, 1980:167. 

En eventuell nybestämning av folkrörelsebegreppet borde ta fasta 

på de egenskaper om vilka det råder störst enighet (Sartori, 1984 

:46 f). Med utgångspunkt från matrisen kan påstås att stor 

anslutning, fast organisation, demokratisk och ideell karaktär 

beskriver folkrörelsefenomenet i större utsträckning än andra 

egenskaper. En definition utifrån dessa utgångspunkter kanske kan 

tillfredsställa krav på vetenskaplig kumulativitet, men den kan 

också befästa uppfattningar som inte längre stöds av verkliga 

förhållanden eller motsvarar nya teoretiska insikter. 

Fast organisation antyder att folkrörelser skall ha en formell 

struktur, men det är inte givet hur en sådan utformas. I själva 

verket uppvisar olika organisationer olika lösningar när det 

gäller ledarskap, arbetsfördelning och beslutskompetens. 

Roterande ordförandeskap, stormötesprinciper och lösliga 

relationer mellan olika organisationsnivåer antyder dessutom att 
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organisationers demokratiska innehåll kan variera. 

Idealitet är om det betecknar frivillighet, ett centralt inslag i 

en folkrörelse; i annat fall har medlemmarna sin utkomst från 

organisationen eller så deltar de under tvång. Om idealitet 

däremot förutsätter altruism och samhällsansvar blir läget 

annorlunda. Organisationer som strävar efter att tillfredsställa 

de egna medlemmarnas krav (t ex fackföreningar) skulle då inte 

fullt ut kunna inkluderas bland folkrörelser. 

Stor anslutning är en problematisk egenskap. I och för sig 

antyder prefixet folk- en betydande samling människor, men en 

organisation som förmår samla merparten av invånarna i ett 

bostadsområde för gemensamma syften kan sägas ha större relativ 

anslutning än en organisation med fler medlemmar men där den 

geografiska spridningen är stor. Stor anslutning är en egenskap 

som måste relateras till en organisations möjliga medlemsrekry

tering. 

Definitioner är inte sanna eller falska, bara mer eller mindre 

ändamålsenliga (Scott, 1981:23). I den här analysen efterfrågas 

en folkrörelsedefinition som säger något väsentligt om en 

organisations samhällsfunktion, dvs en bestämning som inkluderar 

både en organisations inre liv och dess relation till omvärlden. 

Detta krav kan ges ett innehåll via följande definition: 

"A social movement is ... A deliberate collective endeavour 

promote change, having at least a minimal degree of 

organization, and founded upon the normative commitment and 

active participation of followers and members." (Wilkinson, 

1971:70) 

Även om engelskans "social movement11 inte direkt kan översättas 

till svenska förhållanden ger definitionen ett uppslag om vilka 

egenskaper hos frivilliga organisationer som är viktiga i en 
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analys av organisationers samhällsfunktion. Två typer av 

relationer kan utkristalliseras från definitionen: (1) Medlem

marnas förhållande till den egna organisationen. (2) Organisa

tionens förhållande till omvärlden. 

Den första relationen kan benämnas mobilisering och som en 

"maximitolkning11 avse en benägenhet till kollektivt agerande. Den 

benägenheten kan i och för sig tolkas som en systemisk 

angelägenhet och avse till exempel framväxten av organisationer 

som en indikation på politisk utveckling. Eftersom studieobjektet 

här är redan befintliga organisationer och deras samhälls

funktion, är det en intern mobilisering som är av intresse. Det 

gör att medlemmarnas relation till den egna organisationen i 

termer av anslutning, rekrytering, aktivism, etc, illustrerar 

benägenheten till kollektivt agerande. Om man vill studera 

organisationers samhällsfunktion måste en del av analysen 

koncentreras på just interna förhållanden. De tidiga folk

rörelsernas medborgarfostrande roll har också haft innebörd för 

samhällets fortsatta utveckling, bl a genom att bidra till 

fredliga former för intresseartikulering. Vilken typ av aktivism 

som råder inom dagens organisationer kan på liknande sätt ha 

följder för samhällets fortsatta kurs. 

Organisationers förhållande till omvärlden anger en förändrings

aspekt, vilket har intresse i ett samhällsfunktionsperspektiv. 

Det handlar alltså om i vilken grad en organisation verkar som 

instrument för samhälleliga förändringar. Utgångspunkten är att 

en organisation kan välja mellan att själv realisera mål och att 

engagera andra aktörer för att uppnå önskade tillstånd. I det 

förra fallet rör det sig om en privat och i det senare fallet om 

en offentlig strategi, dvs en organisation kan ha en benägenhet 

att söka offentliga lösningar eller att själv svara för dessa 

(Kramer,1981:273). 
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Organisationers relation till omgivningen kan därmed som 

maximitolkning anges som en benägenhet att söka offentliga 

lösningar. Med ett annat språkbruk kan man kalla detta 

politisering. Mobilisering och politisering, som beteckningar på 

organisationers förhållande till medlemmar respektive förhållande 

till omgivningen, betraktas som dimensioner med höga och låga 

värden. 

Figur 1:1. Folkrörelsedimensioneri mobilisering kontra 
politisering 

. hög 

mobilisering 

låg hög 

politisering 

r l å g  

Not: Operationaliseringen av dessa begrepp redovisas i texten. 

Teoretiskt urskiljs fyra olika typer av organisationer i 

figuren och om man betraktar folkrörelser som likställda med 

"social movement" skulle en folkrörelse karaktäriseras av hög 

mobilisering och hög politisering. En slutsats av detta är att en 

organisation som är framgångsrik också har skäl att kalla sig 

folkrörelse. De organisationer som förmår samla medlemmar och 

proselyter för gemensamma syften och de som förmår påverka 
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samhälle och politik, förtjänar i högre grad än andra 

organisationer att kallas folkrörelse (Friberg & Galtung, 

1984:13). Vilka som är vinnare är därmed att betrakta som en 

empirisk fråga som måste hänföras till analysens resultat snarare 

än till dess förutsättningar. Av det skälet benämnes studie

objektet i fortsättningen frivilliga organisationer enligt den 

distinktion av "frivillig" och "organisation" som gjorts 

tidigare. Mobilisering och politisering bildar således analysens 

grundstenar och maximidefinitionerna enligt ovan kommer att 

utvecklas och operationaliseras i anslutning till respektive 

kapitel. 

ORGANISATIONSINTENTION OCH FUNKTION 

Ett genomgående drag i det hittills förda resonemanget är att 

folkrörelsernas påverkan på samhället och deras orientering mot 

olika politiska kulturer inte kan härledas ur deras program

skrifter och deklarationer. Organisationer kan bedriva 

aktiviteter och ha attityder som placerar in dem i en 

samhällsfunktion alldeles oavsett om den funktionen var avsedd 

eller förutsebar. Det är till exempel inte troligt att en 

folkrörelserepresentant från 1800-talets Sverige var medvten om 

att den egna organisationen höll på att omforma den politiska 

kulturen i riktning mot dagens nätverk av förhandlingar, rådslag 

och medbestämmande. Organisationernas intention var att bereda 

väg för frälsning, nykterhet och högre lön, men deras funktion 

var samhällsomdanande. 

Eftersom folkrörelsernas samhällsfunktioner i dag lika lite som 

vid sekelskiftet är uppenbara, måste deras attityder, beteenden 

och förhållningssätt rekonstrueras så att klara funktioner 

framträder. De båda dimensionerna mobilisering och politisering 

ger, trots att de inte getts någon närmare innebörd, en 

vägledning i sammanhanget. Om mobilisering rent allmänt likställs 
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med en hög medlemsaktivitet och politisering ses som en tendens 

att välja offentliga lösningar på organisationens problem skulle 

figur 1:2 Mnna åskådliggöra folkrörelsernas samhällsfunktioner. 

Figur 1:2. Frivilliga organisationers samhällsfunktioner 

i hög 
I ^mobilisering 

självför

valtnings-

funktion 

påtryck- \ 

ningsfunk-

tion låg hög 

politisering 

service

funktion 

samarbets

funktion 

t iåg 

Not: operationaliseringen av dessa funktioner redovisas i texten. 

Folkrörelser kan ha en relation till sina medlemmar och en 

relation till omvärlden - beroende på hur dessa relationer 

utvecklas kan folkrörelserna ha olika samhällsfunktioner. 

Organisationer med en påtryckningsfunktion söker påverka 

offentliga institutioner att realisera krav framförda av 

organisationerna. Den huvudsakliga beslutsmekanismen är 

förhandling men organisationen har en potential att vidta 

stridsåtgärder via en betydande mobilisering av medlemmarna i det 
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fall förhandlingen visar sig vara resultatlös. 

Organisationer med en samarbetsfunktion söker offentliga 

lösningar. Den huvudsakliga beslutsmekanismen är en gemensam 

samhällsanalys där det råder konsensus mellan offentligheten och 

organisationerna om vilka mål och medel som skall komma till 

uttryck i samhällsutvecklingen. Medlemsaktivitet är snarare ett 

hinder för beslutskapaciteten än en tillgång. 

Organisationer med en servicefunktion söker realisera mål via 

egen verksamhet. Medlemmarna har en affärsmässig relation till 

den egna organisationen - de betalar medlemsavgift i utbyte mot 

varor och tjänster. Organisationer med en självförvaltnings-

funktion söker också förverkliga mål på egen hand, men 

verksamheten bygger där - till skillnad för vad som gäller 

organisationer med servicefunktion - på aktiva medlemmar. 

Denna skissartade bild av organisationernas tänkbara samhälls

funktioner måste emellertid utvecklas för att kunna bilda 

underlag för en empirisk analys. Mobilisering och politisering 

måste operationaliseras och ett perspektiv presenteras som anger 

vad för slags politisk kultur de olika samhällsfunktionerna pekar 

mot. Innan den analysen kan föras vidare måste analysobjektet -

frivilliga organisationer - avgränsas och klassificeras. Det 

förefaller rimligt att inleda en sådan uppgift med att redovisa 

några utvecklingsdrag då det gäller frivilliga organisationers 

bildande. 

ORGANISERINGENS UTVECKLING 

Redan en hastig blick på organisationskartan antyder att 

välfärdssamhällets organisering är expansiv och mångfacetterad. 

Vid sekelskiftet svarade nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen 

för närmare 90% av samtliga föreningsanslutna. I dag organiserar 
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de knappt 6% (Johansson, 1973:38). Samtidigt har antalet 

föreningsmedlemskap ökat från knappt en halv miljon till drygt 

nio miljoner under perioden 1900 till 1976. Med hänsyn tagen till 

befolkningsutvecklingen har den totala organisationsgraden i 

landet ökat från ca 10% till 85% under samma tidsrymd (räknat som 

andelen med minst ett organisationsmedlemskap (SCB 1980)). Det 

som har hänt är således en dramatisk tillväxt av både antalet 

organisationsmedlemskap och antalet organisationer. Hur ska då 

denna trend beskrivas? 

Givet att det är möjligt att identifiera organisationer och deras 

framväxt, bör en sådan trendbeskrivning focusera på en central 

eller en lokal nivå? De flesta organisationsarkiv i andra länder 

- exempelvis Danmark (Buksti 1982; Buksti&Johansen 1977) och 

Norge (Moren et al 1972) - baserar sina data om organisations

tillväxt på en central nivå, dvs det är riksorganisationer som 

undersöks. Även om de flesta organisationer (75%) i Sverige är 

anslutna till riksorganisation är det inte säkert att 

organisering på central nivå är rättvisande i ett tidsperspektiv. 

Det kan dröja decennier innan lokala organisationer finner det 

intressant eller möjligt att bilda en riksorganisation. Dessutom 

försvåras analysen av förekomsten av paraplyorganisationer och 

tendenser till integration och centralisering inom organisa

tionsvärlden. Organisationstillväxt måste därför studeras på en 

lokal nivå. 

Ambitionen är att presentera en bild av organiseringens 

utveckling, som ligger nära ett helhetsperspektiv. Det är därför 

viktigt att data motsvarar krav på fullständighet. Under

sökningens trendbeskrivning baseras på en enkätundersökning 

riktad till organisationseliter i fem kommuner. Kommunerna är 

Grästorp, Sjöbo, Lidköping, Kävlinge och Luleå. Utifrån bl a 

kommunernas föreningsregister skapades ett urval av 600 

organisationer, som tillställdes frågor om bl a tillkomstdatum 

för den egna organisationen. Med uppgifter om medelantalet 
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organisationer per kommun och kommunstorlek, går det att 

uppskatta det totala antalet organisationer i de fem kommunerna 

till 1010. Urvalet skulle då täcka in ca 60% av den totala 

populationen, vilket torde framstå som tillräckligt i 

sammanhanget. (Beträffande urvalsförfarande och andra metodiska 

överväganden se metodappendix i denna skrift samt DsKn 1982:3, 

s 17 ff). 

Figur 1:3. Organiseringens utveckling i fem kommuner. 
Bildningsdatum rapporterade 1979 

100% 

-1890 1891- 1901- 1911- 1921- 1931- 1941- 1951- 1961- 1971-

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1979 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Procenttalen anger andelen av alla organisationer 
bildade i olika tidsintervall, N=361. 

Ökningen av antalet organisationsbildningar, som framgår av figur 

1:3, är dramatisk under den studerade epoken. Av speciellt 

intresse är att ca 25% av organisationerna är bildade efter 1971. 

Välfärdssamhället verkar vara en gynnsam miljö för organisering. 

Nedgången under de båda världskrigen förklaras mot bakgrund av de 
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inskränkningar i medborgerliga aktiviteter som allmän militär 

mobilisering för med sig. 

Trendbeskrivningar över organisationers förekomst grundade på 

tillkomstdatum är behäftade med ett allvarligt problem; 

organisationer bildas, dör, slås samman, splittras och ligger i 

träda för att i bland återigen aktiveras och den typen av 

uppgifter framkommer inte då man utgår ifrån nu existerande 

organisationers rapportering. I den meningen är 1979 års 

organisationer segrarna, och alla andra som inte orkat fram till 

detta datum försvinner i det okända. I en norsk undersökning över 

organisationslivet i Hordaland (motsvarande län) visar Trygve 

Brandal och Per Selle att av de organisationer som fanns 1941 var 

hela 64% försvunna 1980 (1983:266). 

Att jämföra organisationsantalet mellan två tidpunkter kan 

emellertid också vara vanskligt. Antag att man gör på samma sätt 

med kommuner och noterar 1037 år 1952 och 284 år 1984. Skall man 

dra slutsatsen att mer än två tredjedelar av kommunerna 

bokstavligen har försvunnit? Naturligtvis inte, kommuner 

försvinner inte utan de slås samman med andra. På samma sätt kan 

det vara med frivilliga organisationer (bl a som en följd av 

kommunsammanläggningar). Antalet LO-avdelningar har minskat med 

närmare 80% mellan 1950 och 1974 som en följd av sammanslagningar 

(Hadenius, 1976:161). Uppgifter om andra organisationers 

integrationsprocess är bristfälliga men samma fenomen torde om än 

i mindre omfattning kunna noteras där. Minskningen av antalet 

lokalorganisationer mellan 1950 och 1975 är för exempelvis 

Hyresgästföreningen 90%, för HSB 54% och för KF 78%. 

För att få en korrekt bild av organisationssfärens utveckling 

borde man följa varje organisations livsöde. I stället för att 

utföra ett sådant omfattande arbete kan man värdera trenden 

baserad på tillkomstdatum med en jämförelse: 
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Figur 1:4. Tillkomstperioder för organisationslivet i fem 
kommuner. Kumulativ procent 

Kumulativ 
procent 

100. 

90. 

70. 

50. 

— - • Lidköping 
Grästorp 
Sjöbo 
Kävlinge 
Luleå 

30. 

10. 

Tidsperiod 

före 1933 1934-1959 1960-1973 efter 1975 

Källa: Hallin, 1982:90. 

Not: N»429 

Mönstret i figuren är så pass klart att man skulle kunna tala om 

en identisk utveckling. Någon lokal d.iffusionseffekt kan det inte 

heller vara tal om eftersom kommunerna är alltför geografiskt 

spridda. I stället måste man dra slutsatsen att trenden är riktig 

och att eventuella diffusionseffekter verkat på samma sätt i de 

olika kommunerna samt, vågar man påstå, i landet som helhet 

(Hallin, 1981:88). 

Trendmått av de här redovisade slagen säger en del om organise

ringens kontinuerliga karaktär och dessutom kan man slå fast att 
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välfärdssamhället illustrerar ett intensivt skede när det gäller 

bildandet av organisationer. Däremot visar trenderna inte på 

några variationer som kan ligga till grund för en klassifikation. 

En möjlighet i sammanhanget kan vara att söka precisera vilka 

typer av organisationer som svarar för utvecklingen (figur 1:5)• 

Figur 1:5. Bildningsdatua för olika organisationstyper i fen koomuner 

Nu (1979) verksamma organisationer 
bildade 

före 1950 

Köpmannaorganisation fl) 

Annan företagarorg. (2) 

Folkets hus-fören. (3) 

LRF-avd. (22) 

Skytteförening el. 
jaktvårdsförening (16) 

TCO-organisation (26) 

Religiöst samfund el 
organisation (18) 

LO-organisation (30) 

Scoutförening (5) 

Invandrarorganisation (2) 

Hyresgästavdelning (2) 

Bygdegårdsförening (2) 

Studieorganisation (9) 

Nykterhetsförening (5) 

övriga föreningar (9) 

Idrottsförening (95) 

Kulturförening (6) 

SACO/SR-organisation (14) 

Hembygdsförening 

Pensionärsförening (7) 

LRF:s kommunala samrådsgrupp (3) 

Kontaktkommitté (9) 

Friluftsförening (5) 

Lokal intressefören. byalag (5) 

Handikapporganisation (7) 

Hobbyförening 
Ungdomsföreningar 4H, JUF, 
Vi unga, Unga örnar (17) 

SAC-organisation (1) 

Konsumentorganisation (1) 

Villaägareförening (2) 

Hem o skola förening (13) 

Föräldraförening daghem (3) 

Miljögrupp (3) 

Annan aktionsgrupp (2) 

Naturförening (2) 

100Z 

92Z 

92Z 

71Z 

67Z 

56Z 

52Z 48Z 

52Z 48Z 

50Z 50Z 

50Z 50Z 

50Z 50Z 

43Z 

30Z 

29Z 

23Z 

19Z 

19Z 

14Z 

11Z 

4Z 

efter 1950 

29Z 

44Z 

41Z 

40Z 60Z 

40Z 60Z 

38Z 62Z 

68Z 

70Z 

71Z 

73Z 

77Z 

77Z 

81Z 

81Z 

86Z 

89Z 

96Z 

100Z 

100Z 

100Z 

100% 

100Z 

100Z 

100Z 

59Z 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik* 1982 - reanalys. 

Not: Siffror inom parentes anger N för olika organisationstyper. 
N totalt - 361. 71 
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En närmare granskning av figuren visar att den övre halvan, dvs 

de organisationer som i högre utsträckning är bildade före 1985, 

består av fackföreningar, näringslivsorganisationer, nykterhets-

och frikyrkoorganisationer samt idrottsföreningar. I den nedre 

halvan återfinns pensionärs-, handikapp-, föräldra-, hyresgäst-, 

villaägarorganisationer etc. 

1950 har valts som delningspunkt eftersom 50-talet i stort 

illustrerar välfärdssamhällets genombrott. Visserligen har 

reformer av betydande slag introducerats tidigare, men inte 

förrän på 50-talet kunde reformprogrammen kompletteras med en 

avsevärd och allmän hög materiell standard. Eftersom välfärds

samhället bildar bakgrund till den här analysens behandling av 

folkrörelserna är det rimligt att använda 1950 som delningspunkt. 

En gemensam trend är att organiseringen fortgår inom nästan alla 

kategorier. Men en övervikt bland de senast bildade organisa

tionerna kan konstateras för vad som allmänt kallas särintressen. 

Dessa verkar ha en betydligt senare organisering än vad som 

gäller för andra typer av föreningar. Organisationer kan 

emellertid vara av många olika slag och begreppet är ingalunda 

klart. Av det skälet och för att kunna urskilja intressanta 

mönster i organiseringens utveckling måste en snävare klassifika-

tion komplettera bilden. Ett krav på en sådan mer teoretiskt 

ordnad klassifikation är att den information som behövs för att 

översätta teoretiska termer till reella hålls på ett minimum. I 

annat fall måste klassifikationen föregås av en speciell empirisk 

analys. 

Utgångspunkten är här att relationen mellan arbete och fritid 

definierar organisationssfärens utformning. Dvs arbetets villkor 

skapar sin organisering och fritiden sin. 

Arbetets organisering bestäms av positionen i arbetet dvs 

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare sorterar 
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organiseringen i fackföreningar och arbetsgivareorganisationer. 

Inom dessa huvudorganisationer förekommer olika slags hierarkier 

såsom tjänstemän, arbetare, småföretagare, hantverkare, köpmän 

etc och dessutom uppdelningar baserade på verksamhetsinriktning 

t ex metallarbetare, målare, industribranscher etc. Bortsett från 

sådana skillnader identifieras dessa undergrupper som en distrikt 

grupp, arbetets rörelse. 

Fritidens organisering är inte lika lätt att ordna eftersom det 

inte finns någon naturlig position att relatera människor till. 

En huvudsaklig skillnad kan dock göras mellan organisering 

grundad på att en individ faktiskt tillhör en grupp (i egenskap 

av förälder, pensionär, handikappad, villaägare, invandrare etc) 

och organisering till vilken en individ söker sig på grundval av 

värderingsmässiga förhållanden eller böjelser (t ex politiska, 

religiösa eller sociala övertygelser. Den första gruppen benämnes 

identitetsrörelser och den andra idérörelser. Däremellan kan man 

urskilja organisationer, som har inslag av både faktisk och 

värderingsmässig tillhörighet, men där sammanslutningens 

verksamhet mer är inriktad på gemenskap. Dessa rörelser kallas 

interaktiva. Till den senare gruppen kan man även knyta 

organisationer som befrämjar individuella prestationer, vilka 

inte desto mindre försiggår i ett kollektivt sammanhang 

(exempelvis studieorganisationer, friidrottsklubbar, hobby

föreningar etc). 

Det råder förvisso inga vattentäta skott mellan dessa distink

tioner. Kraven på enkelhet och fruktbarhet kräver grova 

kategorier. Den empiriska information, som är nödvändig för 

klassifikationen kan inskränkas till det prefix, som normalt 

föregår organisationsbenämningar; organisationer med ett 

"arbets"-prefix hamnar i arbetsrörelser, de som har ett 

"tillhörighets"-prefix sorteras som identitetsrörelser, de som 

har "normativa" eller "moraliska" förtecken betraktas som 

idérörelser och de som har ett "socialt" eller "prestations-
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inriktat11 prefix karaktäriseras som interaktiva rörelser. 

Tabell 1:2. En Organisationsklassifikation 

Arbetets rotelse 

LO-organisation 
TCO-organisation 
Saco/SR organisation 
SAC - organisation 
LRF:s kommunala sam-
rådsorganisation 
LRF-avdelning 
Köpmannaorganisation 
Annan företagarorg. 

Idérörelse 

Miljögrupp 
Religiöst samfund 
eller organisation 
Nykterhetsförening 

Interaktionsrörelse Identitetsrörelse 

Idrottsförening 
Skytteförening 

Jaktvårdsförening 
Friluftsförening 
Studieorganisation 

Folketshus förening 

Hembygdsförening 
Kulturförening 

Naturförening 
Scoutförening 

Hobbyklubb 
Ungdomsföreningar 
Bygdegårdsföreningar 

övriga föreningar 

Hyresgästavdelning 
Kontaktkommitté 
Villaägarförening 
Lokal intresseförening 
Aktionsgrupp 
Handikapporganisation 
Invandrarorgani sat ion 

Pensionärsförening 

Konsumentorganisation 

Hem o Skola förening 

Föräldraförening vid 

daghem 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Med den klassifikationen och med användandet av år 1950 som 

delningspunkt, kan följande trend åskådiggöras: 
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Figur 1:6. Bildningsdatum för olika rörelsetyper 

Nu (1979) verksamma organisationer 

bildade 

Arbetets 

rörelse 

(97) 

Idérörelsen 

(27) 

Interaktions-

rörelsen 

(185) 

Identitets

rörelsen 
(52) 

Totalt 

Före 1950 

61% 

47% 

37% 

15% 

Efter 1950 

41% 

39% 

53% 

63% 

85% 

59% 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Siffror inom parentes anger N för olika rörelsetyper. 
Totalt N«361. 

I figuren urskiljs de fyra olika rörelsekategorierna. Deras 

bildningsdatum före och efter 1950 anges, dvs 61% av de 

organisationer, vilka sorterats inom kategorin arbetets rörelse, 

är bildade före 1950 och 39% efter osv. 

Det är kanske inte förvånande att fritidens organisering överlag 

växer snabbare under senare år. Det är inte lätt att exempelvis 
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öka den fackliga organiseringen i ett läge där närmare 90% av de 

förvärvsarbetande är anslutna till fackförbund. Nya fackliga 

sammanslutningar verkar dessutom ha svårt att vinna acceptans 

bland de redan etablerade! Fördelningen inom fritidens 

organisering kan emellertid vara av intresse. Den starka 

tillväxten av interaktions-, och framför allt av identitets

rörelsen och den relativt sett minskade ökningstakten för 

idérörelsen är värd att notera. Den trenden håller för övrigt i 

sig om man flyttar delningspunkten till 1970. Då blir procent

talen för de olika rörelserna som alltså är bildade efter 1970: 

arbetets- 16%, idé- 15%, interaktions- 24% och identitets

rörelsen 47%. Procenttalen för idérörelsens tillväxt efter 1970 

bärs nästan uteslutande fram av miljöorganisationer. 

RÖRELSER UTAN FORMELL STRUKTUR 

En trendbeskrivning som baserar sig på formella organisationer 

kan i ett längre perspektiv visa sig missvisande. Det finns andra 

typer av kollektivt agerande som inte låter sig beskrivas i 

termer av formell struktur. I vart fall kan det formella inslaget 

i en organisation variera. 

Det finns varianter av kollektivt agerande där "medlemskap" i 

traditionell mening saknas, men där en hög grad av aktivitet ändå 

kan konstateras. Det handlar om deltagande i olika slags 

evenemang eller kampanjer där deltagarna inte har någon formell 

anknytning till en organisation men där deras deltagande ändå 

manifesterar en variant av kollektivt agerande (Engberg et al, 

1978). Ofta handlar det om en aktionsinriktad verksamhet såsom 

demonstrationer, köpbojkotter, ockupationer etc. Flera av 60- och 

70-talens så kallade rörelser hör hemma i denna kategori 

exempelvis: vänsterrörelsen, musikrörelsen, antikärnkrafts-

rörelsen och solidaritetsrörelsen. Inom dessa rörelser finns 

naturligtvis olika organisatoriska lösningar av formell karaktär 
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men det viktiga i sammanhanget är att deltagande inte med 

nödvändighet eller i någon större utsträckning är knutet till 

medlemskap. En organisation kan dessutom ha formellt medlemskap 

men detta kan i sin tur vara kvalificerat i exempelvis stöd

medlemmar och aktiva medlemmar och till denna skara kan ett okänt 

antal aktiva räknas. 

Det behöver knappast framhållas att sådana varianter på 

kollektivt agerande är svåra att utsätta för systematisk 

granskning. I vart fall gäller den restriktionen om analysenheten 

är organisationer. En viktig begränsning inför den fortsatta 

analysen är därför att organisationer utan formell struktur har 

svårt att få ett genomslag i undersökningens olika datamaterial. 

I den meningen blir sådana "organisationer" underrepresenterade 

och man skulle kunna påstå att det organisationsperspektiv som 

här presenteras är begränsat till en traditionell och 

formalistisk uppsättning av organisationer. 

Inte desto mindre kan det hävdas att den formella utgångspunkten 

är rimlig då ett helhetsperspektiv skall presenteras. Om mellan 

80% och 90% av svenska folket (mellan 18 och 74 år) är medlemmar 

i minst en organisation, blir det totala antalet medlemskap av 

en sådan storlek att rörelser utan struktur knappast kan 

konkurrera på ett sätt som påverkar analysens resultat. Däremot 

kan sådana varianter på kollektivt agerande i ett längre 

perspektiv få konsekvenser för hur en organisationssfär skall 

uppfattas. Det kan vara så att välfärdssamhällets kollektiva 

agerande just kännetecknas av rörelser med en begränsad formell 

struktur och att andra typer av kollektivt agerande (i formella 

organisationer) skulle vara på tillbakagång. I det datamaterieal 

som har presenterats här finns emellertid ingen grund för sådana 

påståenden. Tillväxten av formella organisationer verkar skjuta 

fart under välfärdsepoken och det finns inget som tyder på att 

exempelvis vänsterrörelsen, musikrörelsen, antikärnkraftsrörelsen 

eller andra sådana rörelser skulle ha expanderat på ett sätt som 
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gör att betydelsen av formella organisationer måste omvärderas. 

Vad som har hänt är att den formella organiseringen växer 

samtidigt som nya organisationsfenomen uppträder. Den formella 

organiseringen är en del av ett gemensamt fenomen, nämligen att 

det kollektiva agerandet expanderar under välfärdsepoken. 

* 

Vad organiseringens utveckling innebär i termer av samhälls

funktioner kan ännu inte avgöras. Organisationssfären måste 

utsättas för en närmare granskning, dess mobiliserings- och 

politiseringsförhållanden måste utredas. Den uppgiften inleds i 

nästa kapitel. 



KAPITEL 2: MOBILISERING 
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INLEDNING 

Det föregående kapitlet identifierade fyra olika rörelsetyper och 

deras framväxt under välfärdsepoken. Enbart en trendframskriv

ning ger inga uppslag om vilken samhällsfunktion olika 

organisationer har. Arbetets rörelse, idérörelsen, interaktions-

rörelsen och identitetsrörelsen kan vara förenliga med olika 

samhällsfunktioner. Men trenden i organiseringens utveckling är 

så entydig att klassifikationen visar vilka organisationstyper 

som är intressanta att studera i en fortsatt granskning av 

organisationssfären. 

Uppgiften i det här kapitlet är att ta första steget i en analys 

av de svenska frivilliga organisationernas samhällsfunktioner. 

Uppläggningen är den att organisationernas position på en 

mobiliserings- och en politiseringsdimension avgör denna 

samhällsfunktion samt ytterst orienteringen mot skilda politiska 

kulturer. Intresset focuseras nu på mobilisering och kapitlets 

frågeställning är: vilka organisationer mobiliserar? För att 

besvara den frågan måste begreppet mobilisering operationalise-

ras. Att detta kan vara besvärligt kan noteras redan 

inledningsvis; i de stora rikstäckande medborgarundersökningarna 

brukar mellan 80% och 90% av befolkningen registreras som 

medlemmar i minst en organisation. Som kontrast kan nämnas att 

Zetterbergs livsstilsstudier bland många livsstilar identifierar 

"de samhällstillvända11 (bl a föreningsmänniskan) och anger den 

livsstilen till att omfatta 7% av den totala befolkningen 

(Zetterberg, 1977:68). 

Båda undersökningarna kan sägas spegla mobilisering, dvs 

benägenheten till kollektivt agerande. Spännvidden i de empiriska 

resultaten beror naturligtvis på skilda teoretiska antaganden och 

olika analystekniker. Det kan vara av intresse att närma sig 

"mobilisering" utifrån olika utgångspunkter. 
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MOBILISERINGENS KOMPONENTER 

Rent allmänt kan mobilisering förstås som en process varvid något 

sätts i rörelse. I ett samhällsvetenskapligt sammanhang är det 

människor och framförallt det kollektiva agerandet som 

konstituerar denna rörelse. Det är i och för sig organisationers 

mobilisering, dvs relationen mellan organisationen och dess 

medlemmar, som är föremål för intresse i det här kapitlet, men 

mobilisering är ett allmänt fenomen i samhällsvetenskaplig 

litteratur. Det kan vara instruktivt att först behandla begreppet 

utifrån ett vidare perspektiv. Ett sådant resonemang kan vara 

vägledande i en senare organisationsteoretisk diskussion. 

Olika forskare har skildrat mobilisering som en viktig del i 

samhällens moderniseringsprocess. Nationell integration, stats-

och nationsbyggnad, centralisering, demokratisering etc ses som 

nära förbundna med mobilisering (Lerner, 1958; Apter, 1965; 

Rokkan, 1970). Teorin går i korthet ut på att när samhällen 

genomgår olika slags förändringar i politiskt och ekonomiskt 

hänseende, ändras karaktären och sammansättningen av sociala 

klasser. Gamla förhållningssätt och vanor ifrågasätts och ersätts 

med nya. Härvid kommer nya grupper med gemensamma intressen att 

uppstå och dessa bryter gamla lojaliteter och formulerar nya 

konfliktlinjer. "Politisk" mobilisering innebär i detta 

sammanhang att människor samlas för gemensamma syften i partier 

och andra frivilliga organisationer och att deras agerande i allt 

högre grad riktar sig mot politiskt beslutsfattande. 

På detta sätt kan mobilisering ses som ett nationellt fenomen som 

betingar större samhällsförändringar. Perspektivet här är 

organisatoriskt. Därför måste mobilisering också tolkas i 

organisationsteoretiska termer. Det nationella perspektivet kan 

emellertid bidra med en viktig observation då det gäller 

förståelsen av mobilisering. För det första måste mobilisering 

knytas till ändamålsenligt och mer eller mindre institutionalise-
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rat kollektivt agerande. För det andra måste mobilisering ses i 

samband med förändringar eller utmaningar. En viktig drivkraft 

till mobilisering utgörs alltså av omständigheter som ligger 

utanför ett kollektiv. 

Att resonera från en nationell analytisk nivå till en 

organisationsnivå innebär en nivåförskjutning men inte 

nödvändigtvis en substantiell eller innehållslig sådan; 

benägenheten till kollektivt agerande är viktig i alla sociala 

system och samma mekanismer kan vara verksamma på en nationell 

och en organisatorisk nivå. På den nationella nivån tolkas 

bildandet av organisationer och människors anslutning till dessa 

som ett utslag av mobilisering. På en organisatorisk nivå handlar 

mobilisering om aktivism, engagemang och gemensamma aktiviteter. 

I båda fallen handlar det om "benägenheten till kollektivt 

agerande", men då resonemanget förs med organisationen i focus 

måste mobilisering tolkas i mer individcentrerade termer. 

Relationen mellan medlemmar och deras organisationer bildar 

utgångspunkt och frågan är hur den relationen ska operationa-

liseras och mätas? Maximidefinitionen av mobilisering är inte ett 

tillräckligt skarpt instrument för att mäta olika organisationers 

mobilisering. "Benägenheten till kollektivt agerande" måste 

preciseras. Medlemstal kontra mer kvalitativa omdömen (typ 

livsstilar) anger två motpoler i studiet av mobilisering. Den 

distinktionen kan bilda underlag för ett resonemang om 

mobiliseringens komponenter, dvs mobilisering kan ha både 

kvantitativa och kvalitativa aspekter. Resonemanget kan föras 

vidare genom följande citat: 

"We refer to the process by which a unit gains significantly 

in the control of assets it previously did not control as 

mobilization.. By definition, it entails a decline in the 

assets controlled by subunits, the supraunit of which the 

unit is a member, or external units, unless the assets whose 
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control the unit gained are newly produces ones.. A mere 

increase in the assets of members, of subunits, or even of 

the unit itself, does not mean that mobilization has 

occurred, though it increases the mobilization potential. The 

change in the capacity to control and to use assets is what 

is significant.11 (Etzioni, 1968:388f) 

Det centrala i Etzioni1s definition är att mobilisering ses både 

som en resurs och som en potential, d v s en organisation kan ha 

olika slags resurser, men om den inte förmår sätta dessa i 

rörelse sker ingen mobilisering. 

Mobilisering kan betraktas som en funktion av resurser och en 

potential. Mobilisering är dock vare sig ett statiskt eller ett 

kontinuerligt fenomen. Benägenheten till kollektivt agerande ar 

beroende av situationer. Etzioni skildrar detta som en relation 

mellan en organisation och andra intressen. Man skulle kunna 

formulera det som att olika intressen konkurrerar om centrala 

värden och att den konkurrensen i vissa situationer skärps och 

blir till en utmaning eller ett hot (Tilly, 1978:81). Mobilise

ring kan formuleras som en villkorssats: om resurser och 

potential så mobilisering, givet en utmaning. På ett liknande 

sätt resonerar Tilly då han ser mobilisering som en relation 

mellan ekonomiskt formulerade resurser såsom 11 land, labour, 

capital... technical expertise11 å ena sidan och en potential å 

den andra. 

Tilly infogar ett resonemang om hot och utmaningar som betydel

sefulla drivkrafter till mobilisering. Under samlingsbegreppet 

"opportunity" sorteras olika slags omvärldsfaktorer såsom 

"power11, "repression" och "opportunity/threat" (Tilly, 1978:55). 

Men problemet med de här redovisade sätten att definiera mobili

sering ligger inte i att resurser och potentialer är särskilt 

svåra att identifiera och mäta, problemet ligger i mobilisering

ens relation till utmaningar och andra omvärldsfaktorer. 
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Utmaning är intimt förknippat med en organisations mål. Beroende 

på vilka intressen eller organisationsmål som formuleras kommer 

en organisation att identifiera olika slags utmaningar. 

Ytterligheter kan vara en prestationsinriktad organisation som 

strävar efter att medlemmarna skall maximera den personliga 

utvecklingen (exempelvis en idrottsklubb) och en organisation som 

syftar till att ändra produktionsförhållandena. I det första 

fallet är organisationens utmaning internt formulerad, i den 

andra externt. 

En utmaning verkar inte bara som en drivkraft till mobilisering 

utan ingår dessutom i en organisations perception. Utmaningen 

påverkar dess organisationsstruktur, mål och medel. Därför blir 

jämförelser mellan organisationer svåra att genomföra. Utmaningar 

är inte likartade för olika organisationer och deras intensitet 

kan variera över tid. Situationen vid ett mättillfälle kan 

exempelvis vara sådan att det råder fred på arbetsmarknaden, dvs 

tillväxt, full sysselsättning och gynnsamma reallöner, men en 

konfliktartad situation när det gäller religiösa förhållanden. 

Att i ett sådant läge studera mobilisering och jämföra mellan 

arbetets rörelse och idérörelsen kan vara missvisande. Varje mått 

på mobilisering måste därför relateras till utmaningens karaktär. 

Detta svårlösliga problem får dock inte förhindra försök att 

identifiera mobilisering och jämföra olika organisationer. På 

samma sätt som man i fredstid kan bedöma ett lands armé och dess 

förmåga till mobilisering, borde man kunna uppskatta mobilisering 

med avseende på organisationer. Resurser kan mätas som organisa

tionens ekonomi, antal anställda, medlemstal, rekryteringstrend, 

tekniska faciliteter, etc. Det ideala måttet på potential är en 

uppskattning av "coming when called for11, dvs om medlemmar och 

andra organisationsresurser kan påfordras när de verkligen 

behövs. I brist på en verklig mobiliseringssituation där denna 

förmåga kunde testas, kan man låta olika slags attityd- och 

beteendemått "simulera11 en verklig potential, dvs de 
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organisationer som har en attitydmässig beredskap till 

mobilisering borde kunna urskiljas. 

MOBILISERING SOM RESURS 

Medlemsbegreppet är centralt för varje analys av 

organisationsresurser. Det är också problematiskt, eftersom 

medlemskapet kan betyda olika anknytning; från en postgiro

inbetalning till krav på aktivt arbete i organisationens 

verksamhet. Därför måste 'medlem' utredas i olika aspekter där 

formellt medlemskap (exempelvis betald medlemsavgift) 

kontrasteras med deltagande i en mer bestämd mening. Det kan 

emellertid vara lämpligt att inleda den empiriska analysen med 

ett mått på antalet medlemskap i olika rörelsetyper. Det ger 

en referenspunkt till vilken andra observationer kan relateras. 

Tabell 2:1. Antal medlemskap i olika rörelsetyper år 1976 

i absoluta tal och i procent av befolkningen 

procent absoluta tal 

56,5% 3 330 000 

6,7% 398 000 

26,3% 1 550 000 

30,0% 1 755 000 

Arbetets rörelse 

Idérörelsen 

Interaktionsrörelsen 

Identitetsrörelsen 

Källa: SCB 1980 

Not: Absoluta tal beräknade på befolkningstalet 5 889 000 (16-74 år). 

Se Not 4 för uppgift om vilka organisationer som ingår i tabellen. 

Antalet medlemmar i en organisation är av omdelbart intresse i 

ett mobiliseringsperspektiv. Om man ser problemet i ett 
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nationellt perspektiv är det inte oviktigt om en organisation kan 

visa upp flera miljoner medlemmar eller något tusental. 

Möjligheten att konstituera en stor intressegrupp kan exempelvis 

vara intressant i tider av allmänna val då politikerna strävar 

efter att tillfredsställa krav från så många olika grupper som 

mö jigt. Medlemstalen i tabell 2:1 visar rent allmänt att 

organiseringen är stor i de olika rörelsetyperna. Undantaget i 

jämförelsen är idérörelsen, som uppvisar den lägsta siffran. 

Uppgifterna bör tas med en viss reservation eftersom flera stora 

organisationer främst inom den interaktiva rörelsen inte är 

medtagna i sammanräkningen (exempelvis fritidsfiskare och sång-

och musikgrupper). 

Det ideala måttet i sammanhanget vore att jämföra medlemstal med 

en organisations tänkbara medlemmar. För fackföreningar låter det 

sig göras eftersom organisationsgrad kan jämföras med anställning 

För de andra rörelserna blir det svårare och speciellt för idé-

och interaktionsrörelsen är antalet medlemskap kontra tänkbara 

sådana närmast omöjligt att beräkna. Är det rimligt att betrakta 

hela befolkningen som potentiella medlemmar i exempelvis en 

fotbollsförening? Ett sätt att precisera medlemsmåttets betydelse 

som mobiliseringsresurs är att redovisa medlemstrender. De 

organisationer som växer snabbast under senare år har en fördel i 

mobiliseringshänseende. Det kan förmodas att en intensiv 

medlemsanslutning skapar framtidstro och därigenom ett ökat 

engagemang i den egna organisationen. 

Dessutom kan det vara intressant att jämföra utvecklingen av 

medlemskap mot de tidigare (i kap 1) redovisade uppgifterna om 

organisationsbildningar. Det kan ju vara så att bildandet av 

organisationer är förbehållet en avgränsad elit och att de breda 

folklagren inte omfattas av nya organisationsbildningar. Den 

norska maktutredningen liksom uppgifter från Sverige visar att de 

aktiva i organisationer företrädesvis är män i åldern 35 till 45 

samt att de är högutbildade, oftast offentligt anställda och 
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välbetalda. Organisering som gräsrotsfenomen kan därmed betvivlas 

(NOU 1982:3:106; SCB 1980). Att vara aktiv och att vara medlem är 

förvisso inte samma sak men en trendbeskrivning över medlems

utvecklingen kan dock ge en viss upplysning i sammanhanget. Finns 

det en överrensstämmelse mellan organisationsbildning och 

medlemsanslutn ing ? 

Figur 2:1. Medlemsutveckling för olika rörelsetyper 

Antal medlemmar 
Arbetets rörelse 

2.7 

2.5 

2.3 Interaktions-

rörelsen 
2.1  

1.9 

1.7 

1.5 Identitets

rörelsen 
1.3 

1 . 1  

900 000 

700 000 

500 000 
Idérörelsen 

100 000 

1973 1930 1960 1900 1910 

Källa: Johansson, H., 1973 och Folkrörelserna i välfärdssamhället, 
(II). 

Not: Se Not 5 för uppgift om vilka organisationer som ingår i figuren. 
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Enligt figur 2:1 är utvecklingen klart uppåtgående för alla 

rörelsetyper utom för idérörelsen. Det som har hänt är en 

markant uppgång för interaktions och identitetsrörelsen, ett 

förhållande som också korresponderar med uppgifterna om 

organisationsbildningar över tiden (jfr kap 1). 

Nästa steg i analysen blir att kvalificera medlemsbegreppet till 

att gälla andelen "aktiva medlemmar11. Uppgifterna är baserade på 

frågeundersökningar där respondenterna tillfrågas om aktivitets

grad. För arbetets rörelse, interaktions- och identitetsrörelsen 

baseras uppgifterna på SCB, 1982. Den fråga som ställts gäller 

olika aktiviteter: om man deltagit i föreningens arbete vad 

beträffar affischering; delat ut flygblad; hjälpt till med 

föreningens tidning etc. För idérörelsen är data inhämtade via 

SIFO-undersökningarna Nykterhetssverige, 1979 och Frikyrko

sverige, 1979. Den fråga som ställts där är likartad men något 

mer preciserad: "Har ni deltagit aktivt i församlingens/ 

föreningens utåtriktade verksamhet, t ex opinionsbildning, 

insamlingar, social hjälpverksamhet etc"? 
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Figur 2:2. Andelen aktiva i olika rörelsetyper 

100% 

33% 

22% 

6% 
Interaktions- Arbetets Identitets- idérörelsen 

rörelsen rörelse rörelsen 

Kalla: SCB 1982; Frikyrkosverige, 1979 - reanalys; 

Nykterhetssverige, 1979 - reanalys. 

Not: Om måttet på aktivitet, se texten. SCB-materialet omfattar 

10307 respondenter. Frikyrko- och Nykterhetssverige omfattar 
tillsammans 3169 respondenter. 

Se Not 6 för uppgift om vilka organisationer som ingår i figuren. 

Aktivitetsmått av det här slaget kan ses som en uppgift om hur 

många medlemmar som är utanförstående och hur många som är 

involverade i verksamheten. Till skillnad från uppgifter om 

medlemstal får man här ett mått på intensiteten i deltagandet. 

Med reservation för en något mer ambitiös fråga kan det noteras 

att idérörelsen återigen utmärker sig för lägsta mått. 

Ytterligare ett resursmått skall redovisas, nämligen andelen 

förtroendevalda i organisationerna. Man kan i och för sig ställa 

sig tveksam till validiteten i det sammanhanget. Ett stort antal 

förtroendevalda i en organisation kan i en mening verka negativt 

på medlemsengagemang, dvs vara ett tecken på byråkratisering och 

elitstruktur. Men det kan samtidigt inte vara en nackdel för en 
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organisation att ett stort antal medlemmar är involverade i 

verksamheten. I annat fall måste man tala om medlemmarna som 

stående utanför den egna organisationens verksamhet. Det kan här 

vara rimligt att jämföra data om förtroendevalda med andelen 

aktiva i organisationen. Om samma organisationer har hög andel 

aktiva och stor andel förtroendevalda, kan man anta att dvs deras 

andel av medlemsmassan inte är kritisk i förhållande till 

mobilisering. 

Figur 2:3. Andelen förtroendevalda i olika rörelsetyper 

100% 

Idé

rörelsen 
Interaktions- Arbetets 

rörelsen rörelse 

Identitets

rörelsen 

Källa: SCB,1982; Frikyrkosverige, 1979 - reanalys; Nykterhetssverige, 
1979 - reanalys. 

Not: SCB-materialet omfattar 10307 respondenter. 

Nykterhets- och Frikyrkosverige omfattar tillsammans 
3164 respondenter. 

Se Not 6 för uppgift om vilka organisationer som ingår i figuren. 
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Av figur 2:3 kan man se att de förtroendevaldas andel av 

medlemskåren är störst för idérörelsen och minst för 

identitetsrörelsen. Denna observation kan då jämföras med data 

från den tidigare redovisade figuren om andelen aktiva. 

Relationen är kritisk för idérörelsen som har en låg andel aktiva 

men en stor andel förtroendevalda. Idérörelsen har i den 

bemärkelsen en mer elitistisk organisationsstruktur än vad som 

gäller andra rörelsetyper. 

MOBILISERING SOM POTENTIAL 

Problemet med omvärldsfaktorer och deras karaktär av hot eller 

utmaning blir akut då man ska ge mobilisering en aktionsinriktad 

innebörd. "Probability of delivery when called for" är svårt att 

mäta i termer av rutinartad verksamhet. Andelen aktiva, 

förtroendevalda och medlemstrend är egenskaper som inte 

nödvändigtvis behöver kopplas till omvärldsförhållanden. En 

organisations förmåga att använda sina resurser kräver dock 

sådana överväganden. Eftersom man inte kan igångsätta analytiskt 

motiverade utmaningar och hot måste man studera latenta 

förhållanden, dvs olika attityder och beteenden hos organisa

tionerna lyfts fram och presenteras som om en manifest situation 

var för handen. 

Två olika mått på potentiell mobilisering skall presenteras. Det 

första hänger samman med en organisations faktiska förmåga att 

samla människor (direktionsmobilisering). Beroende på om olika 

organisationer har minst 100 medlemmar (i en lokal förening) och 

50 regelbundet aktiva i verksamheten eller kunnat samla minst 250 

människor vid ett arrangemang eller manifestation under ett år -

kan man tala om en mobiliseringspotential. Det aktivitetsmåttet 

skiljer sig från det tidigare subjektivt värderade måttet (fig 

2:2), dels genom att faktiska aktiviteter påvisas, dels genom att 

förmågan att samla människor vid ett givet tillfälle har mer 
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dynamisk och mindre rutinartad karaktär: 

Figur 2:4. Andelen organisationer inom olika rörelsetyper med 

förmåga till direktmobilisering 

50%_ 

65% 

54% 

Identitets- Arbetets Interaktions- Idérörelsen 
rörelsen rörelse rörelsen 

N=25 N-25 N=64 N=6 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Direktmobilisering operationaliseras i texten. N=121. 

Tabell 1:2 anger vilka organisationer som ingår i figuren. 
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Identitetsrörelsen och arbetets rörelse utmärker sig återigen och 

visar på den största potentialen. Det kan här vara värt att 

notera att dessa rörelser också är de snabbast växande under 

efterkrigstiden. Resonemanget om elitorganisering och att 

organisationer i första hand bärs fram av en relativt välanpassad 

medelklass kan varieras. Men det är tydligt att rörelser med 

snabb tillväxt räknat i antalet bildade medlemskap också kan 

visa den största mobiliseringspotentialen bland sina medlemmar. 

Det andra måttet på potentiell mobilisering har en klarare 

latent profil. Här handlar det om organisationsföreträdares 

uppfattning om olika strategier för att realisera mål. Man skulle 

kunna påstå att en inriktning på konfliktaktiviteter framför en 

samarbetsstrategi borde vara positivt korrelerad med potentiell 

mobilisering. Argumentationen för det påståendet är enkel. Det 

krävs helt enkelt mer folk, dvs medverkan av medlemmar, om en 

organisation skall ägna sig åt bojkotter, blockader, ockupationer 

och strejker än om samma organisation väljer att ägna sig åt 

gemensamma utredningar med stat och kommun, eller deltagande i 

samrådsorgan. 

Mot detta sätt att operationalisera mobiliseringspotential kan 

invändas att organisationer har olika strategier beroende på 

vilka målsättningarar och intressen de företräder. En 

frikyrkoförsamling kan ha mer internt formulerade mål (och 

perception av utmaningar) än en fackförening med ett utvecklat 

omvärldsperspektiv. Därför kommer dessa organisationer också att 

skilja sig åt vad beträffar inriktningen mot konflikt eller 

samarbete. Av det skälet måste dimensionen ge utrymme för en 

organisations hela repertoar av handlingsalternativ. Det är inte 

bara konfliktbenägenhet som ska avgöra en organisations läge på 

dimensionen. Mest mobiliseringspotential har den organisation som 

har störst repertoar, dvs har en förmåga att välja mellan många 

olika strategier - både konflikt och samarbete. 
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Siffrorna i figuren nedan grundar sig på svarsfördelningar 

utifrån frågan "Det finns många olika sätt för en förening att 

uppfylla sina målsättningar; hur ställer ni er till följande 

typer av aktiviteter? - gemensamma utredningar med stat och 

kommun, deltagande i samrådsorgan? - bojkotter, hyresstrejker, 

blockad av vägar och platser11? De båda frågorna gavs fyra 

svarsalternativ alltifrån "kan aldrig godkännas" till "bör 

uppmuntras". Redovisningen för konfliktberedskap är något mer 

generös (dvs respondenten ges större chans att hamna i den 

kategorin än då det gäller samarbetsstrategi), eftersom frågorna 

om konfliktbeteende är något provokativt formulerade. 

Figur 2:5. Mobiliseringsrepertoar 

Andel av olika organisationsföreträdare 

med en 

Konfliktberedskap Samarbetsstrategi 

Arbetets rörelse 
N=178 

Identitetsrörelsen 
N=235 

Idérörelsen 
N=230 

Interaktionsrörelsen 
N«19 

52% 16% 

32% 38% 

38% 66% 

42% 62% 

100% 0 0 100% 

Källa: Folkrörelserna i välfärdssamhället, 1983 (I). 

Not: N=674. För uppgift om vilka organisationer som ingår i 

figuren, se Not 7. 
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Arbetets rörelse och identitetsrörelsen har störst konflikt

beredskap och störst repertoar, dvs de är både mest konflikt

benägna och samarbetsvilliga. Idérörelsen och framförallt 

interaktionsrörelsen är mindre konfliktinriktade. Positionerna 

för arbetets och identitetsrörelsen antyder att det finns ett 

samband mellan hög konfliktbenägenhet och en stark tilltro till 

samarbete. 

Det är att lägga märke till att det här är organisationsföre

trädare, dvs ordföranden i lokala, regionala och centrala 

organisationer som är tillfrågade. Det skapar ett visst stilbrott 

i framställningen som hittills rört sig på medlemsnivå. En viss 

indikation på hur medlemmar skulle agera inför de frågeställning

ar som ligger till grund för konflikt - samarbetsdimensionen kan 

man få genom att jämföra organisationseliter på olika nivåer. Det 

visar sig då att ju högre nivå i hierarkin man väljer att 

studera, desto mer konfliktinriktade blir respondenterna. 

Medlemmarna skulle då kunna förväntas vara något mindre konflikt-

och mer samarbetsvilliga än deras företrädare. Detta är en 

observation som till en början verkar svårförklarlig men ändå kan 

sägas representera en vanlig trend i sammanhanget. Att det finns 

ideologiska skillnader mellan exempelvis politiker och väljare är 

ett känt faktum (Westerståhl & Johansson, 1981:86). 

VILKA ORGANISATIONER MOBILISERAR? 

När flera olika mått på en företeelse presenteras samtidigt 

uppstår tolkningsproblem. Vilka observationer är viktigare än 

andra? Inte nog med att det behövs en teori som sorterar ut 

nödvändiga och tillräckliga villkor, det behövs också en metod 

för att värdera observationer. Resonemanget härvidlag följer den 

tidigare redovisade logiken, dvs 
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Mobilisering = resurser x potentialer 

Utmaningens karaktär är inte inkluderad i formeln. Villkorssatsen 

såsom den formulerades tidigare kan således inte uppfyllas till 

sin helhet. Däremot kan summan av resurser och potentialer ses 

som ett nära mått på mobilisering, troligen det närmaste man kan 

komma utan att undersöka verkliga mobiliseringssituationer. En 

enkel rangordning har valts som metod för att jämföra olika 

indikatorer på mobilisering. För varje observation: antal 

medlemmar; medlemstrend; andel aktiva; andel förtroendevalda; 

förmåga till direktmobilisering och mobiliseringsrepertoar finns 

det vinnare och förlorare. Organisationer kan med andra ord 

rangordnas efter hur de placerar sig jämfört med varandra för 

varje observation. Ett index upprättas där varje rörelsetyp får 4 

poäng för en första plats, dvs uppvisar den främsta placeringen i 

en observation, 3 poäng för en andra plats osv. 

Tabell 2:2. Mobiliseringsindex 

À B C D E F 

Arbetets rörelse (A + 4 + 3 + 2) X (3 + 4) « 91 

Identitetsrörelsen (3 + 4 + 2 + 1) X (4 + 4) » 80 

Idérörelsen (1 + 1 + 1 + 4) X (2 + 2) - 28 

Interaktionsrörelsen (2 + 4 + 4 + 3) X (2 + 1) - 39 

Källa: Tabell 2:1; Figur 2:1 - 2:5. 

Not: A « antal medlemmar 

B • medlemstrend 

C - andel aktiva 

D * andel förtroendevalda 

E « direktmobilisering 

F • mobiliseringsrepertoar 
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På basis av dessa rangordningar (tabell 2:2) kan en sammanlagd 

poängsiffra anges och den kan i sin tur bilda underlag för ett 

svar på frågan: hur mycket olika organisationer mobiliserar: 

Figur 2:6. Olika rörelsetypers mobiliseringsförhållande 

Hög mobilisering 

A 

Arbetets rörelse 

- Identitetsrörelsen 

- Interaktionsrörelsen 

Idérörelsen 

Låg mobilisering 

Arbetets rörelse intar den högsta positionen på mobiliserings

dimensionen. Det är en uppgift som verkar stå i strid med vad som 

ofta framhålls i debatten, nämligen att den fackliga aktiviteten 

är låg. Det ingår visserligen andra organisationer i arbetets 

rörelse än fackföreningar (exempelvis köpmannaorganisationer och 

företagarföreningar), men fackföreningsrespondenterna är i 
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majoritet i de undersökningar som baseras på medlemsmått. Det är 

möjligt att mobiliseringsförmågan i dessa organisationer är låg i 

förhållande till vad som önskas, men inte desto mindre är den i 

särklass i dessa observationer. Identitetsrörelsens höga position 

i mobiliseringshänseende är värd att notera men blir rimlig mot 

bakgrund av medlems- och organiseringstrender. Interaktions-

rörelsen borde på en erfarenhetsmässig grund ha placerats högre 

på dimensionen. Kravet på mobiliseringsrepertoar spelar en stor 

roll i förklaringen till varför interaktionsrörelsen hamnar lågt 

på dimensionen. Det låga värdet blir förklarligt om resonemanget 

om utmaningens karaktär tas i beaktande. Det behövs inte särskilt 

stor mobiliseringsrepertoar för att tillfredsställa personliga 

och/eller sociala behov. Idérörelsens blygsamma position verkar 

stå i samklang med dess trend då det gäller medlemsanslutning och 

organisationsbildning, det verkar vara fråga om en rörelsetyp på 

tillbakagång. 

i< 

Ett första mönster kan nu skönjas när det gäller folkrörelsernas 

samhällsfunktioner, men för att göra bilden komplett måste 

organisationernas relation till offentligheten och andra 

motparter studeras, dvs politiseringsförhållanden avgör hur ett 

slutgiltigt mönster gestaltar sig. 



KAPITEL 3: POLITISERING 
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INLEDNING 

Folkrörelsernas samhällsfunktion är betingad av deras belägenhet 

på en mobiliserings- och en politiseringsdimension. Det 

föregående kapitlet gav mobiliseringsdimensionen en empirisk 

innebörd. Uppgiften i det här kapitlet är att behandla 

politisering. Mobilisering tolkades som en organisations 

förhållande till sina medlemmar. Politisering används för att 

illustrera en organisations relation till sin omgivning. 

Angreppssättet är härvidlag politiskt, vilket innebär att 

organisationers relation till den politiska demokratin står i 

focus. Hur mycket ägnar sig olika organisationer åt politisering? 

POLITISERINGENS KOMPONENTER 

Benägenheten att söka offentliga lösningar har hittills använts 

som maximidefinition av politisering. Eftersom den benägenheten 

kan ta sig många olika uttryck måste politisering utredas 

närmare. Hur skall exempelvis en organisation som väljer att 

svara på en remiss tolkas i en jämförelse med en organisation som 

ingår i en samrådsgrupp med företrädare för andra organisationer 

och offentliga instanser? I vilket fall skall man tala om 

politisering? Vad är det för skillnad i utåtriktad aktivitet 

mellan en organisation som söker påverka via massmedia och en 

organisation som syftar till att påverka politiker? Hur skall 

frånvaro av politisk aktivitet tolkas i ett tidsperspektiv? En 

organisation kan finna det relevant att Mligga lågt11 i 

politiseringshänseende för att vid ett annat tillfälle aktivera 

politiska kanaler, etc. 

Dessa frågor antyder att problematiken kring benägenheten att 

söka offentliga lösningar måste hanteras varsamt. Flera olika 

infallsvinklar måste presenteras och värderas; först därefter kan 
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en närmare bestämning och operationalisering genomföras. Till att 

börja med kan det vara av intresse att studera hur olika 

teoretiska traditioner behandlat frivilliga organisationers 

samröre med politiken. Frågan har alltid varit kontroversiell, 

dvs organisationers inverkan på politik rör vid centrala 

demokratiska procedurer och värden. Det märks speciellt då 

politiska system i övrigt har problem, dvs i samband med 

ekonomiska kriser, parlamentariska dödlägen och sociala problem: 

organisationspåverkan kan ses både som en lösning och som roten 

till det onda (Almond, 1983:248). 

I det ena lägret hamnar pragmatikerna som ser organisations

påverkan som mellanvaldemokrati, ökad information, källa till 

samförstånd, ett sätt att förbilliga, etc. I det andra lägret 

varnar de principiella för tendenser till korporatism och 

parlamentarisk förlamning. Inför en sådan debattsituation är det 

inte underligt att den vetenskapliga diskussionen tar sig många 

olika uttryck. J.P. Oisen sammanfattar problematiken: 

"What aspects of organized interests are, or should be, 

controlled by governments? How are, or should be, governments 

themselves controlled by organized interests?" (Olsen, 1983: 

148). 

Oklarheterna är med andra ord inte bara normativa; det råder 

också delade meningar om hur dessa relationer faktiskt är 

beskaffade. Det vanligaste sättet att studera relationen mellan 

organisationer och politik är att antingen tillämpa en 

korporatism- eller en pluralismansats. Pluralism eller "pressure 

group-traditionen" skildrar relationen som ett påtrycknings

förhållande. Enskilda organisationer antas sträva efter att få 

tillgång till kanaler för politiskt beslutsfattande för att där 

påverka utfallen av politiska beslut. "Pressure-group teorin" 

förutsätter att olika intressen konkurrerar mot varandra, att 

medlemskap i organisationer är frivilligt liksom bildande av 
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organisationer och att den slutgiltiga fördelningen av värden 

sker som ett resultat av offentliga politiska beslut (Truman, 

1951; Dahl, 1961; Almond, 1958). Forskningen inom den 

traditionen brukar intressera sig för organisationers resurser i 

termer av organiseringsgrad, ekonomi, ledarskapsegenskaper, etc 

och tekniker för påverkan såsom de kan gestaltas av förhand

lingar, påtryckning, personalunion, remissförfattande, etc 

(Dahlerup et al., 1975:327). 

Det är signifikativt för "pressure-group" traditionen att det är 

politikens input-sida som studeras (Dahlerup et al., 1977:327). 

Intresseartikulering gentemot den offentliga sfären konstituerar 

verklighetsbilden (Himmelstrand, 1981:6). Om man emellertid 

påstår att organisationer ingår i den offentliga verksamheten 

inte bara som formulerare av krav utan som ett permanent inslag i 

skapandet av rutiner och olika slags policies - då kan 

pluralismtanken inte längre upprätthållas. I ett läge då 

konkurrensförhållanden inte längre existerar, då en fast struktur 

av påverkan har etablerats, då måste pluralismen och därmed 

förbundna tankar om "pressure-groups11 omformuleras eller ersättas 

med andra teoretiska överväganden. 

Intresset måste riktas mot det samspel som sker mellan 

organiserade intressen och offentliga institutioner och 

procedurer. Organisationer artikulerar inte bara krav, de 

formulerar också dagordningen och de deltar i tillämpningen av 

politiska reformer, dvs politikens Outputsida blir av omedelbart 

intresse. Det är framför allt olika varianter på korporatismteori 

som betraktar organisationers relation till offentligheten på 

detta sätt. Inom den traditionen finns förvisso ingen enhetlig 

teorikonstruktion, utan tvärtom synes betydande oklarheter råda 

om hur korporatism skall tolkas och operationaliseras. Det 

intellektuella bidrag som korporatismidén representerar är inte 

heller någon särskilt ny företeelse. Förutom att korporatism kan 

ses som förbundet med fascistisk ideologi och därmed har en plats 
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i den politiska historien, används begreppet av forskare längre 

tillbaks i tiden och av moderna forskare för att beskriva 

historiska förlopp. Från den svenska horisonten kan det vara värt 

att nämna Gunnar Heckschers bok om Staten och organisationerna 

(1946), som från en 40-tals horisont söker karaktärisera 

förhållandet mellan organisationer och offentlig politik. 

Pär-Erik Back visar i Sammanslutningarnas roll i politiken 

(1967) hur organisationsväsendets involvering i politiken alls 

inte är ett sentida fenomen, utan att organisationers politiska 

aktiviteter redan vid 1900-talets början var betydande. Hilding 

Johansson föredrar i boken Folkrörelserna och det demokratiska 

statsskicket i Sverige (1952), att benämna den ökade sammantvin-

ningen mellan staten och organisationerna "folkrörelsedemokrati11 

eller "associationsdemokrati". Genom det begreppsvalet kan man 

ana en mer försonlig inställning till dessa fenomen. 

Organisationslivet ses som en vital del i förverkligandet av 

folkviljan. En kritisk distans kan dock noteras då det framhålls 

att organisationernas förhållande till politiken är oklart 

formulerat i en konstitutionell mening (Johansson, 1952:245). 

Organisationernas roll i politiken skildras i Nils Elvanders bok 

Intresseorganisationerna i dagens Sverige (1966) i huvudsak 

enligt den s k "pressure-group11 traditionen, dvs förhållandet 

mellan organisationer och politik ses som intresseartikulering 

och aggregering. Frågan om eventuella korporativa drag i den 

relationen är i och för sig ett genomgående tema i boken, men 

författaren föredrar att använda termen "distributionsdemokrati11 

i sammanhanget. Det korporativa draget tonas ner och i stället 

framhävs den pluralistiska ordningen. I en polemik mot Gunnar 

Heckscher och dennes lansering av termen "fri korporatism" menar 

Elvander att korproativa synsätt inte längre är relevanta. 

Korporativa drag i det svenska samhället förs tillbaka till 30-

och 40-talens kristidsadministration, men tiden därefter, dvs 50-

och 60-tal, skildras som en tillbakagång för korporativa 

tendenser (Elvander, 1966:299 f). 
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Varken Heckscher, Back, Elvander eller Johansson för särskilt 

långtgående resonemang om korporatism, men organisationernas roll 

i politiken ses som en problematik med intresserepresentation 

kontra folkstyre som centrala inslag. Frågan om funktionell 

representation via intressen kontra territoriell folkstyre

representation illustrerar bara en utgångspunkt då det gäller 

studiet av korporatism. Man kan också betrakta korporatism som en 

ekonomisk ordning med självstyrande företagskorporationer 

(Jugoslavien); som ett medeltida eller fascistiskt system och som 

ett system för intresserepresentation (Pestoff, 1982:138). 

Korporatism kan även ses som ett politiskt system; som en 

harmoniskapande funktion och som något knutet till speciella 

institutioner (Hjortdal, 1983:158 f). 

Redan denna summariska inblick i korporatismlitteraturen antyder 

att perspektiv och utgångspunkter varierar och att det är inte på 

något sätt självklart vari korporatismens essens ligger. Kanske 

är det enklast att betrakta korporatism och pluralism som 

motsatser och som ändpunkter på ett antal dimensioner: 

En korporativ ordning En pluralistisk ordning 

Begränsat antal organisa- - Obegänsat antal organisa

tioner tioner 

Tvingande medlemskap i - Frivilligt medlemskap 

dessa 

Icke konkurrerande 

organisationer 

Funktionellt definierade 

mål, verksamheter 

Erkända eller skapade av 

staten 

Konkurrerande organisa

tioner 

Självständigt formulerade 

mål, verksamheter etc 

Autonoma i förhållande 

till staten 

(Schmitter, 1979:22) 



- 57 -

Dimensioner med dessa ändpunkter gör det möjligt att placera in 

demokratiska välfärdssystem i ett korporatismresonemang. En 

renodlad korporatismmodell skulle snart bli en smula besynnerlig. 

Det är svårt att tänka sig demokratier som slutna och icke

konkurrerande. Redan organisationstillväxten under efterkrigs

tiden antyder att det finns en dynamik i intresseartikuleringen, 

och därmed borde det vara svårt att finna stöd för resonemang om 

icke-konkurrens, tvingande medlemskap och funktionell 

differentiering. Korporatism likaväl som pluralism kan därmed ha 

varianter och ett försök att göra korporatismidén mer demokrati-

anpassad görs av Schmitter som skiljer mellan statlig och 

samhällelig korporatism. 

Den statliga varianten av korporatism innebär en dirigerande och 

kontrollerande intresseförmedling medan den samhälleliga formen 

av korporatism bygger på en spontant framvuxen intresseharmoni 

mellan intressen. Denna harmoni bereder vissa organisationer 

plats i olika beslutssammanhang och exkluderar andra. En 

samhällelig korporatism som kan förenas med många egenskaper i 

demokratiska system förefaller likaväl kunna beskrivas som en 

pluralism med skönhetsfläckar, dvs organisationsbildning är inte 

en helt fri process, ty det finns repressiva strukturer och 

medlemskap är socialt betingat. Konkurrens mellan organisationer 

är begränsad av legala skäl eller för att etablerade normer 

förbjuder sådan. 

Om relationen mellan organisationer och politik ska undersökas 

som ett fall av korporatism eller pluralism, måste en teoretiskt 

grundad bestämning göras av vilka faktorer som är viktigare än 

andra. Måste alla ingredienser i korporatism resp pluralism 

föreligga innan en bestämning kan göras? Hur den frågan än 

besvaras måste flerdimensionaliteten i problemet tas till 

utgångspunkt för en analys. Betrakta exempelvis mobiliseringens 

roll i sammanhanget: invoIvering i politik kan exempelvis vara 

förenlig med både hög och låg mobilisering i en organisation och 
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det kan inte vara oviktigt vilket förhållande som råder. 

Organisationer med höga respektive låga värden på mobilisering 

kan inte vara involverade i samma slag av korporativt mönster. 

"Medlemsinflytande i folkrörelser och intresseorganisationer 

/är/ på något sätt negativt relaterat till samma organisa

tioners inflytande i nykorporativa system'1 (Pestoff, 

1982:144) 

Och skulle man kunna påstå: medlemsinflytande är positivt 

relaterat till pluralism. Liknande tankegångar lanseras redan i 

Hilding Johanssons avhandling från 1952; 

"..saknar medlemmarna ett reellt inflytande inom sina 

föreningar, får inte bara demokratin inom föreningar 

skenkaraktär utan finns det även risk för att den statliga 

demokratin i sak blir en partibossarnas och organisations

ledarnas diktatur.11 ( Johansson, 1952:258 ) 

Både korporatism och pluralism förutsätter en komplicerad analys 

med flera olika analysnivåer. I stället för att komplicera kan 

det finnas skäl till att generalisera. En organisations 

förhållande till politik kan beskrivas som en benägenhet att söka 

offentliga lösningar på organisationens problem, oavsett vad 

detta får för konsekvenser för konkurrensen mellan intressen, 

organisationstillväxt, frivillighet i anslutningen etc. Ett mer 

generellt begrepp kan erbjuda en fördel i sammanhanget: fler fall 

än korporatism och pluralism kan avslöjas. Det kan inte enbart 

vara en slump att de som tillämpar en pluralistisk ansats, 

tenderar att finna pluralism (Dahl, 1961; Almond & Verba, 1963), 

och de som använder korporatism som utgångspunkt, finner 

korporatism (Schmitter, 1981; Johansen & Kristensen, 1982). 

Relationen mellan organisationer och politik måste studeras på 

ett sätt som möjliggör fler varianter än korporatism och 

pluralism. Det borde vara en bättre strategi än att sätta olika 
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prefix framför korporatism "neo-, quasi-, pluralist-, 

societal-, liberal- etc" (Johansen & Kristensen,1982:189) 

Av det skälet introduceras pegreppet politisering. 

Politisering har en betydelse i den allmänna debatten som för 

tanken till konfliktbeteende. Det handlar då om frågor som görs 

till massmediala eller partibaserade skiljelinjer där 

konfrontation utmärker relationen mellan aktörer. Politisering 

har i den här analysen en mer neutral innebörd där en strävan att 

söka offentliga lösningar är det utmärkande oavsett om detta 

leder till konfrontation eller inte. Ändpunkterna på 

politiseringsdimensionen kan liknas vid en skillnad mellan det 

offentliga och det privata, dvs organisationer kan antingen välja 

offentliga eller privata lösningar på sina problem och varianter 

därimellan. Den distinktionen gör att vad som är offentligt blir 

intressant för förståelsen av politisering. Offentlig står i en 

lexikal mening för sådant som är uppenbart, allmänt och öppet för 

allmänheten. En så vid mening av begreppet är det inte fråga om 

här. I stället knyts det offentliga till de aktiviteter som den 

politiska demokratin bedriver. Tolkningen av politisk demokrati 

är i sin tur lätt idealistisk: det handlar om verksamheter som 

bedrivs av valda församlingar med tillhörande administration i 

stat och kommun. Organisationer som ägnar sig åt politisering 

söker således offentliga lösningar på sina problem genom att 

rikta sina krav till den politiska demokratin. Denna tolkning av 

'offentlig1 och 'politisk demokrati1 är förenklad för att kunna 

bli forskningsbar. Längre fram i analysen utsätts den politiska 

demokratin för en mer ingående granskning (kap 4-7). 

Liksom mobilisering kan politisering tolkas både som resurs och 

som potential. Resurser illustreras av organisationers tekniker 

för att vinna politiskt inflytande och potentialer består av 

olika slags attityder till sådan invoIvering. Därmed kan 

politisering operationaliseras med ett index av typen: 
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Politisering = resurser x potentialer 

Politisering som resurs och som potential mäts med olika 

indikatorer som presenteras nedan. 

Orsaken till att indexet innehåller en multiplikativ effekt 

ligger i att organisationer, som väljer en politisk framtoning, 

bör ges ett högre politiseringsvärde än organisationer som ägnar 

sig åt politiska aktiviteter på uppmaning eller rutinartat. 

Politiseringsindexet belönar således organisationer med hög grad 

av faktiskt politiskt beteende och en vilja att beträda den 

politiska arenan. 

POLITISERING SOM RESURS 

Benägenheten att söka offentliga lösningar på organisationers 

problem kan liknas vid en participationsstege där en organisation 

går från allmänna till specifika tekniker för påverkan. 

Participationsstegar brukar normalt användas för att illustrera 

medborgares involvering i den politiska demokratin 

(Arnstein, 1969:217) men torde likaväl kunna appliceras på 

organisationer. Redan ordet "participation11 antyder att det är 

fråga om inomsystemaktiviteter, dvs en organisation kan närma sig 

det politiska systemet utifrån olika strategier som alla har det 

gemensamt att de iakttar demokratiska spelregler. Det är inte 

samma sak som att påverkan alltid sker via formella strukturer 

och regelverk men det systemkritiska inslaget är begränsat. 

Konfliktbeteende kan således ses som en annan form av politisk 

aktivitet än participation. I det föregående har konflikt

aktiviteter tolkats som en mobiliseringsegenskap, ett 

förhållande som aktualiserar en eventuell samvariation mellan de 

båda dimensionerna politisering och mobilisering. Skälet till att 

konfliktbeteende hänförs till mobilisering ligger i att en 

organisation knappast kan igångsätta konflikter utan 
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medlemsmedverkan. Participation i politiska procedurer kan 

däremot ske utan medverkan av andra än organisationens eliter. 

Politisering har därmed en systemkonform framtoning och en 

organisations eventuella konfliktbeteende undersöks som ett fall 

av mobilisering (se kap 2). 

Participationsstegen nedan illustrerar olika slags tekniker för 

påverkan. Det finns inget som säger att dessa steg är ömsesidigt 

uteslutande - en organisation kan samtidigt ägna sig åt flera 

tekniker. 

Figur 3:1. Participationsstege 

Opinions 
bildning 

Ett första steg är att söka stöd hos den allmänna opinionen för 

den egna saken. En sådan strategi bör ses mot bakgrund av att 

opinioner inte bara representerar en rekryteringsbas för den egna 

organisationen, de bildar också viktiga väljargrupper. Genom att 

demonstrera en bred folklig förankring för eller emot ett förslag 

Formaliserad 
kontakt 

ömsesidig 
kontakt 

Personal 
union 

Utkants* 

taktik 
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kan en organisation utgöra ett hot gentemot politiska partier och 

ytterst sammansättningen av politiska organ. Organisationer kan 

samla väljaropinioner i konkreta frågor och dessa kan komma att 

överskugga partiernas andra reformförslag. I ett senare skede kan 

organisationerna använda sitt folkliga stöd för att vinna 

inflytande över politiska beslut. 

Figur 3:2 Opinionsbildning 

Identitets

rörelsen 
N=69 

Idé
rörelsen 

N=31 

Arbetets 
rörelse 

N=129 

Interaktions-

rörelsen 
N=209 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Observationerna anger andelen organisationsföreträdare i olika 
rörelsetyper som sökt stöd hos allmänheten. N=437. 

Tabell 1:2 anger vilka organisationer som ingår i figuren. 
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Identitetsrörelsen intar en klar tätposition då det gäller att 

föra ut budskap till den allmänna opinionen. Det är knappast 

förvånande, eftersom den typen av organisering framkommer som ett 

resultat av välfärdspolitikens marginalisering. Allt fler ömråden 

av mänskligt liv politiseras och skapar underlag för utvecklandet 

av nya krav. I ett inledningsskede är det viktigt för varje ny 

organisation att vinna proselyter och att kunna demonstrera ett 

stöd för den egna saken. Efterhand kan en organisation vinna 

insikt om att stöd från allmänna opinionen kan vara viktigt också 

i den kontinuerliga verksamheten. Tendenser att profilera sig i 

massmedia, att trycka upp egna föreningstidningar och att använda 

sig av direktinformation, kan ses som en ökande medvetenhet från 

organisationernas sida att vinna allmänhetens stöd. 

Det kan inte tas för givet att organisationer som söker stöd hos 

den allmänna opinionen alltid gör det i syfte att påverka 

politiken. Andra drivkrafter kan vara medlemsrekrytering eller en 

önskan att profilera sig gentemot andra organisationer. En 

väckelsekampanj kan inte alldeles enkelt tolkas som en teknik för 

politisk påverkan. Det gäller emellertid för opinionsskapande 

aktiviteter liksom för andra politiseringstekniker att de kan ha 

många olika syften. Det kan t ex hävdas att frikyrkliga rörelsers 

väckelsekampanjer både kan ha en mobiliserande funktion och bilda 

underlag för politiskt inflytande. Det faktum att frikyrko

rörelsen under lång tid varit överrepresenterad i politiska 

församlingar antyder att det finns ett starkt samband mellan 

dessa rörelsers opinionsriktade aktiviteter och deras politiska 

ambitioner (Öhngren, 1980:175). 

Utifrån en ideal modell över hur en demokrati fungerar kan man 

betrakta de valda församlingarna som politiska centra och deras 

administrativa apparat som utkantsområden. En intressent, som 

står utanför detta politisk-administrativa komplex, kan välja 

mellan att gå direkt till centra med sina bekymmer eller att söka 

kontakt med utkanten. För många organisationer ter sig det senare 
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alternativet mer naturligt. Det troliga skälet till varför man 

väljer en sådan taktik är att man vill undvika partipolitisering. 

Sådana aktiviteter operationaliseras här till att gälla kontakter 

med kommunala tjänstemän: 

Figur 3:3. Utkantstaktik 

50%-

55% 

47% 
43% 

24% 

Interaktions- Idé- Identitets- Arbetets 
rörelsen rörelsen rörelsen rörelse 

N=209 N=31 N=69 N=129 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Observationerna anger organisationsföreträdare i olika 
rörelsetyper som kontaktat kommunal tjänsteman. N=437. 
Tabell 1:2 anger vilka organisationer som ingår i figuren. 

Interaktions- och idérörelsen intar en tätposition i 

sammanhanget. Dessa rörelser har en mer diffus klass- och 

ideologi-karaktär och har följaktligen svårare än andra rörelser 

att inför sina medlemmar och andra opinioner profilera sig 



- 65 -

politiskt. En tjänstemannakontakt kan ge upplysning om vilka 

frågor som är okontroversiella och vilka som kräver en vidare 

politisk hantering, en upplysning som kan vara av vikt för 

organisationer som vill undvika offentlig debatt. En betydligt 

enklare och mindre konspiratorisk förklaring är att idé- och 

interaktionsrörelsen genom karaktären av sin verksamhet, har 

mindre kontroversiella spörsmål att diskutera och att det helt 

enkelt ligger inom ramen för en tjänstemans kompetens att lösa 

eventuella problem. Oavsett vilka skälen är till valet av en 

utkantstaktik, handlar det om en benägenhet att söka offentliga 

lösningar (dvs enligt maximidefinitionen på politisering) och 

idé- och interaktionsrörelsen har störst benägenet i det fallet. 

Nästa steg i participationsstegen går ut på att söka etablera en 

personalunion. Rent konkret handlar det om att försöka placera 

organisationsföreträdare i den politiska ledningen eller tvärtom, 

dvs att åstadkomma en union mellan politiska och organisatoriska 

intressen. En sådan union kan vara direkt konstruerad i syfte att 

påverka eller en följd av tillfälligheter. I vilket fall som än 

råder har en organisation en indirekt möjlighet via personalunion 

att föra fram sina budskap vilket också politiska instanser har 

visavi organisationer. Förekomsten av sådana konstellationer kan 

vara av intresse i ett politiseringsperspektiv: 
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Figur 3:4. Personalunion 

100% 

50% ~ 

18% 

12% 11% 3% 

1 1 • 
Arbetets Identitets- Interaktions- Idé

rörelse rörelsen rörelsen rörelsen 
N=129 N=69 N=209 N=31 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Observationerna anger andelen organisationsföreträdare som 

noterar förekomsten av "tunga11 kommunalpolitiker i organisa

tionens ledning. N=437. 

Tabell 1:2 anger vilka organisationer som ingår i figuren. 

Personalunion förekommer i var femte organisation inom kategorin 

arbetets rörelse (18%) och inom identitets- och interaktions-

rörelsen i ungefär vart tionde fall. Det kan förmodas att det här 

rör sig om en ren storlekeffekt, dvs de största organisationerna 

har på grund av stort antal medlemmar den största sannolikheten 

av att också ha politiker i sin organisationsledning. Den 

förklaringen, om än trivial, kan inte skymma det faktum att 

organisationer med personalunion har en fördel gentemot 

organisationer som saknar sådana arrangemang. Det kan för övrigt 

noteras att idérörelsen, som i riksdagssammanhang har en 
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överrepresentation, inte verkar ha det på kommunal nivå. Endast 

var trettionde organisation inom den kategorin har tunga 

kommunalpolitiker i sin organisationsledning. 

Påtryckning illustrerar det fjärde steget i participations-

kedjan. Här är det fråga om en direktkontakt initierad av en 

organisation. Flera olika mått kan tänkas i det sammanhanget. 

Personliga uppvaktningar, telefonsamtal, agerande i samrådsorgan 

och lekmannastyrelser etc är några exempel på former där 

påtryckning kan förekomma. För att skilja påtryckning ifrån 

reguljär förhandlingsverksamhet har detta led i participations-

kedjan i stället operationaliserats efter i vilken utsträckning 

en organisation skickat en skrivelse till kommunen: 

Figur 3:5. Påtryckning 

Identitets

rörelsen 
N=69 

Interaktions-

rörelsen 

N-209 
rörelsen 

Arbetets 

rörelse 
N=129 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Observationerna anger andelen organisationsföreträdare 
i olika rörelsetyper som noterar att organisationen lämnat 
in skrivelse till kommunen. N=437. 

Tabell 1:2 anger vilka organisationer som ingår i figuren. 
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Det bör framhållas att den typ av skrivelse som avses i fig 3:5 

inte berör enklare krav på ekonomiskt understöd eller lokalfrågor 

utan handlar om aspekter av den kommunala verksamheten av mer 

allmänt intresse (exempelvis frågor om fysisk planering, 

arbetsmarknad, bostadsbyggande etc). Identitetsrörelsen har den 

största benägenheten att ägna sig åt sådana aktiviteter. 

Interaktionsrörelsen kommer på andra plats i sammanställningen. 

Interaktionsrörelsens fritidsframtoning gör att den oftare än 

andra rörelsetyper har praktiska problem att avhandla med 

kommunen. Detta kan också avläsas i de svenska kommunernas 

budgetar, där interaktionsrörelsen står för den ojämförligt 

största budgetposten bland rörelsetyperna (Gidlund, 1982:101). 

Kontakter med politiska instanser kan vara olika riktade och kan 

i olika grad vara ett uttryck för ömsesidighet. Remissförfarandet 

i svensk politik kan därmed uppfylla flera olika syften: att 

legitimera, söka kritik, erhålla information och verka som 

kanaler för inflytande. Oavsett vilket förhållande som gäller kan 

remisskrivandet tolkas som politisering, dvs som en benägenhet 

att att söka offentliga lösningar. 
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Figur 3:6. Ömsesidig kontakt 
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Identitets

rörelsen 
N=69 

Arbetets 

rörelse 

Nä129 

In t er aktions

rörelsen 
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Kalla: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Observationerna anger andelen organisationsföreträdare i 

olika rörelsetyper som noterar att organisationen vid flera 
tillfällen skrivit remiss till kommunen. N»437. 
Tabell 1:2 anger vilka organisationer som ingår i figuren. 

Förutom att identitetsrörelsen och arbetets rörelse är mest 

benägna att svara på remisser, kan det noteras att den typen av 

politikkontakt inte är särskilt vanligt förekommande på kommunal 

nivå. 
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Det sista steget i participationskedjan konstituerar den 

formaliserade, ömsesidiga ordningen där representanter för 

organisationer och den offentliga sfären deltar i ett 

samrådsorgan. Dessa kan vara av olika typ och gälla exempelvis 

skolfrågor, arbetsmarknadsproblem, handikappfrågor, spörsmål om 

fritidsförhållanden etc: 

Figur 3:7. Formaliserad kontakt 

I 6% I 0% 

Arbetets 

rörelse 
N=129 

Identitets
rörelsen 

N=69 

Interaktions-

rörelsen 
N=209 

Idérörelsen 

N-31 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Observationerna anger andelen organisationsföreträdare i 

olika rörelsetyper som noterar att organisationen deltar 

i kommunala samrådsorgan, N=437. 

Tabell 1:2 anger vilka organisationer som ingår i figuren. 
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Arbetets rörelse och identitetsrörelsen intar en särställning då 

det gäller denna typ av kontakt. Observationerna har hittills 

visat att idé och interaktionsrörelsen tenderar att förekomma i 

de lägre stegen på participationsstegen medan arbetets rörelse 

och identitetsrörelsen förekommer i de högre. Resultatet kanske 

inte är helt överaskande men man kan ändå fråga sig om 

positionerna är självvalda, ett resultat av egna överväganden 

eller om tillgången till politiska kanaler bestäms av andra 

förhållanden. Av dessa skäl är det av intresse att också studera 

politisering som en potential, eller som en övertygelse där 

förhållningssätt till omvärlden kan tänkas påverka valet av 

politisk strategi. 

POLITISERING SOM POTENTIAL 

En organisation kan ha förhandlingar till en motpart som en 

huvudsaklig strategi för att förverkliga mål eller en 

organisation kan själv förverkliga mål: 
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Figur 3:8. Uppfattningar om relationen till andra intressen 
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Tabell 1:2 anger vilka organisationer som ingår i figuren. 

Benägenheten att söka offentliga lösningar måste kunna sägas vara 

större om en organisation söker förhandlingar med en motpart 

än om den själv söker förverkliga sina mål. Arbetets rörelse 

intar en särställning i sammanhanget, dess omvärldsuppfattning är 

dominerad av förhållande till motparter. Identitetsrörelsen intar 

en mellanställning medan idé- och interaktionsrörelsen i huvudsak 

ser sina mål uppfyllda genom egen verksamhet. En ytterligare 
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indikation på organisationernas förhållningssätt till dessa 

frågor som ytterst gäller en skillnad mellan det offentliga och 

det privata kan sökas i attityder till politiken. En organisation 

kan önska att spela en aktiv eller en passiv roll i kommunal

politiken: 

Figur 3:9. Den egna organisationen vill vara aktiv och 

inflytelserik i kommunalpolitiken 

100% 

50%-

Identitets-
rörelsen 

N=69 

Arbetets 

rörelse 
N=129 

Idé

rörelsen 
N=31 

Interaktions-

rörelsen 
N=209 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: N=437. Tabell 1:2 anger vilka organisationer som 
ingår i figuren. 
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Jämför man dessa båda observationer är det frapperande i vilken 

grad identitetsrörelsen riktar sig mot den politiska sfären. I 

figuren 3:8 är frågan konstruerad som om motparter kan sökas även 

bland andra intressen i organisationens omgivning, men i figur 

3:9 är frågan riktad mot det politiska systemet. Arbetets 

rörelse och identitetsrörelsens höga positioner på participa-

tionsstegen motsvaras av deras attityder när det gäller 

omvärlden, dvs samma typ av rörelser som deltar i formaliserade 

politiska beslutssituationer har också attityder som understödjer 

sådana aktiviteter. Därför förefaller det rimligt att se dessa 

positioner på politiseringsdimensionen som självvalda. Denna lätt 

idealistiska tolkning av sambandet mellan beteende och attityder 

kan emellertid ifrågasättas på flera olika grunder. Även 

självvalda positioner kan ytterst vara manipulerade av andra och 

det är inte givet vilka beslutssammanhang som det gäller. Hela 

frågan om organisationers självständighet har med analysens andrå 

delsyfte att göra och därför kommer dessa problem att hanteras 

längre fram i texten (kapitel 6 och 7), här är syftet framförallt 

deskripitivt, dvs att finna ett mått på politisering. 

VILKA ORGANISATIONER POLITISERAR? 

Resultatet kan nu sammanställas i ett index där rangordningen för 

varje observation bildar underlag för olika poäng. 4 poäng för en 

första plats 3, för en andra plats osv. Slutligen sker en 

multiplikation mellan resurser och potential för att ge 

organisationer med politiskt omvärldsperspektiv en fördel i 

politiseringshänseende: 
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Tabell 3:1. Politiseringsindex 

A B C D E F G H Summa 

Arbetets rörelse (2 + 1 + 4 + 1 + 3 + 4) X (4 + 3) = 105 

Identitetsrörelsen (4 + 2 + 3 + 4 + 4 + 3) X (3 + 4) = 140 

Interaktionsrörelsen (1 + 4 + 2 + 3 + 2 + 2) X (1 + 1) = 28 

Idérörelsen (3 + 3 + 1 + 2 + 1 + 1) X (2 + 2) II -P
-

-P
> 

Källa: Figur 3:2 - 3:9. 

Not: A = opinionsbildning, B = utkantstaktik, C = personalunion, 
D = påtryckning, E = ömsesidig kontakt, F = formaliserad kontakt, 
G = relation till andra intressen, H = aktiv i politiken. 

Utifrån dessa resultat kan politiseringsdimensionen ges en 

empirisk innebörd. 

Figur 3:10. Olika rörelsetypers politiseringsförhållande 

^ ^ Hög 
politi-» 1 l_ , , ^ politi

sering Inter— Ide— Arbetets Identitets— sering 
aktions- rörelsen rörelse rörelsen 
rörelsen 
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Alla rörelsetyper ägnar sig åt politisering men i olika 

omfattning. Strategin att söka lösningar på organisationens 

problem via den politiska demokratins resurser och kompetenser, 

är mångfacetterad och kan preciseras på olika sätt. Genom att 

göra en skillnad mellan politisering som resurs och som potential 

åstadkommes en skillnad i intensitet från organisationernas sida. 

Trots att alla organisationer ägnar sig åt politisering, är den 

verksamheten inte lika självklar för alla. Identitetsrörelsens 

särställning på politiseringsindex i kombination med dess 

tillväxt under välfärdsepoken gör att politisering rent allmänt 

kan ses som en egenskap förbunden med välfärdsutvecklingen. Nästa 

uppgift blir att sammanföra mobilisering och politiserings

dimensionerna och fastställa folkrörelsernas samhällsfunktion. 

Därefter kan resonemang föras om folkrörelsernas orientering mot 

olika politiska kulturer. 



KAPITEL 4: SAMHÄLLSFUNKTIONER OCH POLITISKA KULTURER 
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INLEDNING 

Mobilisering och politisering är två dimensioner som tillsammans 

gestaltar organisationssfärens samhällsfunktioner. Dimensionerna 

är hittills i de båda tidigare kapitlen redovisade var för sig, 

varför det nu är dags att presentera det sammanlagda resultatet. 

Först redovisas den generella bilden baserad på de fyra olika 

rörelsetyperna. Därefter vidgas perspektivet genom att de 

observerade samhällsfunktionerna presenteras som en orientering 

mot olika politiska kulturer. Om man sammanför de båda 

dimensionerna mobilisering och politisering, såsom de framkommit 

vid de tidigare empiriska resonemangen, erhålls följande bild: 

Figur 4:1. Frivilliga organisationer, politisering och 
mobilisering 

Mobilisering 

Hög 

# Arbetets rörelse 

# Identitetsrörelsen 

Hög 

• Interaktions-
rörelsen 

• ide-
rörelsen 

i f 

Låg 

Not: Angående figurens konstruktion, se Not 1. 
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Figuren är konstruerad efter rörelsetypernas placering på 

mobiliserings- och politiseringsindex. Högsta och lägsta position 

på respektive index bildar ändpunkter och observationerna 

däremellan har fördelats proportionerligt efter ursprungliga 

index. Enligt det tidigare resonemanget om relationen mellan 

mobilisering och politisering(se figur 1:2), resulterar 

kombinationen hög mobilisering och hög politisering i en 

påtryckningsfunktion ; hög politisering och låg mobilisering 

illustrerar en samarbetsfunktion; låg mobilisering och låg 

politisering visar på en servicefunktion och kombinationen hög 

mobilisering och låg politisering representerar en 

självförvaltningsfunktion. 

Observationerna i figur 4:1 uttrycker relativa mått, dvs det är 

det rangordnade avståndet mellan olika organisationstyper i 

mobiliserings- och politiseringshänseende som anges. En 

rangordning av det slaget kan inte omedelbart användas för att 

slå fast vilka samhällsfunktioner organisationerna bär upp. En 

likadan undersökning genomförd i exempelvis England skulle rent 

hypotetiskt kunna uppvisa samma resultat (avstånd mellan 

organisationerna enligt rangordningsindex), men man skulle på 

basis av annan information ändå kunna hävda att engelska 

organisationer var mer orienterade mot exempelvis en 

påtryckningsfunktion. Skillnaden mellan Sverige och England 

skulle kunna vara ett resultat av en skalförskjutning, 

men inte desto mindre kunde rangordningen vara lika. En 

rangordning har med andra ord ett begränsat .empiriskt innehåll; 

därför måste analysen tillföras något mer innan resultaten kan 

utsättas för en närmare granskning. 
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TREND 

Ett sätt att ge rangordningen av organisationerna ett säkrare 

empiriskt innehåll vore att redovisa tidsserier. Sådana finns 

inte tillgängliga, men datasituationen medger en variant på 

kohortanalys. Genom att skilja mellan organisationer bildade före 

och efter 1950 och studera dessa organisationers egenskaper då 

det gäller en förenklad mobiliserings- och politiseringsdimension 

kan en tidsdimension skapas. Den grundas på föreställningen att 

de senast bildade organisationerna och deras egenskaper 

representerar en trend, dvs att välfärdens organisationer visar 

på annorlunda och viktiga utvecklingsdrag. En hypotes i 

sammanhanget är att eventuella nybildningar inom organisations

sfären snarare kommer att likna dessa organisationer än äldre 

organisationsvarianter då det gäller verksamheter och 

förhållningssätt. 

Figur 4:2. Politisering: organisationer positiva till politisk roll bildade 

före och efter 1950 

100% 

50% 

Andel 

positiva 

till poli

tisk roll 

% 
23% ' 20% 

52% 
43% 

^ 1 m >A™\ W; 
Arbetets Identitets- Interaktions-

rörelsen 
N=88 N=121 

Idérörelsen 

rörelse rörelsen 
N=63 N=42 N=47 N=46 N=17 N=14 

Före 1950 N=215 

Efter 1950 N=223 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Tabell 1:2 anger vilka organisationer som ingår i figuren. 
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Figur 4:3. Mobilisering: organisationer med 50 regelbundet aktiva 

medlemmar bildade före och efter 1950 

100% 

50% 

Andel inom 
olika rörel
setyper med 
50 aktiva 
medlemmar 

50% 
44% 45%, 42% 

34% 

21% 

Idérörelsen Interaktions-Identitets-Arbetets 

rörelse rörelsen rörelsen 
N=63 N=42 N=47 N=46 N=88 N=121 N=17 N=14 

• 
Före 1950 N=215 

Efter 1950 N=223 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Tabell 1:2 anger vilka organisationer som ingår i figuren. 

Den första figuren illustrerar en politiseringsdimension och den 

andra en mobiliseringsdimension. Både arbetets rörelse och 

identitetsrörelsens visar en likartad trend. De som är bildade 

efter 1950 har en klart större benägenhet till politisering och 

en större förmåga till mobilisering än de som bildades före 1950. 

Idérörelsen visar en markant större orientering mot politisering 

men en lägre frekvens av mobilisering för organisationer bildade 

efter 1950 jämfört med idérörelser bildade före 1950. Inter-

aktionsrörelsen visar ett motsatt mönster i en jämförelse med 

arbetets rörelse och identitetsrörelserna; den har både större 
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politiseringsbenägenhet och högre grad av mobilisering i 

organisationer bildade före 1950 än i de som bildats därefter. 

Utvecklingen av samhällsfunktioner för de olika rörelsetyperna 

kan skildras på följande sätt: 

Figur 4:4. Utvecklingen av rörelsetypernas samhällsfunktioner 

Mobilisering 

Hög 

Identitetsrörelsen 

Låg >.roi 
Hög 

^ Politisering 

Inter-
aktionsrörelsen 

Idérörelsen 

] f 

Låg 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik - reanalys. 
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Identitetsrörelsen och arbetets rörelser fortsätter och 

intensifierar en påtryckningsfunktion. Identitetsrörelsen skiljer 

sig något åt i det sammanhanget genom att satsa än hårdare på 

politisering. Idérörelsen söker offentliga lösningar på sina 

mobiliseringsproblem(?) och interaktionsrörelsen fördjupar sin 

servicefunktion. 

Sammantaget visar analysen att välfärdssamhällets frivilliga 

organisationer intar samhällsfunktioner mellan en service- och 

en påtryckningsfunktion. Bland rörelsetyperna finns utpräglade 

vinnare och förlorare. Arbetets rörelse och framför allt 

identitetsrörelsen kan med hänvändelse till organisationstillväxt 

och till mobiliserings- politiseringsförhållande, koras till 

segrarna. Dessa rörelser kan i högre grad än vad som gäller 

interaktions- och idérörelsen förtjäna benämningen folkrörelser. 

MOT POLITISKA KULTURER 

I vad mån kan man påstå att organisationerna orienterar sig 

mot olika politiska kulturer? Tanken är den att organisationerna 

genom de samhällsfunktioner de har kan driva ett samhälle i olika 

riktning, att de i dag likaväl som vid sekelskiftet kan ha ett 

avgörande inflytande på samhällsutvecklingen. Begreppet politisk 

kultur blir centralt i en sådan analys och förtjänar därmed en 

utredning. 

I ett försök att nyskapa ("reconceptualize") "politisk kultur11 

finner Glenda M Patrick inte mindre än 44 begrepp ägnade att ge 

"politisk kultur11 innebörd. I de 35 skrifter hon studerat finns 

dessutom allehanda kombinationer av dessa. Bland de mer eller 

mindre disparata definitionerna utkristalliseras fyra betydelser 

av politisk kultur och Patrick menar att dessa i sin tur kan 

reduceras till följande definition: 
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"Political culture may be reconceptualized as the set of 

fundamental believes, values and attitudes that characterize 

the nature of the political system and regulate the political 

interactions among its members.11 (Patrick, 1984:297) 

Beroende på vilka värderingar, normer och attityder som är 

förhärskande i ett samhälle, kommer speciella sätt att reglera 

förhållandet mellan människor att utvecklas. Politisk kultur har 

därmed med värdefördelning att göra, men det är inte säkert att 

en typ av värdefördelning är den enda förekommande. Tvärtom kan 

ett politiskt system skildras som en kamp mellan konkurrerande 

politiska kulturer. Ett sätt att precisera denna kamp är att ange 

vilken relation som råder mellan den politiska överheten och 

medborgarna. Annorlunda uttryckt handlar det om förhållandet 

mellan stat och samhälle. 

I en formell mening är den relationen okomplicerad i demokratier; 

den politiska överheten förvaltar ett mandat formulerat via 

allmänna val och efter medborgarnas preferenser. I realiteten 

handlar det om att medborgarna i varierande grad avhänder sig 

politisk makt till politiska institutioner, att organisationer 

och företag konkurrerar med den politiska makten, att den 

internationella omgivningen sätter gränser för det politiskt 

möjliga osv. Stat och samhälle bildar därmed två storheter med 

mångfacetterade relationer, men de är viktiga begrepp i ett 

sammanhang där ett samhälles politiska kultur skall utredas. 

Organisationernas samhällsfunktioner är olika, och därmed kan de 

orientera sig mot skilda politiska kulturer. Stat och samhälle 

och relationen där emellan måste analyseras på ett sätt som 

medger att flera olika politiska kulturer kan urskiljas. 
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STAT OCH SAMHÄLLE 

Redan en inledande begreppslig diskussion visar vilka problem som 

måste klaras av. Antag att "stat" definieras som institutionali-

seringen av politisk makt (j0sterud, 1978:9) och Msamhället! som en 

relation mellan sociala krafter och politiska institutioner 

(Huntington, 1968:8), Staten bildar då ett specialfall av "social 

kraft11 och blir till en del av samhället. De frivilliga 

organisationerna måste också med en rimlig tolkning av "social 

kraft", betraktas som en del av samhället, dvs som konstituerande 

en eller flera av dess sociala krafter. Medborgarna befolkar 

dessa sociala krafter och bildar därmed i bokstavlig mening ett 

samhälle. Trots att "stat" och "samhälle" kan preciseras (t ex 

olika grader av politisk makt och olika slags sociala krafter) 

måste en diskussion av förhållandet mellan stat och samhälle ta 

sin utgångspunkt i att dessa fenomen har vaga gränser. Det är i 

och för sig olyckligt ur en formell synvinkel, att de fenomen man 

söker definiera tenderar att glida in i varandra, men om det är 

fenomenens natur måste de integrativa momenten klargöras; 

följande föreslås: 
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Figur 4:5. En samhällsmodell 

— ' ; 
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Källa: Tilly, 1978:53. 

Not: Begrepp i figuren förklaras i texten. 

Ingredienserna i modellen är en population, en politisk 

formation, en stat, sociala krafter samt en eller flera 

koalitioner. En population kan definieras som medborgarna i en 

nationalstat. Staten betraktas som den organisation vilken 

kontrollerar den huvudsakliga tvångsmakten över befolkningen inom 

ett territorium. Den politiska formationen betecknar statens och 

deltagarnas kollektiva agerande. En social kraft definieras som 

en etnisk, territoriell, religiös, ekonomisk eller statusgrupp 

inom ett territorium. En social kraft kan vara av två slag; 

deltagare är en social kraft med rutinmässig tillgång till 
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resurser som kontrolleras av staten och en utmanare är en social 

kraft utan sådan tillgång. En koalition betecknar en tendens hos 

sociala krafter och staten att koordinera kollektivt agerande. 

(Tilly, 1978:53 ff och Huntington, 1968:8). 

I sin enklaste form förutsätter modellen att deltagarna alltid 

strävar efter att bli kvar i den politiska formationen och att 

utmanarna strävar efter att komma in, dvs alla sociala krafter 

önskar ta del av de resurser vilka staten kontrollerar. På det 

viset liknar modellen en traditionell intresse-gruppsteori 

(pluralism) där organisationerna utövar påtryckningar gentemot 

staten som i sin tur fördelar olika slags resurser. Koalitions

begreppet kan emellertid användas till att ge andra infalls

vinklar; vem som koordinerar kollektivt agerande med vem är inte 

givet av modellen. Initiativ, inflytande, frekvens och resultat 

av koalitioner mellan sociala krafter och staten (och mellan 

olika sociala krafter) kan variera. Härigenom kan olika principer 

för politisk värdefördelning - politiska kulturer - utvecklas. 

Koalitioner kan vara antagonistiska, dvs de sociala krafterna 

bildar en opposition och en struktur av påtryckningar i 

förhållande till staten. Antalet deltagare är litet, de flesta 

sociala krafter nöjer sig med att vara utmanare för att undvika 

lojalitetskonflikter, vilka kan bli ett resultat av alltför 

nära samarbete med staten. Den politiska formationen är hårt 

knuten till staten där legitimitet och auktoritet är honnörsord. 

Väljarna kan göra klara distinktioner mellan partipolitik och 

intressekamp. Den antagonistiska koalitionen bär likheter med en 

pluralistisk ordning och organisationerna intar en påtrycknings

funktion. 

Koalitioner kan också vara harmoniska, dvs antalet deltagare 

med rutinmässig tillgång till resurser kontrollerade av staten är 

många och relationen mellan sociala krafter och staten 

kännetecknas av samförstånd och samhällsansvar. Integrationen 
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inom den politiska formationen kan ibland vara så omfattande att 

det kan vara svårt att ange vem som kontrollerar resurser. Den 

politiska formationen expanderar ständigt och tränger allt 

djupare in i samhället och det är svårt för väljarna att avgöra 

vad som är partipolitik och vad som är intressekamp. Den 

harmoniska koalitionen bär likhet med ett statligt samhälle och 

organisationerna har en samarbetsfunktion. 

Koalitioner kan vara av kontraktsnatur » dvs de sociala krafterna 

har inga ambitioner att nå den politiska formationen och de 

resurser som finns där. Staten spelar en undanskymd roll liknande 

den i en nattväktarstat. De flesta sociala, kulturella och 

ekonomiska aktiviteter ordnas av medborgarna själva i olika slags 

självstyrande organisationer. Den kontraktsmässiga koalitionen 

bygger på en harmonisk arbetsfördelning mellan sociala krafter 

och mellan dessa och staten. Principen är att ingen intervenerar 

i andras intressesfärer. Det är svårt för väljarna att skilja 

mellan partipolitik och intressekamp och ordningen liknar ett 

civilt samhälle där organisationerna har en självförvaltnings-

funktion. 

Koalitioner kan också vara affärsmässiga, dvs all värdefördelning 

i samhället regleras enligt principen om tillgång och efter

frågan. De sociala krafterna är till stor del oorganiserade i en 

formell mening och riktar inga direkta krav till den politiska 

formationen eller till staten. Staten har en begränsad roll att 

svara för säkerhet och en begränsd reformaktivitet. De sociala 

krafterna maximerar sin nytta genom att uppträda på marknaden och 

erbjuda varor och tjänster. Det är lätt för väljarna att skilja 

mellan partipolitik och intressekamp och ordningen liknar ett 

privat samhälle där organisationerna intar en servicefunktion. 

Grundmodellen kan nu utvecklas så att förhållandet mellan 

politisering, mobilisering, samhällsfunk- tioner och politiska 

kulturer kan visas: 
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Figur 4:6. Samhällsfunktioner och politiska kulturer 

À
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De empiriska resultaten visar att arbetets rörelse och 

identitetsrörelsen intar en påtryckningsfunktion och således 

orienterar sig mot ett pluralistiskt samhälle, att 

interaktionsrörelsen har en servicefunktion och riktar sig mot 

ett privat samhälle och att idérörelsen från en serviceposition 

strävar mot ett statligt samhälle. 
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ETT STATLIGT SAMHÄLLE 

Det statliga samhället är den variant av politisk kultur som 

ligger närmast en utpräglad korporativ ordning med elitism, 

centralism, harmoni mellan intressen och ett församhälligande -

allmänisering - av organiserade intressen. Kan man då, mot 

bakgrund av att den statliga varianten saknar empiriskt nedslag 

bland organisationstyperna, påstå att svenska frivilliga 

organisationer inte utvecklar korporativa drag i sina relationer 

med omvärlden? 

Mobiliseringsdimensionen kan i och för sig illustrera ett mått på 

elitism och politisering kan mäta graden av harmoni mellan 

intressen. Det handlar emellertid i de fallen om ett rudimentärt 

mått på korporatism dvs om ett nödvändigt men inte tillräckligt 

villkor. För att nå längre måste organisationernas intresse

förmedling studeras mera ingående, dvs analysen måste tillföras 

en precisering av teorin och andra data. Ett sådant förfarande 

blir samtidigt ett slags validitetstest av de hittills redovisade 

analyserna. Om nya data visar på utpräglade korporativa drag är 

det något fel med mobiliserings- och politiseringsdimensionerna. 

Om å andra sidan en mer ingående granskning tyder på att 

korporatism är ovanligt, kan analysen som helhet sägas stå på en 

säkrare grund. 

Oavsett vilket prefix som förs till korporatismbegreppet är dess 

mest fundamentala innebörd följande: en korporativ ordning är för 

handen då organisationer konkurrerar med den politiska demokratin 

genom att expandera sitt "intresse" och sitt inflytande över 

sådant som annars är politikers uppgifter; de ingående parterna i 

en korporativ ordning dvs organisationer och representanter för 

politisk demokrati, omfattar alla denna form för folkviljans 

realiserande - de samarbetar. För att kunna studera detta måste 

någon slags demarkationslinje upprättas mellan vad som kan 

betraktas som legitimt för en organisation att ägna sig åt och 
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vad som hör hemma inom den politiska demokratin» Det är knappast 

möjligt att dra en sådan gräns utan att göra normativa 

utfästelser men det bör inte vara något problem så länge de 

normativa utsagorna inte är allt för kontroversiella. En 

utgångspunkt om att ,fde som särskilt berörs särskilt bör 

representeras" (Hadenius, 1978:24) är inte särskilt frånstötande 

ur en demokratisk synvinkel. Annorlunda uttryckt innebär det att 

de som kan uppfattas som klienter inom ett beslutsområde också 

har rätt att göra sin stämma hörd. En facklig organisation måste 

få utöva inflytande på löne- och anställningsförhållanden och en 

hyresgästorganisation borde få vara med och bestämmea 

hyresbeloppen etc. Däremot blir det demokratiskt tvivelaktigt om 

samma organisationer som i exemplen ovan utövar inflyande på 

fysisk planering eller utrikes-, försvars och andra mer 

övergripande policies. Då upphör klientskapet att gälla och 

organisationerna genomgår en allmänisering, dvs en korporativ 

ordning råder. 

I det följande studeras i vad mån de olika rörelsetyperna riktar 

sig till den politiska demokratin - kommunnivå - i frågor som 

berör deras intresse och i vilken utsträckning de tenderar att 

expandera sina intressen: 
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Figur 4:7. Korporatism: Andel påtryckningar gentemot kommunen 

utom 

"egna intresset" 

inom 

"egna intresset" 

Arbetets 
rörelse 29% 71% N=81 

Identitets
rörelsen 

21% 79% N=56 

Idérörelsen 26% N=13 

Interaktionsrörelsen 14% 86% N=49 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: Beträffande operationalisering av "det egna intresset" 

och proceduren för framräkning av figuren: se Not 2. 

Tabell 1:2 anger vilka organisationer som ingår i figuren. 

Det är inte lätt att avgöra hur stor andel av en organisations 

påtryckningar som måste vara utom det egna intresset för att 

korporatism skall kunna sägas råda. Arbetets rörelse visar 

tillsammans med identitetsrörelsen ett starkare korporativt drag 

än övriga organisationstyper, men resultatet i figur A;7 är så 

entydigt att man svårligen kan finna stöd för ett allmänt 

korporatismresonemang. Dessa observationer är hämtade från den 

lokala nivån och det skulle kunna hävdas att de korporativa 

dragen kanske är mer framträdande på en central nivå. Där avgörs 

de stora politiskt/ekonomiska spörsmålen och på den lokala nivån 

tillämpar man bara dessa beslut. Den korporativa arenan skulle 

enligt detta synsätt vara den centralt statliga. 
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Axel Hadenius finner i en studie av representationen i de svenska 

verksstyrelserna att folkrörelserna enbart besätter 17% av 

styrelseplatserna, att 23% tillfaller politiker och att resten 

eller 60% innehas av personer med särskild kompetens, dvs 

ämbetsmän, specialister (Hadenius, 1978:29-30). 'Folkrörelse1 

står i det sammanhanget för organisationer med frivilligt och 

individuellt medlemskap, en demokratisk beslutsstruktur (en man 

en röst) och ett medlemstal på minst 20 000. I den gruppen är det 

bara LO, TCO och i viss mån KF och LRF som kan sägas ha en 

utpräglat korporativ roll i den meningen att de förekommer i 

beslutssammanhang som ligger utanför "intresset11 (ex SIDA, 

Kriminalvårdsstyrelsen, Riksskatteverket, Kommerskollegium). 

Hadenius slutsats blir att lekmannarepresentationen i 

verksstyrelserna framför allt är ägnade att tillgodose 

effektivitetsmål och i mindre grad demokratiska mål. Det innebär 

att varken korporativa eller pluralistiskt demokratiska inslag 

kan sägas genomsyra verkstyrelsernas sammansättning (år 1976) 

(Hadenius, 1978:30). Korporativa arrangemang synes inte vara 

särskilt framträdande i svensk politik, varken på central eller 

på lokal nivå. 

Att undersöka korporatism genom att studera i vilken mån 

organiserade intressen aktiverar sig inom eller utom sitt 

intresse måste vara ett säkrare sätt, dvs kommer närmare en 

uppskattning om vad organisationer faktiskt gör, än studier som 

nöjer sig med att klassificera organisationsstrukturer 

(Schmitter, 1981:294) och utifrån sådana data göra utfästelser om 

korporatism. Att Sverige har en högt centraliserad struktur inom 

fackföreningsrörelsen är bara en av flera möjliga indikatorer på 

korporatism och kan knappast duga som grund för att som Schmitter 

klassificera länder i korporatismhänseende. På liknande sätt 

bortser analyser om förhållandet mellan organisationsstruktur och 

konfliktbenägenhet ifrån kvalitativa faktorer. Logiken går i det 

fallet ut på att samband mellan låg konfliktnivå och en högt 

centraliserad struktur på fackföreningsrörelsen skulle vara 
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förbundet med hög grad av korporatism (Paloheimo, 1984:28f). 

Sådana studier säger en del om samhällelig harmoni men inget om i 

vilken grad organiserade intressen går utöver sitt definierade 

intresse och konkurrerar med den politiska demokratin. 

Påståenden om ett utbredd korporatism i Sverige grundar sig på 

flera misstag. För det första föreligger misstaget att bortse 

ifrån mobiliseringens roll i sammanhanget; korporatism 

förutsätter en elitistisk organisationsstruktur där alla 

viktigare avgörnden äger rum i mer eller mindre formaliserade 

förhandlingssituationer. En livaktig medlemskår garanterar 

särintresset och motverkar expansion. För det andra kan nämnas 

misstaget att tillskriva alla former av intresserepresentation 

ett korporativt drag. Som den här analysen visar är det oftare 

fel än rätt. Organisationerna håller sig i stort inom sina 

definierade intressen. Slutligen finns misstaget att betrakta 

förhållandet mellan intresserepresentation och politisk demokrati 

som ett nollsummespel. Lekmannarepresentation, medbestämmande-

lagstiftning, remisskrivande och dylikt har otvivelaktigt ökat i 

omfattning under de senaste årtiondena men gränserna för den 

politiska demokratin har också expanderat. Allt fler områden av 

samhälleligt liv utsätts för partipolitiska överväganden och 

beslut. Ärendemängden ökar i politiska församlingar (Wallin, 

1983) allt fler formella institutioner bildas inom stat och 

kommun (SOU:1983:39) och en allt större del av nationalinkomsten 

förvaltas och kontrolleras av den offentliga sektorn 

(SCB, 1985:19). Om den expansionen styrs av politiska eller 

administrativa strävanden kan vara osagt, men utvecklingen 

innebär att enkla resonemang om intresserepresentationens cch 

korporatismens expansion på bekostnad av den politiska demokratin 

måste, om inte förkastas så i alla fall nyanseras. Både 

korporativa och politiskt demokratiska strukturer för påverkan 

kan expandera samtidigt. Vad det handlar om är att den politiska 

formationen växer, dvs antalet kollektiva beslut ökar. 
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ETT PLURALISTISKT SAMHÄLLE 

De organisationstyper som förmår kombinera hög mobilisering med 

hög politisering har en påtryckningsfunktion och orienterar sig 

mot ett pluralistiskt samhälle. Här återfinns arbetets rörelse 

och identitetsrörelsen. De representerar den största 

organisationstypen medlemsmässigt respektive den snabbast 

växande. Att det verkligen rör sig om ett påtryckningsförhållande 

då det gäller dessa organisationstyper har delvis avgjorts via 

granskningen av eventuella korporativa drag. Korporatism 

förutsätter harmoni mellan intressen (Offe, 1981:151), vilket 

torde vara svårt att förena med en tilltagande påtrycknings

funktion. 

Karaktären av påtryckning kan också bedömas utifrån andra 

utgångspunkter. Det kan vara så att politiker och administratörer 

söker hjälp för att öka sin kunskap, åstadkomma legitimitet och 

för att undvika och förhandla bort problem. I ett sådant läge är 

det snarare organisationerna som bjuds in än pockar på 

uppmärksamhet. 

De analytiska problemen med att avgöra verkliga incitament och 

avsikter med politiska handlingar är förvisso stora, men inte 

omöjliga att ge en belysning. Det kan vara av intresse att 

visa vilken part som tar kontakt med vem i den politiska 

formationen. Även om det inte helt avgör frågan om på vems 

villkor en kontakt tas kan det vara en viktig indikation i 

sammanhanget. 
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Figur 4:8. Påtryckningsfunktionen 

Tillfällen 

då 

organisationen tagit 

kontakt med kommunen 

41% 

kommunen tagit 

kontakt med organisationen 

15% 

Källa: Folkrörelser och kommunalpolitik, 1982 - reanalys. 

Not: N-437. Siffrorna anger värden för samtliga organisationer 
redovisade i Tabell 1:2. 

Kontakter initierade av organisationssfären är nära tre gånger så 

vanliga som den motsatta kontaktvägen ("övriga11 procent härrör 

från kontakter vars upprinnelse inte är kända). Detta innebär 

naturligtvis inte att politiker och administratörer skulle vara 

ointresserade av organisationernas medverkan, bara att inbjudan 

inte behöver skickas ut. Representanterna för den politiska 

demokratin kan fortfarande vara intresserade av organisationernas 

kunskaper och organisationerna kan vara källa till politisk 

legitimitet. 
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ETT CIVILT SAMHÄLLE 

Kombinationen låg politisering och hög mobilisering saknar 

empiriskt nedslag i analysen och därmed skulle tendenser inom 

organisationsvärlden mot ett civilt samhälle kunna avskrivas. Här 

skulle eventuella uttryck för en alternativrörelse kunna visa 

sig, dvs en organisationstyp som i sig inkorporerar en 

anti-politisk och en mobiliserande egenskap (Arvidsson & 

Berntson, 1980:286). Självförvaltningsfunktionens frånvaro inom 

organisationssfären skulle kunna bero på att de tydligaste 

exemplen på sådana organisationer inte förekommer i någon större 

omfattning i analysens dataunderlag. Redan detta konstaterande 

har emellertid en substantiell innebörd. Alternativrörelsen är så 

fåtalig att den har svårigheter att skönjas i normala 

urvalsprocedurer. Det finns mellan AO 000 och 50 000 lokal

avdelningar av olika slags organisationer i de svenska 

kommunerna, men endast ca 800 organisationer av typen lokala 

politiska partier och aktionsgrupper (Gidlund, 1978:66;200). Att 

göra ett organisationsurval och få med den gruppen i en 

omfattning som tillåter empirisk analys kräver större resurser än 

vad som är normalt i surveyundersökningar. Ett urval av 

organisationer kan i och för sig stratifieras på olika sätt men 

om urvalen som i föreliggande analys är baserade på kommuner och 

först därefter på organisationer, blir den möjligheten begränsad. 

I ett 25-kommuners urval hittades exempelvis bara två 

miljöorganisationer. 

Även om alternativa organisationer kunde inkluderas i en större 

omfattning i analysen är det tveksamt om dessa skulle förändra 

resultaten. I de allra flesta fall skulle aktionsgrupper bli 

inordnade i gruppen identitetsrörelsen. Där skulle de antagligen 

följa den rörelsetypens aktivitetsmönster och ägna sig åt 

politisering för att maximera sitt boende, sin trafikmiljö eller 

sitt föräldraskap. I vart fall gäller detta de fåtaliga 

organisationer av den typen - lokal intressegrupp, miljögrupp, 
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lokal aktionsgrupp exempelvis - som förekommer i den här 

analysens femkommun-urval. 

Organisationer av typen aktionsgrupper är flyktiga företeelser, 

vilket inte gör det lättare att utsätta dem för en systematisk 

analys. De uppstår oftast i samband med någon upplevd brist eller 

felaktighet och de riktar sina krav mot den politiska demokratin. 

De använder sig av utomparlamentariska metoder med en god blick 

för massmedial uppmärksamhet (Gidlund, 1978:92). Därefter, dvs då 

problemet som föranledde organisering är löst, eller betraktas 

som omöjligt att lösa, upplöses gruppen. 

Om den typen av organisering ökar, kan man då tala om en trend 

mot ett civilt samhälle? Kriteriet för en sådan ordning är att 

organisationerna själva administrerar sociala, kulturella och 

ekonomiska aktiviteter, exempelvis driver egna daghem, 

pensionärsinrättningar, skolor, kooperativa företag etc. 

Aktionsgrupper kan knappast inordnas i detta mönster ty de är 

helt enkelt inte tillräckligt alternativa. Möjligen är de 

alternativa i förhållande till den partipolitiska arenan men 

också det kan ifrågasättas. Den norska maktutredningen visar att 

de med hög partipolitisk aktivitet också är de mest aktiva i 

aktionsgrupper (Olsen & Saetren,1980:94). Från den tyska 

horisinten rapporterar Muller angående politisk aktivitet att 

"practically all of those who participate in aggressive activity 

also participate in conventional activity11 (Muller, 1977:456) Det 

handlar om organisationer som i likhet med identitetsrörelsen har 

förstått att välfärdssamhället är en smältdegel för allehanda 

politiska uttryck och att det alternativa snarare ligger i en 

intensifierad politisering än i ett försök att bilda alternativ i 

form av självförvaltningsfunktioner. 

Det kanske ligger i självförvaltningens natur att inte inordnas i 

formella organisationsstrukturer. I stället sluter sig kollektiv 

av människor samman för att slippa formaliteter i exempelvis 



- 99 -

isolerade jordbrukskollektiv eller kollektivboende. I så fall är 

det inte underligt att den typen av "fenomen11 inte förekommer i 

analysen. Här sker focuseringen på formella organisationer och en 

slutsats är att i den organiseringen finns inget underlag för 

något civilt samhälle. 

ETT PRIVAT SAMHÄLLE 

Organisationer med låg mobilisering och låg politisering 

uppfyller en servicefunktion och orienterar sig mot ett privat 

samhälle. Här återfinns interaktions- och idérörelsen. Den förra 

tenderar att fördjupa sin serviceroll och den senare verkar gå 

mot en samarbetsfunktion. 

Varken interaktionsrörelsen eller idérörelsen brukar normalt 

sammanknippas med service. I vart fall inte idérörelsen, men 

till och med denna rörelsetyp har en tänkbar servicefunktion. 

Organisationer med en servicefunktion erbjuder helt enkelt 

medlemskap i utbyte mot olika slags fördelar. Dessa fördelar kan 

emellertid variera till sin karaktär, beroende på vilken 

organisation det handlar om. För interaktionsrörelsens del kan 

fördelarna vara av materiellt slag, i form av lokaler, utrustning 

eller rabatterat tillträde till olika slags evenemang. 

Idérörelsen kan erbjuda fördelar av moralisk natur. I det fallet 

handlar det om en konvention vars tfraison d'être11 består i 

socialt och moraliskt tryck. Ett tecken på detta kan vara att en 

ovanligt stor andel av idérörelsens medlemmar anger den egna 

familjen som rekryteringsbas till medlemsskap. (Frikyrkosverige; 

Nykterhetssverige, 1979 - reanalys). 

Idérörelsens placering i en servicefunktion, där man erbjuder 

förträfflighet mot betald medlemsavgift, är knappast en medvetet 

vald position, vilket inte någon samhällsfunktion behöver vara. 

Det handlar både om värderingsmässiga trender som gått den 
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rörelsetypen förbi, men också om egna aktiviteter. Man skulle 

kunna våga hypotesen att idérörelsen har spelat ett högt spel då 

man sökt politiska plattformar (politisk representation) för sinå 

krav. Kanske har man lyckats till den grad att exempelvis 

nykterhetskraven numera drivs mer aktivt av staten än av 

nykterhetsorganisationerna. Idérörelsens tendens att söka än fler 

ingångar i den politiska formationen (jfr figur 4:2) är mot den 

bakgrunden en tveksam strategi för överlevnad. 

På liknande sätt kan man argumentera om interaktionsrörelsen. 

Stat och kommun bedriver allt fler aktiviteter för att tillgodose 

rekreation (interaktion); SIA-skolan är ett exempel och fler kan 

anföras från kultur- och fritidsförvaltningarnas område. Huruvida 

stat och kommun skall ses som förebyggande instanser, vilka 

egentligen motverkar organisering, är en kontroversiell fråga som 

behandlas mer utförligt i kommande kapitel (kap 7). 

Mot bakgrund av idrottsförbundets ca 2 miljoner medlemmar och ca 

400 000 funktionärer (SCB, 1980:35) kan det te sig en smula 

förbryllande att interaktionsrörelsen inte hamnar högre i 

mobiliseringshänseende. Det förhållandet beror till viss del på 

undersökningsmaterialet som baseras på åldersgruppen 16 - 74 år. 

Därmed exkluderas stora ungdomsgrupper som i betydande grad kan 

tänkas befolka den rörelsetypen. Mobiliseringsmåttet är dessutom 

som det formulerats här diskriminerande för organisationer som 

inte uppvisar förmågan f,coming when called for". Om enbart måttet 

på andelen aktiva (figur 2:2) skulle redovisats, skulle 

interaktionsrörelsen ha fått en högre position. Om mobiliserings

måttet kvalificeras (enligt index) uppvisar interaktionsrörelsen 

ett mer blygsamt läge. Det är nog så att medlemskap i en 

organisation tillhörande interaktionsrörelsen, inte upplevs som 

särskilt betydelsefullt i jämförelse med andra aktiviteter. I 

övrigt handlar det om relativa mobiliseringsmått, vilka säger 

något om andelen aktiva i en organisation. Idrottsrörelsen kan ha 

en större mängd aktiva än andra organisationer, men de aktivas 
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andel av den totala medlemsmassan är inte större än att en passiv 

skara kan reducera den totalt observerade aktivitetsnivån. 

& 

Därmed är avhandlingens första delsyfte uppfyllt; organisationer

nas samhällsfunktion, deras folkrörelsekaraktär och orientering 

mot politiska kulturer är fastlagd. Uppgiften är nu att ställa 

frågan i vilken grad organisationerna utifrån sina samhälls

funktioner kan påverka samhället och i vad mån organisationerna 

utsätts för omgivningens påverkan. Nästa kapitel handlar om vilka 

egenskaper i välfärdssamhället som har betydelse när det gäller 

att studera denna förändringsprocess. 



KAPITEL 5: VÄLFÄRDSSAMHÄLLET 
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INLEDNING 

De frivilliga organisationerna intar i huvudsak påtrycknings- och 

servicefunktioner. Därigenom kan de sägas orientera sig mot 

pluralism och privatism som exempel på politiska kulturer. Driver 

de därmed samhället i stort i sådana riktningar? Kommer välfärds

samhällets politiska värdefördelning framgent och i allt högre 

grad att baseras på konkurrens mellan grupper (pluralism) och på 

konkurrens mellan individer (privatism)? 

Om det var så att frivilliga organisationer samtidigt utgjorde de 

viktigaste och mest inflytelserika bland sociala krafter, skulle 

en analys av organisationernas samhällsfunktion vara liktydig med 

en analys av samhället i stort och mer skulle inte behöva sägas 

om samhällets utveckling. Så är naturligtvis inte fallet. När det 

påstås att folkrörelserna vid sekelskiftet banade väg för 

demokrati och välfärd, är det ett omdöme som måste kringgärdas 

med reservationer, exempelvis att det fanns andra sociala krafter 

som också bidrog till utvecklingen och som ibland kunde verka mot 

folkrörelserna. 

På samma sätt måste situationen i dag betraktas. Varje epok i ett 

samhälles utveckling innehåller specifika restriktioner och 

möjligheter för organisationers aktiviteter. Det här kapitlet 

skall belysa frågorna: vad är ett välfärdssamhälle? vilka 

egenskaper i välfärdssamhället utgör restriktioner och möjlig

heter för organisationerna? 
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VÄLFÄRDSSAMHÄLLET 

Begreppet välfärdssamhälle tillhör en grupp av notoriskt 

svårbehandlade fenomen som i likhet med demokrati, diktatur, 

kapitalism och socialism används för att beteckna helheter. På 

ett allmänt plan är det inte svårt att göra distinktioner; 

demokrati handlar om att förverkliga folkviljan, diktatur om att 

förneka densamma, kapitalism har med privat ägande att göra och 

socialism innebär statligt ägande. Välfärdssamhället kan på ett 

liknande sätt göras till föremål för en enkel betraktelse där man 

ser den ordningen som förbunden med sociala reformer, syftande 

till jämlikhet och trygghet. 

Om man därutöver vill ge Välfärdssamhället1 en mer teoretisk 

innebörd uppstår problem. Varje tillämpning, eller operationa-

lisering av helhetsbegrepp tenderar att avslöja variationer i en 

sådan omfattning att den generella förståelsen spolieras. När 

exempelvis välfärdsprogram uppträder i så vitt skilda sammanhang 

som i diktaturer och demokratier, i socialistiska likaväl som i 

kapitalistiska stater och när de ibland kännetecknas av relativ 

jämlikhet och ibland omfattas av principer om absolute jämlikhet, 

minskar möjligheterna att finna teoretiskt gångbara definitioner. 

Fenomenet välfärdssamhälle kommer därmed ofta att möta samma öde 

som andra helhetsfenomen, nämligen att resultera i klassifikation 

och dimensionsresonemang. 

Att konstruera en dimension handlar ytterst om att finna två 

motpoler och placera in det fenomen man är intresserad av 

någonstans emellan. Möjligen kan man påstå att dimensions

resonemang skjuter problemen framför sig. Förr eller senare måste 

gränser för olika inplaceringar på dimensionen göras, varvid 

problemen med flerdimensionalitet uppenbaras. När det gäller 

välfärdsprogram kan man invända att jämlikhet och trygghet kan 

realiseras i olika grader för skilda befolkningsgrupper (graden 
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av universalista), reformer kan vara av olika långtgående karaktär 

(absolut kontra relativ jämlikhet), tillkomsten av olika reformer 

kan kännetecknas av mer eller mindre folkligt deltagande (graden 

av demokrati) och den offentliga makten kan vara passiv eller 

aktiv i reformers förverkligande (graden av offentlig 

intervention) (Wilensky, 1975; Flora & Heidenheimer, 1981; 

Kuhnle, 1983). 

Att avgöra vilken eller vilka av dessa dimensioner som är 

viktigare än andra är inte bara ett akademiskt problem utan är 

dessutom behäftat med normativa implikationer. Vad som i en stat 

betraktas som självklara välfärdsinnovationer kan i en annan ses 

som ett brott mot den personliga friheten - exempelvis inställ

ningen till lagstadgad sjukförsäkring i Sverige och USA 

(Kuhnle, 1983:28). 

Möjligheterna att nå fram till en teoretisk definition av 

Välfärdssamhället1 synes, i ljuset av dessa omständigheter, vara 

begränsade. När de teoretiska anspråken på en definition 

modereras, ligger en uppräkningsdefinition nära till hands. En 

sådan lider visserligen av teoretiska brister, eftersom den inte 

anger vilka uppräknade faktorer som är viktigare än andra, men 

den är ändå inte helt ateoretisk. Den som definierar måste ha 

någon föreställning om vad som exempelvis är ett välfärds

samhälle. Låt oss utgå från ett allmänt plan och konstatera att 

välfärdssamhället är nära förbundet med utvecklande av sociala 

reformer syftande till jämlikhet och trygghet (Louge, 1979:69). 

Det ger några indikationer om vad som är värt att analysera och 

en konfrontation med verkligheten kan ge evidens för ytterligare 

generalisering. En definition av välfärdssamhället som baseras på 

reformer av olika slag, kan t ex leda till observationen att 120 

länder har en lag om yrkesskadeförsäkring, 97 länder har 

ålderspensionsförsäkring, 68 länder har lagstiftat om 

sjukförsäkring, 62 länder har infört familjebidragssystem och att 
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34 länder har arbetslöshetsförsäkring (Khunle, 1983:30 från 

Perrin, 1969:285). 

I stället för att presentera en lista på den typen av reformer 

och påstå att förekomsten av dessa konstituerar ett 

välfärdssamhälle, kan man formalisera uppräkningen. 

"The essence of the welfare state is government-

protected minimum standards of income, nutrition, 

health, housing, and education, assured to every 

citizen as a political right, not charity'1 

(Wilensky, 1975:6). 

Definitionen ger två typer av information om vad välfärds

samhällets kärna är: dels ett utvecklande av sociala reformer, 

dels ett påstående om att dessa reformer garanteras av en 

offentlig sektor. Det är en tillräcklig grund att bygga den 

fortsatta framställningen på, eftersom dessa distinktioner kan 

användas till att ge välfärdssamhället både en politisk och en 

social innebörd. Innan resonemanget förs vidare på den punkten, 

kan det vara instruktivt att betrakta välfärdssamhällets 

utveckling. Först därigenom kan ett resonemang om välfärdssam

hället vid en skiljeväg göras troligt och de politiska och 

sociala konsekvenserna av välfärdspolitiken beaktas. 
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UTVECKLINGSSTADIER 

Ett försök att resonera kring välfärdssamhällets utveckling går 

ut på att skilja mellan fyra olika stadier: experimentering, 

konsolidering, expansion och reformulering (Heclo 1981:386-387). 

Under det experimentella skedet (ca 1870 till 1920-tal) 

introduceras välfärdspolitiken genom att reformer om yrkes

skadeförsäkring, sjukförsäkring och ålders- och invaliditets

försäkring lanseras. Anledningen till att perioden kallas 

experimentering är den tentativa karaktär som reformarbetet 

kännetecknas av. I England introducerades exempelvis ett 

pensionssystem 1908 bara för att överges några år efter. 

Yrkesskadeförsäkringen i Tyskland täckte 4/5 av arbetsstyrkan 

1890, men endast 3/4 omkring år 1900. Överhuvudtaget illustrerar 

perioden en "konstitutionell11 debatt om gränserna och syftena med 

välfärdsprogram. Ett förhållande som kan ses mot bakgrund av en 

begynnande demokratisering under den här tiden. 

Konsolideringsskedet (ca 1930 till 1940) består enligt Heclo av 

"unification of previous experiments", dvs nya välfärdsinnova

tioner introduceras inte i någon större omfattning under den här 

perioden, men välfärdspolitiken befästes genom att den 

konstitutionella debatten modereras. Det betraktas som självklart 

att den offentliga makten skall intervenera i enskilda människors 

välfärd. En indikation på det är att den keynesianska politiken 

att använda den offentliga budgeten som ett instrument att öka 

efterfrågan och stimulera produktion, introduceras under 

konsolideringsskedet. Gränserna för det politiskt möjliga 

expanderar och det är inte längre problematiskt att införa 

välfärdsprogram. 

Expansionen (ca 1950 till 1960) karaktäriseras av en oväntad och 

kraftig ekonomisk tillväxt som gör det möjligt att öka välfärden. 

Det är under den här perioden som välfärdssamhällets kärna 

dvs offentligt garanterad minimistandard kan förverkligas. 
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Välfärdsprogrammen görs mer universella och aktualiserar en 

situation, där varje intresse kan ha en realistisk förhoppning 

att åtminstone nästfoljande år få sina krav och önskemål 

tillgodosedda. Expansionsskedet kännetecknas också av en utbredd 

konsensus över välfärdssamhällets mål, Ma denial that important 

value choices are at stake". 

Reformuleringsskedet (ca 1970 - ?) beskrivs dels som en mättnad 

då det gäller utbyggnaden av välfärden, men också som en tid av 

problematisering över välfärden. Den oväntade kombinationen av 

konjunkturnedgång och inflation bildar den ekonomiska bakgrunden 

till denna utveckling och sammanfaller med en situation där 

gränserna för välfärden börjar skönjas; man kan inte mer än 

försäkra alla individer. Heclo beskriver detta som "a reopening 

of constitutional issues" där välfärdssamhällets fortsatta kurs 

sätts i fråga. Utvecklingen mot ett reformuleringsstadium kan 

också ges en empirisk belysning: 
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Figur 5:1. Utvecklingen av socialförsäkringar i Västeuropa 
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Figuren visar befolkningstäckningen för fyra olika reformtyper i 

olika västeuropeiska länder från 1890 till 1970. Kurvorna är 

baserade på en indexkonstruktion, där procentandelen av 

befolkningen som täcks av pensions-, sjuk-, arbetslöshets- och 

yrkesskadeförsäkring sammanförs till en dimension. Även om 

figuren bara illustrerar en välfärdsdimension (graden av 

universalitet) ger den en antydan om att Heclofs stadieresonemang 

kan anses stämma med verkliga förhållanden. Sverige framstår 

nästan som ett "idealtypiskt" exempel där experimenteringsstadiet 

avslutas kring 1920, konsolideringsstadiet infaller mellan 1920 

och 1940, expansionsperioden äger rum från 1940 till 1955 med 

därefter ett reformuleringsskede och en avstannande utveckling. 

DRIVKRAFTER 

Figuren visar på en likartad utveckling bland 13 olika länder. 

Det är frapperande hur länderna samlar sig kring en gemensam 

trend oavsett politiska och kulturella skillnader i övrigt. Härav 

kan man dra vissa slutsatser om mekanismerna till välfärds

utvecklingen där en enkel distinktion mellan kapitalism, 

socialism och demokrati-diktatur verkar ha föga med välfärds

utvecklingen att göra. Visserligen redovisar figuren endast 

länder ifrån den västereuropeiska horisonten, men: 

"The experience of Russia after 1917 illustrates 

that nondemocratic and noncapaitalistic societies 

have established very similar institutions. Thus, the 

welfare state seems to be a far more general phenomenon 

of modernization, not exclusively tied to its democratic -

capitalist version" (Flora & Heidenheimer, 1981:23). 

Det verkar inte heller särskilt fruktbart att se uppkomsten av 

välfärdspolicies som ett utslag av enskilda politiska partiers 

verksamhet. Välfärden verkar leva ett eget liv, dvs är mer att 
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betrakta som ett svar på generella utvecklingsproblem än som 

uttryck för enskilda ideologiska strävanden. De flesta länder 

tenderar att införa välfärdsprogram oavsett vilka parlamentariska 

situationer som råder. (Wilensky, 1981:358). Om politiskt/ 

ideologiska förhållanden inte kan förklara uppkomsten av 

välfärdssystem måste förklaringar sökas på annat håll. 

En typ av argumentation går ut på att moderna samhällen med en 

långtgående arbetsfördelning, teknologiskt avancerad produktion, 

stordrift och masskonsumtion, helt enkelt kräver olika slags 

sociala program för att överleva. Arbetskraften måste vara 

välutbildad, effektiv och motiverad, dvs utslagning som en följd 

av bristande hälsa, arbetslöshet och undermåliga livsbetingelser 

i övrigt kan inte accepteras i ett modernt samhälle som ytterst 

lever på förhoppningen om expansion via reproduktion av 

arbetskraft. För att garantera en välfärdsordning krävs en 

ekonomi för att finansiera reformer och en politik för att 

verkställa dem. Olika länder har utvecklat skilda system härför, 

men drivkrafterna till välfärdspolitik verkar vara desamma, t ex 

graden av urbanisering och industrialisering (Wagners lag 

refererad i Larkey et al, 1981:159ff). 

Det är emellertid inte säkert att samma slag av bakomliggande 

faktorer kan relateras till expansion respektive uppkomst. 

Efterhand som välfärdspolicies introducerats är det mycket som 

talar för att de har blivit en del av den allmänna världsbilden 

och institutionaliserats som centrala värden i sig. Man skulle 

kunna tala om en välfärdsideologi där trygghet och jämlikhet för 

en överväldigande majoritet av befolkningen ses som självklara 

rättigheter. Eftersom det självklara inte är lika uppenbart för 

alla, är det rimligt att förvänta sig skillnader mellan partier i 

det hänseendet, och det finns empiriska data som verkar stödja 

ett sådant påstående. Vänsterorienterade regeringar i Västeuropa 

tenderar att värdera sociala program högre än andra regeringar; 

den offentliga sektorn växer snabbare i förhållande till BNP 
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under vänsterregeringar och de tenderar att spendera mer på 

sociala program för inkomstutjämning, subsidierad service etc. 

(Gould, 1983:235). Det finns emellertid så stora variationer i 

det mönstret att det är svårt att ange någon slags "lagbundenhet11 

när det gäller välfärdens expansion och drivkrafterna bakom den 

(Heclo, 1981:389). 

Den trendbeskrivning som Heclo ger antyder att välfärdssamhället 

som generellt fenomen skulle befinna sig i ett reformulerings-

stadium där ekonomiska problem tillsammans med ideologiska 

oklarheter skulle kunna sägas konstituera ett brott i en 

utveckling. För att göra den diskussionen trovärdig måste 

välfärdssamhällets karaktär och problem penetreras mera ingående. 

DE STIGANDE FÖRVÄNTNINGARNAS SAMHÄLLE 

När Herbert Tingsten för tjugo år sedan lanserade tesen om den 

lyckliga demokratin och ideologiernas död, var det kanske rimligt 

att tänka sig en oproblematisk framtid där en kontinuerlig 

tillväxt garanterade ökad materiell standard och social trygghet 

för en överväldigande majoritet av befolkningen. Varje intresse 

kunde ha en realistisk förhoppning att åtminstone nästföljande år 

få sina krav och önskemål tillgodosedda. Det är heller inte svårt 

att tänka sig en harmonisk politisk kultur som en följd av en 

sådan utveckling. Motsättningar och ideologiska skiljelinjer 

borde rimligen försvagas i en situation där alla får det relativt 

bättre. 

"Den lyckade demokratien medför nödvändigt en 

lägre temperatur, mildare och mera begränsade 

meningsbrytningar - man kan inte tänka sig en idyll 

i upphetsning. Med framgången följer ofrånkomliga 

att missnöjet minskas, bitterheten och ivern 

försvagas, ideologier och värderingar bleknar och 
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så småningom i sin förtunnade gestaltning blir 

godtagna av alla. Demokratierna kan leva blott om 

ambitionen, samvetskvalen och konkurrensbegäret 

viker för en inre stillhet11 (Tingsten, 1966:24). 

Som stöd för sitt resonemang om den harmoniska demokratin visar 

Tingsten på data på den markanta stabiliteten i väljarbeteendet 

under efterkrigstiden. En motsvarande analys grundad på de 

senaste tjugo åren ger emellertid en annorlunda bild, varför 

tesen om den lyckliga demokratin och ideologiernas död ställs i 

en annorlunda dager. 

Tabell 5:1. Väljarrörligheten i europeiska partisystem 1948-77 

Land Period Nationellt Antal val 

1948-69 1960-69 1970-77 
medeltal perioder 

Schweiz 1,9% 3,7% 6,4% 4,0% 6 
Österrike 4,1% 3,9% 3,1% 3,7% 8 
Storbritannien 4,4 % 5,2% 7,9% 5,9% 8 
Finland 4,4 % 6,9% 9,1% 6,8% 8 
Sverige 4,8% 4,3% 6,6% 5,2% 9 
Nederländerna 6,3% 7,9% 12,7 % 9,1% 8 
Belgien 7,9% 10,3% 5,5% 7,9% 9 
Italien 10,3% 8,0% 6,8% 8,4% 6 
Irland 10,9% 6,8% 5,0% 7,9% 8 
Norge 3,4% 5,2% 17,1% 8,1% 7 
Dånmark 5,5% 8,9% 18,7% 11,0% 12 
Västtyskland 15,2% 9,5% 4,9% 9,8% 7 
Frankrike 21,8% 11,9% 10,6% 16,8% 7 

Period medeltal 7,8% 7,3% 9,2% 8,1% 
Àntal valperioder 36 34 33 103 

Källa: Pedersen, 1979:9. 

Not: Siffrorna avser jämförelser av nettoförändringar över tid 
och mellan länder. 
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Någonting har hänt som gör det mer relevant att tala om de 

lyckliga femtio- och sextiotalen än om en generell harmoni i 

välfärdssamhällen. Ett förändrat väljarbeteende, framväxten av 

nya partier och kanske framför allt ideologiska förändringar inom 

partierna, gör att man måste omvärdera tesen om den lyckliga 

demokratin som sammanfattande benämning på välfärdsstaten. Man 

kanske kunde tro att en fortsatt kontinuerlig tillväxt med ett 

ständigt växande reformutrymme skulle ha medfört den harmoni som 

Tingsten förutspådde, men det finns åtminstone ett starkt skäl 

till varför en sådan konsekvens förefaller osannolik. 

Mycket talar för att dagens generationer ser hittillsvarande 

reformer som någonting självklart givet och baserar sitt 

politiska förhållningssätt på nya behov och nya problem

formuleringar. Den materiella deprivationen är historia, 

därför kan till synes marginella förskjutningar i välfärdens 

omfattning och fördelning ge upphov till politiska reaktioner. 

Värderingsförskjutningen i välfärdssamhällen har inte bara med en 

annorlunda problemuppfattning att göra utan kan också åskådlig

göras av framväxten av helt nya behov. I de flesta västeuropeiska 

länder kan man iaktta en värderingsmässig trend ifrån materiella 

till postmateriella värderingar, dvs värderingar baseras i allt 

större grad på frågor om social tillhörighet och självförverk

ligande och allt mindre på förhållanden, som har med den 

materiella försörjningen att göra (Inglehart, 1977:105; 

Zetterberg, 1977:18 ). Det innebär inte att problem i samband med 

materiella villkor avförts ifrån den värderingsmässiga 

dagordningen, bara att dessa traditionella värderingar i allt 

ökande omfattning fått utstå konkurrens från alternativa 

värderingar. Ett tydligt uttryck för detta är framväxten av nya 

politiska partier i Västeuropa som inte alltid kan inordnas i en 

höger-vänsterdimens ion. 
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KOSTNADSKRISEN 

Välfärdens expansion under de senaste årtiondena ledsagades av en 

motsvarande ekonomisk uppgång där överskottet från den produktiva 

sektorn transfererades genom beskattning av olika slag till 

välfärdsprogram. Den ordningen tenderade att skapa ett politiskt 

förhållningssätt, där tillväxten i ekonomin togs för given och 

kunde användas som underlag för en ständigt växande välfärd. 

70-talets ekonomiska problem har skapat ett helt annorlunda 

utgångsläge, där de flesta nationer tvingas att låna pengar för 

att säkerställa sina välfärdsåtaganden. Nationalekonomiskt tar 

sig denna utveckling uttryck i underbalansering av budgeten, en 

åtgärd som ytterst baseras på en förhoppning om att morgondagens 

konjunkturer och teknik kommer att lösa dagens problem. 

Tabell 5:2. Budgetunderskott som del av 

bruttonationalprodukten i sex länder 

Land 1960 1970 1975 1978 

Västtyskland 0,29 1,17 6,47 3,22 

Irland 3,83 6,82 14,78 16,78 

Nya Zeeland 1,53 2,94 9,37 

Sverige -2,40 1,51 4,02 10,04 

Storbritannien 2,56 -0,29 9,66 5,50 

USA -0,05 0,25 3,10 2,48 

Källa: Gould, 1983:231. 

Not: Minustecken anger överskott. Siffrorna för USA anger 

federal nivå. 
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Ser man till tabellen ovan verkar morgondagen avlägsen. Även om 

det ökade budgetunderskottet som en proportion av brutto

nationalprodukten kan förklaras av andra kostnader än de som 

hänger samman med välfärdspolicies, måste man dra slutsatsen att 

de olika länderna får allt svårare att finansiera sin välfärd. 

Det finns inget som tyder på att de sociala kostnadernas andel av 

olika nationers budgetar skulle minska (Gould, 1983:231) 

Rent allmänt kan man påstå att kostnadskrisen inte har lett till 

någon drastisk förändring av välfärdspolicies utan tvärtom verkar 

välfärdsstater ha en betydande förmåga att stå emot påfrestningar 

av det slaget. Däremot verkar det rimligt att kostnadskrisen har 

verkat som en katalysator till en vidare politisk diskussion där 

gränserna för välfärden ligger i focus. Efterhand som den 

diskussionen fortgått har mer politiska och sociala implikationer 

av välfärdsstaten kommit att dominera debatten. 

OFFENTLIG ÖVERREGLERING 

Som tidigare har framhållits bör man se utvecklingen av 

välfärdssamhället som nära förbundet med offentliga aktiviteter, 

dvs i takt med att allt fler välfärdsmål introducerats expanderar 

den offentliga sektorn. På ett allmänt plan kan den offentliga 

aktiviteten synas oproblematisk. Det bör inte vara alltför svårt 

att konstruera politiska program som ser till att sociala bidrag, 

sjukvård och andra varianter av social service når fram till dem 

som berörs (Heclo, 1981:400). 

Verkligheten ser emellertid annorlunda ut; den offentliga 

tillväxten är inte bara en funktion av ökade åtaganden när det 

gäller att administrera reformer. Den offentliga makten har 

dessutom åtagit sig andra uppgifter som hänger intimt samman med 

reformarbetet men som innebär kvalitativt nya aspekter på 

politik och administration. Behovet av sociala reformer och 
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konsekvenserna därav har aktualiserat en situation där gränserna 

mellan politik, ekonomi och sociala förhållanden inte längre kan 

upprätthållas. Den produktiva sfären är beroende av politiska 

åtaganden för att säkerställa arbetskraft, teknologiska 

landvinningar, konjunkturregleringar, social stabilitet etc. Den 

sociala sfären betraktad som människors behov av materiella 

nödvändigheter, individuellt förverkligande och social till

hörighet är intimt förbundna med en ekonomi för att producera 

nyttigheter och en politik för att fördela sådana. Politiken 

slutligen är beroende av produktionen för att via dess överskott 

finansiera reformer. 

Sammantaget skulle man kunna påstå att välfärdssamhället kan ses 

som en ordning där "nästan ingen del av samhället fungerar om 

inte allting annat fungerar samtidig11 (Johansson, 1982:389). 

Konsekvenserna av det är att alla befolkningsgrupper, intressen 

och institutioner blir indragna i ett mönster där varje avsteg 

från en planerad linje leder till konsekvenser för andra. 

Hittills har ingen skillnad gjorts mellan demokratiska eller 

diktatoriska välfärdssystem. När det gäller offentlighetens 

konfliktlösande och konfliktdämpande funktioner finns det 

emellertid anledning att göra en distinktion. I diktaturer 

regleras imperfektioner främst via konfiskation och repression, 

medan i demokratier sker konflikthanteringen genom lagstiftning 

och normproduktion. I båda fallen erhålls reglering, men 

förutsättningar och konsekvenser är helt olika. I demokratier har 

den offentliga makten endast begränsad kontroll över de arenor 

eller styrsystem den är satt att förvalta. Samtidigt bör man ha i 

åtanke att välfärdssamhället som politisk kultur inte har någon 

optimal punkt; det finns ingen välfärdsideologi som anger var 

välfärdens gränser går. Tvärtom kan man beskriva välfärds

samhället som de stigande förväntningarnas samhälle, där varje ny 

reform tas till intäkt för ytterligare välfärdsinnovation. 

Konsekvensen av detta är att det råder ett disproportionerligt 
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förhållande mellan de krav som ställs på den offentliga makten 

och de möjligheter som denna har att förverkliga olika önskemål. 

I stället för att direkt gripa in i en verksamhet, tvingas den 

demokratiska välfärdsstaten att ägna sig åt indirekta styrningar 

som tar sig uttryck i ett alltmer penetrerat regelsystem. 

"Thus frustrated by its own ineffectiveness, democratic 

government is tempted to achieve its ever mere ambitious 

social goals by imposing solution, invading individual 

privacy, and bureaucratizing the initial impetus for human 

compassion with a host of welfare rules and regulations" 

(Heclo, 1981:400). 

INTERNATIONALISERING 

Hittills har fenomenet välfärdssamhället betraktats som en 

intern nationell angelägenhet. Bet finns emellertid skäl att tro 

att ett samhälle där ingenting fungerar cm inte allting annat 

fungerar samtidigt också utvecklar speciella internationella 

mönster som även de handlar om ömsesidighet och sårbarhet. 

Inom den internationella politiska teorin talas det allt oftare 

om ett ökat internationellt beroende som gör att nationalstaten 

som politisk beslutsenhet inte längre fullt ut kan bestämma över 

egna angelägenheter. Enskilda stater får i allt större utsträck

ning ta hänsyn till andra stater när det gäller ekonomisk 

politik, försvarsangelägenheter eller energipolitik. Framväxten 

av internationella organisationer och multinationella företag 

skapar nya aktörer som inte alltid bär fram nationalstatens 

intressen (Keohane & Nye, 1976). 

Den ökade interaktionen på den internationella arenan har på 

samma sätt som uppgiftsexpansionen inom nationer resulterat i en 

expansion av regelverk och organisering. För att lösa imperfek-
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tioner inom olika styrsystem eller sektorer och för att reglera 

och dämpa konflikter, tenderar stater att upprätta institutioner 

för att lösa gemensamma uppgifter. Under efterkrigstiden kan man 

iaktta en markant ökning av antalet internationella organisa

tioner. 

Det råder en viss oklarhet om hur man skall definiera en 

"internationell organisation11 men med en snäv tolkning kan man 

notera att antalet internationella organisationer vuxit från ca 

900 år 1951 till ca 2700 år 1977 - både regeringsanknutna och 

privata organisationer. Om 1968 års tillväxttakt togs till 

intäkt för en prognos skulle antalet internationella organisa

tioner uppgå till ca 10 000 år 2 000 (Yearbook of International 

Organizations, 1977). 

Det faktum att Sverige är representerat i 1 255 internationella 

organisationer (privata och offentliga medlemskap) (Engberg, 

1986), tillsammans med andra indikatorer på en ökad ekonomisk 

interaktion, skulle kunna leda till resonemang om ökad 

ömsesidighet och sårbarhet. Huruvida den utvecklingen kan sägas 

innebära ett ökat internationellt beroende är svårt att säga. På 

ett sätt förefaller den ökade internationaliseringen vara ett 

uttryck för just detta, men samtidigt kan man inte utesluta att 

länder genom att ingå i internationella sammanhang faktiskt kan 

öka sina möjligheter att påverka nationella och internationella 

förhållanden (Engberg & Lane, 1979:214). Det torde emellertid 

inte råda någon tvekan om att det i den allmänna debatten, 

framför allt genom politiker, allt oftare refereras till den 

internationella arenan i beroendetermer, där den internationella 

utvecklingen ses som en obönhörlig kraft som begränsar nationellt 

manöverutrymme. Internationaliseringen har också konsekvenser för 

opinionsbildning och värderingsutveckling, där den internationel

la massmediala utvecklingen parad med ökad interaktion och 

kommunikation mellan länder och folk lett till internationella 

medvetanden av ett helt annat slag än vad som var fallet 



- 120 -

tidigare. Det är t ex svårt att förstå den anti-imperialistiska 

rörelsen och miljörörelsen om inte ett internationaliserings

perspektiv anläggs. 

SÅRBARHET 

Uppfattningen att välfärdssamhället är en ordning där ingenting 

fungerar om inte allting annat fungerar samtidigt för tankarna 

till en närmast organisk ordning där varje del i ett större 

system är väsentlig för systemets överlevnad. I ett sådant 

perspektiv vore det lätt att hemfalla åt funktionalistiska 

resonemang för att karaktärisera välfärdssamhället och förklara 

dess utveckling. Man skulle exempelvis kunna hävda att varje 

socialförsäkringsinnovation och varje statlig reglering är 

funktionellt relaterad till systemets fortlevnad, dvs ett modernt 

högt utvecklat samhälle med en långtgående professionalisering, 

arbetsfördelning och en avancerad teknologi förutsätter att 

varje del (sub-system) fungerar för att allting annat ska 

fungera. 

Funktionella förklaringars analogi med en organism passar inom 

biologin men blir problematiska i ett samhälleligt perspektiv. 

Orsaken är att biologin förutsätter en väl avgränsad och 

observerbar enhet - en organism - vars överlevnad är lätt att 

konstatera. Men vem kan avgöra när ett samhälle lever eller dör? 

Vad som är dysfunktionellt enligt en modell om funktionella 

samband kan vara funktionellt enligt en annan modell. 

"Samhällskroppen" är föränderlig och uppfattningen om hur den ser 

ut och bör vara beskaffad är dessutom något som kan bestämmas 

normativt. "Machtstaat"-anhängare skulle kanske tycka att det 

libanesiska samhället har upphört att fungera men en sociolog 

skulle antagligen finna ett samhälle av något slag i oordningen. 

En anarkist uppfattar staten som en dysfunktion medan en 

socialistisk reformist ser den som en nödvändig ingrediens för 
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att realisera reformer osv. MI samhällen finns det ingen generell 

mekanism (motsvarande exempelvis ett naturligt urval) som kan 

ligga till grund för påståendet att "allt har en funktion11 som en 

regulativ idé (Elster, 1978 s 210). 

När man påstår att välfärdssamhället är en ömsesidig ordning där 

ingenting fungerar om inte allting annat fungerar samtidigt är 

det snarare ett sätt att beskriva sårbarheten i ett samhälle, än 

en introduktion till ett funktionalistiskt betraktelsesätt. I och 

med att sårbarheten kan variera över tid och olika delar av 

samhället kan vara sårbara i olika grad är det en kausal teori 

som efterfrågas och inte en funktionell, dvs sårbarheten i 

välfärdssamhället är en effekt av en speciell samhällelig 

organisation och inte en nödvändig funktionell mekanism. 

Ömsesidigheten i välfärdssamhället är ett tecken på att de båda 

fenomenen stat och samhälle tenderar att integreras och intill 

den punkten är de flesta bedömare ense. Hur den sammansmältningen 

är att konkretisera, förklara och värdera är däremot föremål för 

skilda bedömningar. 

Ett sätt att beskriva denna ömsesidighet går ut på att skilja 

mellan olika ideala föreställningar om marknaden, demokratin och 

byråkratin och skildra hur dessa styrsystem alltmer tenderar att 

gripa in i varandras sätt att fungera. Teorin går ut på att de 

olika styrsystemen var för sig kan drabbas av interna 

pervertioner; marknaden kan uppleva perioder av monopolism, 

konjunktursvackor etc., demokratin kan lida av bristande 

representativitet, organisationsdominans, politisk olikhet etc. 

Byråkratin kan utvecklas till administrativ autonomi, ineffekti

vitet, partisk förvaltning etc. Om dessa perverteringår tillåts 

att verka ohämmat, kan de hota de olika delsystemens existens; 

därför måste perverteringar regleras och det sker framför allt 

genom att olika delsystem griper in i varandra. Marknaden kan stå 

som exempel då det gäller att reglera en ineffektiv byråkrati 

genom att marknadsmässiga relationer införs inom offentlig 
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service, demokratin kan reglera marknadsperverteringar genom 

exempelvis omfördelningspolitik och lagar om företagsdemokrati, 

byråkratin kan bidra till planläggning och reglering av marknaden 

osv. (Hernes, 1978:36,41). 

Ett annat sätt att demonstrera ömsesidigheten går ut på att 

resonera i termer av överlappande arenor där man kan konstatera 

att de sociala, politiska och ekonomiska arenorna under loppet av 

de senaste femtio åren beskrivit en dramatisk tendens till att 

gripa in i varandra (Gidlund, 1981:46ff) 

Figur 5:2. Ârenautveckling 1930-1980 

Tidpunkt t0 

*1950 *1980 

• • köpa tjänster ! stillet för 
ttt bytt ijlnster 

ca offentlig intervention I den 
ekonomiska sektorn som 
producent 

b * offentlig avgiftsstyrd service 
i stillet för att bytt tjinster 

d - offentlig service ! stillet för 
att byta tjlnster 

Källa: Gidlund, 1981:46. 

En slutsats av det hittills sagda är att välfärdssamhällets 

politiska kultur domineras av staten, dvs det är staten som i 

allt större grad tenderar att presentera lösningar då olika 
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arenor eller styrsystem kommer i konflikt med varandra. Trots att 

statlig expansion - oavsett hur man mäter - är ett av välfärds

samhällets främsta kännemärken är det inte säkert att staten är 

en oproblematisk och rationell kraft för konfliktlösning och 

måluppfyllnad. 

MARGINALISM 

En ökad beslutsmängd i en given organisation ökar erfarenhets

mässigt komplexiteten i beslutsfattandet och ställer krav på 

professionalisering av handläggare och beslutsfattare. Komplexa 

byråkratier kännetecknas av en långtgående formalisering, där 

olika ärendeområden differentieras eller uppdelas på för 

ändamålet upprättade tjänster. Den utvecklingen kan sägas vara 

likartad i flertalet av välfärdssamhällets beslutssammanhang, men 

däremot kan själva karaktären av beslutsfattandet variera. 

Man skulle kunna tro att professionalisering och differentiering 

för att möta ärendenas komplexitet skulle leda till ökad 

rationalitet i beslutsfattandet. Den rationella beslutsprocessen 

är en ordning där politiska beslut fattas som en följd av 

politiska/ideologiska preferenser, långtgående planering och 

medvetna val mellan en fullständig uppsättning alternativ 

(Lindblom, 1968:12). Mycket talar för att beslutsprocessen i 

komplexa organisationer kännetecknas av marginalism, dvs avsaknad 

av övergripande mål och brist på egentlig planering där val 

mellan beslutsalternativ snarare karaktäriseras av intressekamp 

än av rationalitet (Richardson & Jordan, 1979:22). 

Att påstå att välfärdssamhällets beslutssammanhang skulle 

kännetecknas av marginalism är inte detsamma som att beslut 

längre tillbaka i tiden inte skulle kunna karaktäriseras som 

rationella. Det handlar inte om en utveckling från rationellt 

till marginalistiskt beslutsfattande utan om en allt mer 
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problematisk relation mellan de krav som ställs på exempelvis 

offentliga åtgärder och de möjligheter som står till buds. 

Stigande förväntningar, sårbarhet och kostnadskris bildar ett 

komplicerat samspel som ställer beslutsfattare inför långt 

svårare situationer i dag än vad som var fallet tidigare. För att 

i ett sådant läge ändå visa upp någon beslutskapacitet, tvingas 

beslutsfattare till marginella ändringar av en redan förd politik 

eller till retorik och symbolpolitik (Gustafsson & Richardson, 

1979:417). Den utvecklingen skall emellertid inte tolkas som att 

det råder ett tillstånd av politisk inaktivitet. Rationalitet är 

inte den enda lösningen på marginalism - en annan är att öka den 

politiska kontrollen över agenda, beslutsdeltagare och 

procedurer. 

"The more the public agenda grows in size and complexity, the 

more the most important role for political leaders will be to 

manage the policy process, not to make specific policy 

choices. Political leaders have to become organizers. They 

may try to affect the de access structures, that is, to 

manage the agenda of various policy-making bodies, the 

issues, problems and solutions given access. They may try to 

affect the decision structure, that is, which participants 

are allowed to take part as well as the interaction between 

them by influencing the "rules of the game". (Olsen,1983:207) 

Den bildade och kravfyllda allmänheten nöjer sig naturligtvis 

inte med en fulländad och kontrollerad beslutsprocess - den vill 

se resultat. I ett marginalistiskt perspektiv handlar det om att 

fördela värden till alla potentiella likaväl som reella och 

artikulerade opinioner. Välfärdspolitiken kommer därigenom att i 

allt högre grad kännetecknas av absolut- och i mindre grad av 

relativ jämlikhet. Det innebär att reformer blir allas 

rättigheter och inte bara en fördel för dem som så önskar eller 

har förmågan att artikulera krav. Konsekvensen av detta blir i 
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sin tur att den politiska demokratin fördelar värden till allt 

fler och allt mindre grupper i samhället. I ett knappt budgetläge 

blir den fördelningen marginell och alla får en del av kakan även 

om denna minskar. 

ORGANISATIONERNAS POSITION I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET 

När välfärdsutvecklingen under 70- och 80-talen skildras i termer 

av brott i en utveckling eller som reformulering, är det lätt att 

tolka utvecklingen i en ödesdiger form, där val mellan olika 

drastiska alternativ står på dagordningen. Det bör med en gång 

framhållas att den trendbeskrivning och problematisering som 

gjorts här inte är ägnad att bilda underlag för krisstämning. 

Välfärdssamhällets problem är mer strukturella och långsiktiga än 

specifika och dramatiska. Det finns inget som tyder på att 

välfärdssamhällen är speciellt känsliga för förändringar. Tvärtom 

är det så att i ett samhälle där ingenting fungerar om inte 

allting fungerar samtidigt, tenderar systemet att producera 

avancerade mekanismer för anpassning och konfliktreglering. 

Inte desto mindre finns det en intensifierad konstitutionell 

debatt om välfärdstatens gränser och om den politiska demo

kratins utformning. När välfärdssamhällets problem i det 

föregående skildras i termer av stigande förväntningar, 

kostnadskris, överreglering, internationalisering och 

marginalism, finns det i och för sig inom varje problemområde en 

debatt som pekar på olika alternativ. Om dessa problem skall ha 

någon dignitet för välfärdssamhällets fortsatta politiska kurs, 

måste de kunna sammanfattas i en gemensam problemformulering. I 

annat fall är lösningarna på problemen ett fall för politisk 

marginalism. 

Utgångspunkten för en sådan vidare problematisering är att varje 

demokratiskt samhälle har till uppgift att realisera folkviljan. 
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De kritiska inslagen i välfärdsdebatten antyder emellertid att 

den uppgiften blir allt svårare att lösa: debatten om interna

tionalisering handlar ytterst om nationalstatens bristande 

autonomi; marginalism innebär avideologisering och svårighet att 

hantera större problem; sårbarhet skapar problem med överblick 

och kontroll; överreglering är kritisk i förhållande till frihet 

och stigande förväntningar illustrerar ett kravsamhälle. Med 

utgångspunkt från analyserna i tidigare kapitel och de resonemang 

som har förts i detta, kan välfärdssamhällets problem samman

fattas i en skiss. Man skulle kunna tala om ett spänningsför-

förhållande mellan medborgarna, deras organisationer och den 

politiska överheten (figur 5:3). 

Figur 5:3. Välfärdssamhällets karaktär och problem 

Karaktär Problem 

Offentlig 

expansion 

Förväntningarnas 

expansion 

Organiseringens 

expansion 

POLITISK1 

ÖVERHET 

ORGANISATIONS 
SFÄR 

MEDBORGARE 

autonomi 

- Överreglering/frihet 
- Kostnadskris/reformutrymme 
- Rationalism 

- Marginalism 

- Internationalisering/ 

Korporatism/demokrati 

Pluralism/privatism 

Solidaritet/egennytta 



- 127 -

Välfärdssamhällets reformuleringsfas handlar således inte om ett 

kritiskt stadium där en återgång till råslitets, ofrihetens och 

den materiella nödens samhälle ställs i utsikt. Kraven på 

reformulering är i allt väsentligt en fråga om samhällelig 

organisation där betydande oklarheter synes råda om vilka 

relationer som skall råda mellan medborgare, organisationer och 

den offentliga överheten. Ytterst handlar dessa relationer om 

principer för politisk värdefördelning - om vilken politisk 

kultur som ska råda. 

Figuren 5:3 visar inte bara på ett politiskt/demokratiskt problem 

utan den ger också en fingervisning om vilka egenskaper i 

välfärdssamhället som har betydelse för organisationernas sätt 

att fungera. Organisationer är inte bara att uppfatta som en 

förmedlande länk mellan medborgare och den politiska överheten; 

de beskriver också i en analytisk mening en nivå mellan macro-

och microförhållanden, dvs förändringar i organisationers 

beteende kan förklaras av förändringar på en individ- och en 

strukturnivå. Logiken är härvidlag klassisk politologisk: genom 

att identifiera relevanta egenskaper inom de båda nivåerna och 

den kausala relationen dem i mellan kan politisk förändring 

förklaras. I praktiken medger varken datasituationen eller de 

teoretiska positionerna en sådan strategi. Alternativet är att 

påvisa samband: om förändringar i x uppträder samtidigt som 

förändringar i y kan trender redovisas. Dessa kan ge vid handen 

att exempelvis välfärdsutvecklingen på micro- och macronivå är 

förbunden med en viss utveckling inom organisationssfären 

(samhällsfunktioner). Vad som är orsak och verkan kan inte 

avgöras med en sådan strategi men trenden kan ge den information 

som behövs för att skapa nya hypoteser. Vilka egenskaper på 

micro- och macronivå skall då studeras? Utgångspunken är att 

frivilliga organisationer kan utsättas för samma granskning som 

politiska partier. Om man frågar sig vilken betydelse ett parti 

har för den politiska utvecklingen i ett samhälle, förefaller det 

rimligt att utreda i vad mån partiet har en förankring i 
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medborgarnas attityder - micronivå - och i vad mån partiets 

ideologi fått ett genomslag i politisk praktik - macronivå. 

& 

Frivilliga organisationer har sällan ideologier i samma 

bemärkelse som politiska partier, men deras aktiviteter och 

förhållningssätt kan studeras som samhällsfunktioner. Därmed kan 

frågor ställas om och i vad mån organisationernas samhällsfunk

tioner och orientering mot olika politiska kulturer har en 

förankring bland medborgarna och om organisationernas 

samhällsfunktioner tillämpas i någon politisk praktik. Dessa 

frågor behandlas i nästa kapitel. 



KAPITEL 6: FOLKRÖRELSERNA MELLAN ATTITYDER 
OCH POLITISK PRAKTIK 
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INLEDNING 

Ett perspektiv där organisationerna ses som en länk mellan 

medborgares attityder och den politiska praktiken visar att 

faktorer som styr organisationernas möjligheter och restriktioner 

kan sökas på två nivåer. På medborgarnivån - mikronivå - är det 

av intresse att studera i vad mån organisationernas samhälls

funktioner, och orientering mot olika politiska kulturer, 

har ett gensvar bland medborgarna. På det viset kan de 

organisationer eller rörelsetyper identifieras som har en 

attitydmässig medvind. Vad som kan uppfattas som en restriktion 

för en rörelsetyp kan utgöra en möjlighet för en annan. En 

värderingsmässig trend som bär fram exempelvis identitetsrörelsen 

kan vara kritisk i förhållande till idérörelsen. 

Frivilliga organisationers genomslag i den politiska praktiken -

makronivå - visar också vilka restriktioner och möjligheter olika 

organisationstyper har. Det kan vara så att välfärdsutvecklingen 

är förbunden med framväxten av speciella samhällsfunktioner. 

Välfärdsutvecklingen kan utgöra en restriktion för vissa 

organisationer men en möjlighet för andra. Den offentliga 

sektorns tillväxt, servicenäringens expansion, koncentration och 

centraliseringstendenser genom kommunsammanslagningar etc, kan 

vara kritiska för vissa rörelsetyper men inte för andra. 

Uppgiften i det här kapitlet är att visa på vilken betydelse 

organisationerna har för samhällsutvecklingen. Det sker genom att 

besvara frågorna: vilket gensvar har olika samhällsfunktioner i 

medborgerliga attityder? i vad mån har olika samhällsfunktioner 

erhållit ett genomslag i den politiska praktiken? 
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ATTITYDER I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET 

På vad sätt har välfärdssamhällets genombrott påverkat människors 

värderingar? Produktionen av materiellt överflöd och social 

trygghet för en överväldigande majoritet av befolkningen borde 

resultera i attityder där enskilda människor höjer blicken över 

egna materiella behov och i stället ser till mer övergripande 

problem. Överlevnaden innebär inte längre något problem. Den 

materiella grundtryggheten upplevs som något givet. I en sådan 

situation borde människors attityder få en mer ideologisk prägel 

och äldre klassmässiga reflexer tyna bort. 

En motbild kan lätt presenteras. Ofta betraktas just tillväxten 

av den materiella standarden som en förutsättning för att 

människor ska kunna maximera egna behov framför kollektiva 

sådana. Därav följer att den offentliga expansionen inte bara 

skall tolkas i statistiska termer där antalet anställda, 

skattetryck och byråkratisering ställs i centrum. Framförallt har 

expansionen medfört en betydande politisering. Det finns en 

myndighet och ett regelverk för snart sagt alla samhälleliga och 

individuella problem. I ett sådant läge borde det vara rationellt 

för en individ att maximera sin egen lycka - i medvetenhet om att 

det ändå finns en offentlighet som bevakar och reglerar mer 

övergripande problem. Dessa båda attitydbilder skall inte 

betraktas som varandra uteslutande. Det kan vara så att båda 

förhållningssätten är förekommande och att det som utmärker 

välfärdens värderingar är en polarisering mellan samhälls

engagemang och privatisering. 

Vänster - höger dimensionen såsom den avspeglas i de allmänna 

valen goda grunder ses som en av de mer utslagsgivande i 

ett attitydsammanhang. De politiska partierna kan betraktas som 

approximationer av värderingsmönster och väljarnas röstnings

beteende vid de allmänna valen skulle därmed kunna uttrycka 

attitydförändringar. Problemet är att förändringar i den svenska 
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valmanskårens valhandling är relativt begränsade. Det råder ett 

stabilt förhållande mellan det socialistiska och det borgerliga 

blocket, även om man går så långt tillbaka i tiden som 50-talet. 

Den stabiliteten är delvis en chimär eftersom väljarrörligheten 

samtidigt ökar. Partibyten, röstsplittring och åsiktsröstning är 

företeelser som blivit allt vanligare mellan 1965 och 1982 

(Holmberg, 1984 :236). Det tyder på att det finns värderings

förändringar som är avsevärda, men som inte kan utläsas enbart i 

mandatfördelningen mellan partier. Genom valundersökningarna 

från 1956 till 1982 kan Sören Holmberg påvisa tre olika 

attitydförändringar. Den första äger rum under början av 70-talet 

och kan beskrivas som en vänstervåg; den andra infaller i 

70-talets mitt och innebär en viss tillbakagång för vänster

attityder; därefter kan en högervridning redovisas. I samtliga 

fall mäts dessa mönsterförskjutningar med attitydmått om 

inställningen till statliga ingripanden, reformsystemets 

utbyggnad och det önskvärda i ökad jämlikhet. 

"Mellan 1979 och 1982 försköts väljarkårens ideologiska 

vänster-höger tyngdpunkt relativt klart åt höger. Väljarna 

blev mer positiva till marknadsekonomin, samtidigt som de 

blev mer negativa till löntagarinflytande, socialisering av 

de stora företagen, kollektiva löntagarfonder och tanken på 

ett socialistiskt samhälle. Den ideologiska högerförskjut

ningen bland väljare gick hand i hand med en åsiktsföränd

ring åt tillväxthållet på tillväxt- ekolog-dimensionen. 

Väljarna blev mer positiva till ett samhälle med hög 

ekonomisk tillväxt och mer negativa till ett miljovänligt 

samhälle.11 (Holmberg, 1984:243) 

Den socialistiska valsegrarna i 1982 och 1985 års val kan mot 

bakgrund av dessa uppgifter te sig en smula svårförklarliga. En 

förklaring kan vara att partisystemet som helhet har drivit åt 

höger under den studerade epoken. I vart fall kan det konstateras 

att högern (dvs moderaterna) blivit det största borgerliga 
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partiet. Förändringarna är med andra ord större inom än mellan 

blocken. 

Oavsett om man vill tolka högerpartiers frammarsch som ett tecken 

på en ökad konservatism eller som nyliberalism är det fråga om 

värderingsförändringar som i högre grad bär fram individualism än 

samhällssolidaritet. Dessa förändringar kan också belysas genom 

framväxten av s k post-materiella värderingar. Ronald Inglehart 

påvisar i studien The silent revolution (1977) att det har skett 

en förskjutning av värderingsmönstren i Västeuropa från 

materiellt baserade värderingar till sådana som har med 

tillhörighet, uppskattning och självförverkligande att göra. 

Dessutom konstaterar han att den förändringen är tydligast bland 

de yngre, medan de äldre fortfarande grundar sina övertygelser på 

materiella förhållanden. 

Inglehart anser att dessa trender illustrerar en skillnad mellan 

materiella och post-materiella värderingar. De materiella 

värderingarna baseras på trygghet och livsuppehälle medan de 

post-materiella bygger på estetiska, intellektuella och 

tillhörighetsvärden. Utifrån dessa distinktioner och en 

granskning av sex nationer anger Inglehart följande trender: 
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Figur 6:1. Attitydförändringar i sex nationer 1970-1984 
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Källa: Inglehart, 1985:507. 

Not: Årtalen vid de olika kurvorna anger födelseår för respondenterna, 

dvs det är attityder hos olika åldersgrupper som redovisas. 

Totalt N-141 133. 

Den vertikala dimensionen i figuren utgör skillnaden mellan 

procentandelen post-materialister och procentandelen materia

lister. Resultatet är positivt om post-materialisterna är fler än 

materialisterna och negativt om det omvända förhållandet gäller 

(Inglehart, 1977:105;1985:506f). Som figuren visar råder det 

betydande skillnader mellan åldersgrupper. Fördelningen är 

dessutom så beskaffad, att man kan våga påståendet att 

postmateriella värderingar är positivt korrelerade med sjunkande 

ålder. Författaren ägnar betydande möda att visa, att det här 

inte rör sig om s k livscykelfenomen utan att skillnaderna är 
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klart generationsbaserade. Om man i stället för ålder grupperar 

individerna efter födelseår visar det sig att det största gapet i 

värderingsstrukturen finns mellan dem som är födda efter 1945 och 

dem som är födda före detta år. Denna skillnad bör kunna 

förklaras utifrån historiska förändringar och i mindre grad kunna 

härledas till livscykel-effekter (Inglehart, 1977:106; 1985:506)• 

Sverige finns inte representerat i Ingleharts 6-nationsstudie; de 

ingående länderna är Storbritannien, Västtyskland, Frankrike, 

Italien, Belgien och Holland. Det finns emellertid data som visar 

på en liknande utveckling här. Genom att komplettera Ingleharts 

data med SIFO-material kan Zetterberg visa, att Sverige till

sammans med Holland har den största andelen respondenter med 

"frihetsvärden" - postmaterialister: 

Tabell 6:1. Frihets- respektive trygghetsvärden i 8 nationer 

S NL B I F D N GB 

Frihetsvärden % 17 17 14 13 11 10 8 8 

Trygghetsvärden % 31 30 32 35 38 43 38 36 

Källa: Zetterberg, 1977:19. 

Not: Källa för Sverige: Sifo 1976. 

Källa för Norge: William M Lafferty, 1976:120. 

Källa för övriga länder: Ronald Ingléhart, 1971:995. 

Sambandet mellan vänster - högerdimensionen och postmateriella 

värderingar är inte helt klart. Det finns ingen allmän tendens i 

Ingleharts data, som antyder att postmaterialister tenderar att 

rösta på ett visst sätt. Det kan i och för sig vara ett tecken på 

att de etablerade partierna förmår suga upp nya värderingar och 
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att de i den meningen konvergerar ideologiskt. Troligare är att 

postmaterialismen helt enkelt inte tar sig partipolitiska uttryck 

undantaget "gröna" partier. Det finns en tendens som säger att 

politisk aktivism ändrar karaktär under välfärdsepoken. Med

borgarna väljer att i högre grad kanalisera sina krav via 

frivilliga organisationer, deltagande i aktioner och genom att 

uppvakta politiker och tjänstemän. 

Tabell 6:2. Deltagande i politiken 

1968 

Källa: Szulkin, 1984:263. 

Not: Kumulativ fördelning, procent 

1974 

Utanförstående 36,5 36,5 29,9 29,9 

Politisk organisation/möte 4 , 1  '  3,6 ' 

Opinionsbildande aktiviteter 

Kontakt med ansvarig 

9,0 

0,5 
'35,0 

9,3 

0,9 
'37,2 

Fackansluten 21,4, 23,4 
' J 

Två kanaler 19,0 1 21,01 

Tre kanaler 7,5 28,6 9,3 • 33,1 

Fyra kanaler 2,1 

00 CM 

1981 

21,5 21,5 

11,3 ̂ 40,4 

Den politiska aktivismen har ökat markant, dock ej den 

partipolitiska. I stället väljer folk i högre grad att agera via 

många olika kanaler. En slags pragmatism verkar ha brett ut sig. 

Allt fler noterar, att det finns en repertoar av möjligheter i 

det politiska systemet. 

Kommunaldemokratiska forskningsgruppen uppger att bland de 

politiskt aktiva (33%) är "kontakter med tjänstemän + deltagande 

i aktioner" lika vanligt som agerande via politiska partier 
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(Westerståhl & Johansson, 1981:A4). En jämförelse mellan 1978 och 

1984 års undersökningar om levnadsförhållanden visar att andelen 

av medlemmarna i parti, ungdomsförbund eller kvinnoförbund som 

säger sig vara aktiva har minskat från 36% till 25% under den 

studerade perioden. Det är speciellt ungdomars partipolitiska 

aktivitet som har minskat (från 48% till 29%) (SCB,1986). 

Samtidigt visas i dessa undersökningar att medlemsskap och 

aktivitet i andra organisationer ökar under perioden. Det är 

svårt att undgå slutsatsen att de politiska partiernas 

attraktionskraft som förmedlare av medborgarnas krav har minskat 

till förmån för opinionsbildande aktiviteter och agerande i andra 

organisationer. 

Det viktiga med dessa observationer är att den minskande 

aktiviteten via politiska partier kan tolkas som en reträtt inte 

bara för partierna utan för samhällssolidariteten. Det är 

nämligen de politiska partierna som i högre grad än andra 

intressen ansvarar för denna. Partierna har ett övergripande 

ansvar både när det gäller att formulera krav och anvisa vägar 

för finansiering. Dessutom måste partier till skillnad från 

särintressen hantera minoriteter; i ett knappt budgetläge måste 

kompromisser göras mellan olika gruppers krav för att inte 

majoritetens önskemål skall skapa sociala kriser. 

Högervågen, framväxten av postmateriella värderingar och 

förändrade politiska beteenden kan sammantaget ses som en ny typ 

av värderingsmönster, som i högre grad bygger på individ och 

gruppkänsla än på samhällssolidariska lösningar. Dessa föränd

ringar kanaliseras i andra former än via de etablerade partierna. 

Uppgiften består nu i att visa att det finns ett samband mellan 

värderingsförändringar och organiseringens utveckling. På vilket 

sätt har post-materialism fått ett genomslag i organisations

sfären? 
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ATTITYDER OCH ORGANISERING 

I Ingleharts och Zetterbergs livsstilsstudier identifieras 

postmaterialister genom en speciell frågeformulering där 

respondenterna uppmanas välja två av fyra svarsalternativ. Två 

alternativ beskriver materiella förhållningssätt (behovet av 

prisreglering och lag och ordning) och två postmateriella sådana 

(inflytande i politik och personlig tillfredsställelse). För att 

kunna ge relationen mellan attityder och organisering ett 

empiriskt innehåll måste ett dataunderlag vara konstruerat så att 

både attityder och organisationsdata finns tillgängligt. Bland de 

undersökningar på vilka den här analysen bygger, finns inte 

sådana observationer, åtminstone inte om postmaterialism ska 

kunna beskrivas på samma sätt som Inglehart och Zetterberg gör. 

Den attityd/organiseringsbild som skall visas här bygger på 

resonemanget om postmaterialism, men operationaliseringen 

genomförs på annat sätt. I kommunaldemokratiska forsknings

gruppens medborgarundersökning ställs ett antal frågor om 

attityder till politisk inflytande. Frågorna är konstruerade som 

påståenden vilka det gäller att värdera enligt en fyragradig 

skala. Sex påståenden sammanförs till ett variabelindex och 

respondenterna särskiljs i två grupper: de som vill öka enskilda 

människors inflytande i politiken och de som inte vill det. Den 

första gruppen benämnes postmaterialister och den andra 

materialister. Hur fördelar sig dessa attitydgrupper bland de 

olika rörelsetyperna? (Figur 6:2) 
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Figur 6:2. Andelen postmaterialister bland dem som besökt möte i 

olika rörelsetyper (utom Ide'rörelsen) 

N=19727 N*25893 N=7296 

:32%v.\ 

35 
::::::'i'2?: 

Arbetets 

rörelse 
Identitets

rörelsen 
Interaktions-

rörelsen 

^2 materialister I'**1'! Mellangrupp [^^Materialister 

Kalla: Medborgarna och politiken, 1981 - reanalys. 

Not: N anger antal respondenter i 50 kommuner efter viktningsförfarande. 

För uppgift om vilka organisationer som ingår i figuren, se Not 8. 

Identitetsrörelsen och interaktionsrörelsen har de största 

frekvenserna av postmaterialister. Därmed kan ett samband mellan 

attityder och framväxten av organisationer påvisas. De 

organisationer som växer snabbast under välfärdsepoken (jfr kap 

1) har också en förankring i viktiga attitydförändringar. 

(Datamaterialet medger inte en redovisning av idérörelsens 

attijtydförhållanden). 

ORGANISATIONERNA OCH DEN POLITISKA PRAKTIKEN 

Frågan om organisationernas inverkan på vad som faktiskt sker i 

samhället borde egentligen besvaras genom en policy-analys. En 

sådan kunde fastställa vilka organisationer, som i konkurrens med 

andra sociala krafter, realiserat specifika förändringar. Att 

genomföra en sådan studie på lokal nivå och med ambitionen att 

presentera ett helhetsperspektiv är inte möjligt inom ramen för 

denna analys. Alternativet är att utreda i vad mån förekomsten 

av olika samhällsfunktioner hos organisationerna, samvarierar med 
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skilda stadier i välfärdsutvecklingen. På det viset kan utfästel

ser göras om välfärdsutvecklingen är förbunden med en viss typ av 

samhällsfunktion hos organisationerna. 

I kap 1 visades att identitets- och interaktionsrörelsen är de 

snabbast växande rörelsetyperna under välfärdsepoken, definierad 

som tiden efter 1950. De båda rörelsetyperna uppvisar olikartade 

samhällsfunktioner och olika utveckling av dessa. Det finns med 

andra ord ingen enkel trend som säger att de snabbast växande 

organisationerna har likartade samhällsfunktioner, dvs samma 

förhållande då det gäller mobilisering och politisering. För att 

visa vilket förhållande som råder mellan organisationers sam

hällsfunktioner och välfärdsutvecklingen måste en mer robust 

trend kunna uppvisas; det gäller att relatera organisationers 

samhällsfunktioner till utvecklingen av den politiska praktiken. 

Vilka samhällsfunktionerna är, och hur de är fördelade bland 

organisationerna är redovisat i kapitel 4. Däremot är den 

politiska praktiken som den återspeglas i välfärdssamhällets 

utveckling inte definierad. Utgångspunkten är att socio-

ekonomiska och politiska egenskaper i de svenska kommunerna 

erbjuder en möjlighet att beskriva utvecklingen av den politiska 

praktiken. Eftersom varken data om organisationerna eller om 

kommunerna föreligger i form av tidsserier, används tvärsnitts

data. Det innebär att kommunerna klassificeras efter sin 

politiska praktik och den klassifikationen kan sedan användas för 

att avgöra i vilken grad kommunerna är moderna eller traditionel

la. Följande faktorer har använts för att operationalisera 

politisk praktik i 25 kommuner. (Kommunegenskaperna är hämtade 

från Johansson, 1982.) 
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Antalet pioniärskapande åtgärder: måttet handlar om i vilken 

grad kommunen varit "först" med att initiera och verkställa olika 

slags åtgärder (planer, verksamheter och organisation) inom den 

sociala och tekniska sfären. 

Årtal för kommunens bildande: ju senare den är bildad (dvs varit 

föremål för kommunsammanläggning) desto mer modern kan den sägas 

vara. Argumentet går ut på att det är först genom de senare 

kommunsammanläggningarna som "storkommunen" bildats. Stora 

kommuner har fler resurser och fler åtaganden. Detta kan ses som 

en indikation på politisk praktik, eftersom antalet kollektiva 

beslut kan föväntas öka under sådana förhållanden. 

Folkmängden: Denna är naturligtvis kraftigt korrelerad med 

"storkommun", men inte desto mindre uppvisar kommunerna stora 

skillnader när det gäller folkmängd. En stor folkmängd ger 

underlag för fler kollektiva beslut och den politiska praktiken 

blir mer mångfacetterad. 

Urbanisering: uttryckt som andelen boende i tätort är ett mått på 

politisk praktik. Ett centraliserat boende ställer fler krav på 

planering, resursutnyttjande och samordning, dvs allt fler 

kollektiva beslut måste fattas. 

Näringsstrukturen: andelen yrkesverksamma i olika sektorer 

(exempelvis primär, sekundär och tertier sektor). Den tertiera 

sektorns storlek i förhållande till andra sektorer är ett 

indirekt mått på politisk praktik eftersom service, framförallt 

offentlig sådan, är ett uttryck för allmännisering av sådant som 

tidigare var enskilt. 

Partistödets storlek: Det handlar här om den politiska 

formationens uppskattning av den egna verksamheten; ju högre 

denna uppskattning är, dvs partistödets omfattning, desto större 

vikt lägges vid kollektivt beslutsfattande. 
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Utifrån observationer av de här slagen kan landets kommuner i ett 

25-kommunersurval klassificeras i traditionella och moderna 

kommuner För varje observation gäller att en tredelad skala 

utformats, så att den mest moderna kommunen i resp observation 

erhållit värde 1, därnäst värde 2 och den mest traditionella 

kommunen värde 3. 

Samtliga kommunvärden för respektive observation har adderats och 

en slutgiltig poängsumma erhållits. Detta index delas sedan i 

fyra lika stora delar, varför fyra olika kommuntyper erhållits. 

De kommuner som har lägst värden sammanförs i kategorin "moderna" 

och de med högst värden bildar ytterligheten "traditionella". 

Däremellan ordnas två kategorier. 

Tabell 6:3. En kommunklassifikation: moderna - traditionella 
kommuner 

Moderna I 

Luleå 

Uppsala 

Upplands-Väsby 

Tyresö 

Kumla 

II 

Lidköping 

Tierp 

Lysekil 

Kalmar 

Eksjö 

Kalix 

III 

Ange 

Kil 

Enköping 

örkelljunga 

Valdemarsvik 

Trelleborg 

Surahammar 

Traditionella IV 

Sorsele 

Staffanstorp 

Grästorp 

Sjöbo 

Överkalix 

Munkedal 

Källa: Kommunal servicevariation, 1982; Folkrörelserna i 

välfärdssamhället, 1983 (I). 
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Eftersom organisationerna i huvudsak intar påtrycknings och 

servicefunktioner är det dessa funktioner som är av omedelbart 

intresse. Vilken typ av kommun är förbunden med vilken 

samhällsfunktion, eller annorlunda uttryckt; på vad sätt är 

välfärdssamhällets politiska praktik relaterad till 

organisationers samhällsfunktioner? 

Figur 6:3. Andelen organisationer med hög politisering och 
hög mobilisering i olika kommuntyper 

100% 

50% 

II 
N=192 N=196 N=176 N=105 

Moderna Traditionella 

Källa: Kommunal servicevariation, 1982; Folkrörelserna i 
välfärdssamhället, 1983 (I). 

Not: Beträffande operationalisering av mobilisering och 
politisering, se Not 3.N=669. 

Figur 6:3 visar att det råder ett nästan linjärt samband mellan 

kommuntyp och organisationers samhällsfunktion. Organisationer 
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med höga värden på både mobilisering och politisering är mest 

förekommande i moderna och minst vanliga i traditionella 

kommuner. Eftersom hög mobilisering och hög politisering är 

förbunden med en påttryckningsfunktion och illustrerar en 

orientering mot ett pluralistiskt samhälle, kan det hävdas att 

välfärdsutvecklingen är förbunden med pluralism. Om teoretiska 

utgångspunkter skall ha någon giltighet och om operationalisering 

och empiriska observationer ska ha någon pålitlighet, bör 

kombinationen låg mobilisering och låg politisering visa en 

motsatt trend (fig 6:4). 

Figur 6:4. Andelen organisationer med låg politisering och 

låg mobilisering i olika kommuntyper 

50% — 

II 
N=192 N=196 N=176 N=105 

Moderna Traditionella 

Källa: Kommunal servicevariation, 1982; Folkrörelserna i 

välfärdssamhället, 1983 (I). 

Not: Beträffande operationalisering av mobilisering och 
politisering, se Not 3. N-669. 
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Det visar sig att så är fallet och därmed kan några slutsatser 

formuleras om organisationernas betydelse för samhällsut

vecklingen. 

Två rörelsetyper, identitets- och interaktionsrörelsen, uppvisar 

den snabbaste ökningen av antalet lokala organisationer under 

välfärdsepoken - definierad som tiden efter 1950. De har 

emellertid en benägenhet att inta olika samhällsfunktioner. 

Identitetsrörelsen har tillsammans med arbetets rörelse en 

påtryckningsfunktion och interaktionsrörelsen tillsammans med 

idérörelsen intar en servicefunktion. Vilken av dessa trender är 

den starkare? De data som här redovisats tyder på att: 

välfärdsutvecklingen, definierad via olika kommuntyper » är 

positivt relaterad till organisationer med en påtrycknings

funktion oavsett organisationstyp 

Att påvisa ett samband och förklara är två skilda uppgifter, men 

eventuella hypoteser om kausalitet får en säkrare grund om 

samband kan påvisas. Om organisationerna har någon inverkan på 

välfärdssamhällets politiska praktik, tyder analysen av samband 

på att de driver samhället mot en ökad pluralism. Hur hanterar 

den politiska demokratin en situation där organisationssfären 

växer och blir alltmer fordrande i förhållande till samhällets 

värdefördelning? - och hur bemöter den politiska demokratin 

tendenser i riktning mot privatism? Är organisationerna 

överhuvudtaget en viktig kraft i förändringen av samhället? 

Dessa frågor behandlas i det avslutande kapitlet. 



KAPITEL 7: PLURALISM, PRIVATISM OCH POLITISK DEMOKRATI 
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INLEDNING 

Den politiska demokratin har till uppgift att realisera 

folkviljan. Via de allmänna valen uttrycker medborgarna sina 

politiska preferenser. De politiska partierna administrerar 

folkviljan i ett parlament som stiftar lagar och utser en 

regering. Arbetsfördelningen mellan regering och parlament är 

baserad på förtroende - på parlamentarism. Tillämpningen av 

politiska beslut sker genom en administration, vars aktiviteter 

är reglerade och utsatta för allmänhetens kontroll. Ansvaret för 

den politiska demokratin utkrävs med tre-åriga intervaller - via 

de allmänna valen. 

De frivilliga organisationerna har till uppgift att realisera de 

egna medlemmarnas preferenser. Hur preferenser upphöjs till 

organisationsmål verkställs på olika sätt i olika organisationer. 

Förhållandet mellan organisationers eliter och dess medlemmar 

varierar mellan organisationer. Ibland påminner förfarandet om 

den politiska demokratins tillvägagångssätt, ibland inte. 

Organisationernas aktiviteter är inte reglerade i någon 

lagstiftning och utkrävande av ansvar är inte formaliserat eller 

utsatt för allmänhetens kontroll. Förhållandet mellan den 

politiska demokratin och de frivilliga organisationerna är 

kritiskt om organisationerna tar över uppgifter som den politiska 

demokratin är satt att förvalta - samhällelig korporatism. På 

motsatt vis är förhållandet kritiskt om den politiska demokratin 

tar över uppgifter som organisationerna ska hantera - statlig 

korporatism. 

I det perspektivet är en utveckling mot ökad pluralism 

oproblematisk - kampen mellan intressen förs inom definierade 

arenor. Organisationerna utövar påtryckning genom politisering 

och mobilisering men de håller sig i stort sett inom sina 

Mdefinierade intressen'1 (jfr kap 4). Vad händer om pluralismen 
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blir alltmer accentuerad, om all värdefördelning är ett resultat 

av kampen mellan intressen? Vilket samhälle har råd med en sådan 

kravartikulering - med hyperpluralism? (Wildavsky, 1986) 

Att organisationer orienterar sig mot privatism som exempel på 

politisk kultur, behöver inte vara ett problem för den politiska 

demokratin så länge andra organisationer bär fram andra 

samhällsfunktioner. Om emellertid privatismen breder ut sig i 

organisationssfären kan det få återverkningar på den politiska 

demokratin. Kollektivt agerande utan mobilisering och 

politisering skulle kunna vara ett symptom på bristande 

samhällsengagemang i allmänhet, något som borde vara kritiskt 

även för t ex politiska partier. Hur söker den politiska 

demokratin kontrollera privatistiska tendenser? 

Uppgiften i det här kapitlet är att skärskåda den politiska 

demokratins respons på organisationers samhällsfunktioner. 

Utifrån den analysen kan organisationernas förmåga att påverka 

den politiska kulturen belysas. Tonvikten läggs på pluralistiska 

tendenser men även privatismens problem granskas. Hur reagerar 

den politiska demokratin på en allt mer aggressiv pluralism? 

PLURALISM SOM PROBLEM 

Välfärdssamhällets problem som de formulerades i kapitel 5 kan 

användas som utgångspunkt för att illustrera konsekvenser av en 

allt mer accentuerad pluralism. Tre problemområden identifieras: 

byråkarti, ekonomisk tillväxt och konfliktnivå. 

En struktur av starka påtryckningar gentemot den politiska 

demokratin innebär att kravmängden ökar. Därigenom kommer 

ärendemängden att expandera. Varje given förvaltning eller 

politisk instans utsätts för beslutsöverbelastning. Reaktionen 

inför en sådan situation kan vara att bygga ut byråkratin genom 
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inrättandet av fler tjänster, avdelningar, sektorer etc. En annan 

strategi är att professionalisera vilket innebär att enskilda 

tjänstemän och politiker får allt snävare områden att hantera. 

Genom att expandera den byråkrati som är satt att reglera, 

kontrollera eller tillgodose olika slags krav, öppnas allt fler 

kanaler för påtryckning. Det finns fler instanser och regelverk 

att rikta sig till för organiserade intressen. Varje tänkbar 

meningsyttring har åtminstone en arena där den kan artikuleras. 

På det viset uppstår en närmast paradoxal situation där åtgärder 

för att kontrollera en politisk procedur snarare ökar komplexi

teten i beslutsfattandet. "The more complex is the society, the 

more numerous and complex will be the distribution of interests11 

(Lowi, 1979:19). Varje ny reform, lagstiftning eller överens

kommelse tenderar att producera reaktioner och utpeka nya 

medborgargrupper som i sin tur riktar krav mot den politiska 

demokratin. 

MIf organization is influence, then eventually all 

interests will become organized. If the game brings 

rewards to those who are organized, then we will all join 

the game and the ball park will be so crowded as to ruin 

the game itself.11 (Richardson & Jordan, 1979:174) 

Förutom att den politiska demokratin riskerar att bli över

belastad som en följd av pluralismen, får utvecklingen också 

konsekvenser för enskilda medborgare: de som önskar påverka, 

kontrollera eller bevaka ett politikområde, måste organisera sig 

och de som inte gör det får finna sig i att bli ett objekt för 

andras påverkan. 

Politiska reformer kostar pengar. En allt mer accentuerad 

struktur av påtryckningar ställer höga krav på resurser. En 

expanderande pluralism är därför beroende av en tillväxt

situation, där resurser antingen finns tillgängliga eller är 

realiserbara i en nära framtid. I en situation av knappt 
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budgetläge, eller rent av en kostnadskris i välfärdsstaten, 

aktualiseras olika åtgärder för att begränsa påtrycknings

strukturen . 

Byråkratisk expansion och kostnadskris bildar tillsammans med en 

intensifierad påtryckningssituation ett kritiskt förhållande som 

kan leda till sociala problem. Konfliktnivån i samhället mellan 

olika medborgargrupper och mellan dessa medborgare och den 

politiska demokratin kan förväntas öka. Det blir i ett sådant 

läge svårare att åstadkomma kompromisser. Den politiska harmonin, 

som grund för beslutskompetens och effektivitet, tunnas ur och 

olika intressenter söker maximera egna målsättningar utan 

referens till andra (Oisen, 1982:44). 

LÖSNINGAR PÅ PLURALISMENS PROBLEM 

Politiker är inte slavar under strukturer utan de har både 

ideologier och strategier för att lösa problem. En intensivare 

pluralism från organisationssfären bildar en utmaning för 

politiker även om de recept som lanseras inte alltid kan ses som 

uttryck för rationella val. För att bemöta pluralism kan olika 

tekniner utvecklas och i det följande skall några sådana 

presenteras. 

MER PLURALISM 

Pluralismens idé är att konkurrens mellan motstående intressen 

resulterar i ett jämviktsläge, dvs leder till en kompromiss. Det 

handlar emellertid inte om en lösning där alla ingående parter 

kan definieras som vinnare. I varje uppfattning om konkurrens 

finns en underliggande föreställning om att de sämst lottade slås 

ut till förmån för de starkare och att denna ordning är i 

överrenstämmelse med allmännyttan (Alford & Friedland, 1985:39). 
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Enligt den traditionen skulle en alltför aktiv pluralism kunna 

lämnas åt sin egen självsanering. Även om det kan konstateras en 

tendens till koncentrering i organisationsvärlden - att små 

organisationsenheter slås samman till större - (jfr kap 1) finns 

det ingen allmän tendens söm säger att organisationer slås ut. 

Tvärtom är det så att organiseringen, i termer av antalet 

nybildade lokala organisationer, tenderar att växa. Förhoppningen 

att pluralismen själv skall lösa problemet med en alltför 

accentuerad struktur av påtryckningar verkar inte ha någon 

förankring i verkligheten. 

Ett annat sätt att lösa pluralismens problem genom devisen f,mer 

pluralism1' har med den Keynesianska väfärdsideologin att göra. 

En naturlig gräns för en expanderande pluralism vore omfattningen 

av tillgängliga resurser. I ett knappt budgetläge borde den 

politiska demokratin helt enkelt kunna införa restriktioner och 

inte tillfredsställa ytterligare krav. I stället verkar det som 

om Keynesiansk teori om att dagens problem löses med morgondagens 

teknik, har vunnit genomslag inte bara när det gäller den 

materiella produktionens villkor, utan också då det gäller 

förhållandet mellan frivilliga organisationer och den politiska 

demokratin. Staten och kommunerna lånar pengar för att upprätt

hålla en pluralism där organisationer kan fortsätta att ställa 

krav som om det fanns resurser att göra det. För organisationer 

med yttersta uppgift att tillfredsställa de egna medlemmarnas 

behov, gör det ingen skillnad om resurser som tillförsäkras 

o r g a n i s a t i o n e n  ä r  l å n a d e  e l l e r  s u b s t a n t i e l l a .  D e t  f i n n s  t o m  d e  

som påstår att denna "lånade pluralism11 skulle förklara de 

senaste årtiondenas stora budgetunderskott (Tiden 1984 nr 4:198). 

Resonemanget går ut på att den politiska demokratin söker tysta 

opinioner genom att tillfredsställa dem. Att lösa problem genom 

att sopa dem under mattan skall inte föraktas som strategi, men 

det är en riskabel sådan - nya problem kan skapas. Det finns 

inget som tyder på att välfärdssamhällets organisationer skulle 
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nöja sig med den typen av transferering, utan i stället tas redan 

vunna segrar som avstamp för nya krav. Organisationerna intensi

fierar sin påtryckningsfunktion under välfärdsepoken (kap 

4 och 6). 

MINDRE PLURALISM 

Att reducera antalet deltagare i den politiska process som bär 

hyperpluralismens kännetecken, borde vara en möjlighet för 

politiker. Ett minskat antal deltagare behöver i och för sig inte 

innebära att de kvarvarande ställer mindre krav, men det blir 

åtminstone färre kompromisser som behöver sys ihop. Om man sen 

kan reglera vilka de kvarvarande skall vara, har man dessutom 

kommit ett bra steg på vägen att reglera vilka beslutsområden som 

skall hanteras. Den politiska demokratin kan reglera organisa

tionssfärens utseende genom att påverka organisationers ekonomi 

och genom att förekomma organisering via etablerandet av egna 

institutioner. 

Den politiska demokratin påverkar organisationers överlevnad 

genom direkta ekonomiska bidrag. Enbart de statliga anslagen till 

föreningslivet har ökat från 65 miljoner kronor 1948 till 1685 

miljoner 1977 - samtida penningvärde - Johansson, 1952:224 och 

DsKn 1978:1; 22). Därtill kan läggas de kommunala bidragen till 

organisationerna som uppgick till 612 miljoner 1976 (Gidlund, 

1980:170). De direkta bidragen utgör bara en del av den politiska 

demokratins understöd. Betydande värden fördelas via 

organisationers tillgång till lokaler, kommunala tjänster och 

information. Ekonomiskt stöd till organisationer kan naturligtvis 

användas i syfte att kontrollera artikuleringen av krav eller 

andra organisationsaktiviteter, men sådana konspiratoriska 

förhållanden är svåra att påvisa. Däremot förefaller det 

uppenbart att den politiska demokratin, genom bidragssystemet, i 

hög grad reglerar hur organisationssfären skall se ut - vilka 
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organisationer som skall befrämjas . Det tydligaste exemplet på 

detta utgörs av interaktionsrörelsen som sammantaget absorberar 

85% av kommunernas föreningsstöd. Dessa rörelser skulle knappast 

överleva utan offentliga bidrag, i vart fall inte med samma 

insats från medlemmarna. På det viset kan pluralism motverkas. 

Organisationer med servicefunktion prioriteras framför sådana som 

har en påtryckningsfunktion. 

Den politiska demokratin kan påverka organisationssfärens 

utseende genom att bilda egna institutioner. Varför finns det 

ingen stark konsumentrörelse i Sverige? Kan det möjligen bero på 

att konsumentverket och kommunala konsumentkommittéer förekommer 

en sådan organisering? Varför finns det ingen stark miljöorga

nisation och varför försvinner den hittils största - anti-

kärnkraftsrörelsen - efter ett (marginellt?) beslut i riksdagen? 

Kan det bero på att offentliga institutioner företräder 

folkopinionen i dessa frågor på ett bättre sätt än vad frivilliga 

organisationer skulle göra? Varför finns det ingen jämställdhets-

organisation av större format? Beror det återigen på den 

politiska demokratins genomslagskraft? Dessa exempel är några av 

de tydligare i sammanhanget och ska tjäna som en illustration av 

att för varje offentligt åtagande finns det ett alternativ i form 

av frivillig organisering (Lowi 1979: 18) Genom den politiska 

demokratins expansion och strävan att kontrollera organisations

sfärens utseende kan dessa alternativ begränsas. 

CENTRALISERING 

Genom att skapa storskaliga lösningar i syfte att garantera ett 

samhällsansvar kan den politiska demokratin begränsa pluralism. 

Haga- och Rosenbadsöverrenskommelserna är väl kända exempel. Ett 

av de senare inslagen av storskalighet representeras av 

SAMAK:förslaget. Det är arbetarrörelsens nordiska samarbets-

kommittéer som har skrivit ihop en strategi för hur en fungerande 
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ekonomisk politik bör konstrueras. Förslaget går i korthet ut på 

att löntagarna efter förhandlingar med arbetsgivare och 

regeringen även skall förhandla om sådant som ekonomisk politik, 

skattereformer, priskontroll, begränsning av andra inkomster samt 

sociala reformer. Perspektivet är att de fackliga organisationer

na skall hålla tillbaka sina löneanspråk i utbyte mot 

förhandlingsrätt när det gäller politikområden normalt 

förbehållna riksdagen (Fackföreningsrörelsen och välfärdsstaten, 

1986). Sådana förhandlingar har förvisso ägt rum tidigare, men 

knappast i en så "offentlig" skepnad som SAMAK förutskickar. 

Storskaliga lösningar innebär en centralisering av kravmängden på 

ett sätt som kan mana fram samhällsansvar och reducera 

påtryckningar. 

DECENTRALISERING 

En teknik för att hämma pluralism kan vara decentralisering. Det 

handlar om att skapa en hög grad av "institutionell autonomi" hos 

olika befolkningsgrupper, delar av administrationer eller 

politiska nivåer. Genom att skapa ett system av självförvaltning 

eller i vart fall en ökad beslutskompetens hos "underordnade" 

organisâtionsled, åstadkommes en ordning där krav snarare riktas 

inåt än utåt. Det innebär inte att kravmängden i samhället blir 

mindre men att den kanaliseras på andra vägar. I stället för att 

kräva storskaliga lösningar tvingas enskilda beslutsfattare att 

undersöka möjligheten att själv, i den egna organisationen, finna 

alternativ. 

Decentralisering brukar vanligen förknippas med politiska nivåer, 

men även för organisationernas del finns återverkningar. I den 

nya demokratiberedningen introduceras begreppet "brukar-

medverkan". Det innebär att exempelvis föräldrar hjälper till att 

sköta daghem, att de äldre blir delaktiga i hur äldreomsorgen 

skall ordnas och att föreningslivet får nya uppgifter inom kultur 
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och fritidssektorn etc (SOU:1984:83). Om organisationerna på 

detta sätt skulle få uppgifter som normalt administreras av den 

offentliga sektorn, kan det tänkas att de därigenom skulle öka 

sin sjävförvaltningsfunktion och reducera eventuella 

påtryckningar. 

KOOPTERING 

Kooptering innebär åtgärder från den politiska demokratins sida 

syftande till gemensamt samhällsansvar, konfliktreducering och 

konfliktdämpning. Kort sagt handlar det om att reducera 

intensiteten i påtryckningssituationen, att göra kraven mer 

modesta och anpassade till resursläge och kompromissituation. 

Kooptering är motsatsen till konfrontation men ändå inte 

liktydigt med samarbete. Det ligger en konspiratorisk betydelse i 

begreppet - det antyder en assymetri mellan parter som gör att 

motstående intressen uppträder i en gemenskap trots att en part 

uppenbarligen vinner på andras bekostnad. Genom att skapa 

beslutssituationer inom ramen för den politiska demokratin där 

representanter för frivilliga organisationer tillåts deltaga kan 

en sådan harmoniskapande effekt nås. Organisationerna inbjuds 

till det ordnade samtalet, till prioriteringar av budgetar och 

ett gemensamt ansvar för beslut. Den politiska demokratin kan 

erhålla större förståelse för svåra jämkningar mellan olika 

intressen och intrikata budgetöverväganden kan lämnas som 

förklaring till svårigheter att tillgodose krav. Kooptering kan 

tänkas förekomma i flera olika beslutssammanhang: i lekmanna-

styrelser, gemensamma utredningar, kommunala samrådsgrupper, 

MBL:förhandlingar, genom närvarorätt i kommunala nämnder etc. 



- 156 -

PRIVATISERING 

Om det är så att det är den expanderande politiska demokratin som 

är den mest verksamma drivkraften till en ökad pluralism, vore 

det rationellt att minska på den politiska demokratins uppgifter. 

På det viset skulle en stor del av den påtryckning som i dag sker 

mot offentlig sektor bli överflödig - eller helt enkelt missa 

målet. Frivilliga organisationer skulle tvingas att antingen 

rikta sina krav mot andra motparter eller att sjäva ordna den 

service de eftersträvar. Den debatt som finns om detta kan kanske 

förstås mot bakgrund av pluralismens problem. Den politiska 

demokratin har svårt att värja sig emot (betala) de krav som 

ställs och ett alternativ är att privatisera. Avgiftsfinansiering 

av offentlig service skulle kunna vara ett led i en kamp mot 

hyperplurali sm. 

FINNS EN FÖRHÄRSKANDE STRATEGI GENTEMOT PLURALISM? 

Vilken av dessa tekniker för att begränsa en expandernade 

pluralism är vanligare än andra? Går det, trots bristande 

dataunderlag, att generalisera om den politiska demokratins 

respons på organisationernas påtryckningsfunktion? En omedelbar 

reflektion är att den politiska demokratin ägnar sig åt alla 

dessa tekniker samtidigt. Lånad pluralism förekommer samtidigt 

som man söker kontrollera organisationssfärens utseende. 

Centralistiska lösningar föreskrivs i samma andetag som 

decentralisering genom brukarmedverkan föreslås och kooptering 

och privatisering är tänkbara under samma politiska regim. 

Åtgärder för att begränsa organisationssfären borde vara en 

respons på lånad pluralism, centralisering borde vara en åtgärd 

för att kompensera en utbredd decentralisering och privatisering 

borde vara ett sätt att komma i från oönskade konsekvenser av 

kooptering. Den politiska demokratin handlar motsägelsefullt 

eller kanske är det så att det finns ett mönster? 
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Välfärdssamhällets problem definierades i kapitel 5 som ett 

oklart förhållande mellan medborgare, deras organisationer och 

den politiska överheten. Problemet kan preciseras som en kamp 

mellan olika politiska riktningar om hur samhällets värde

fördelning skall organiseras. Den politiska demokratin är därmed 

inte att uppfatta som ett enhetligt fenomen. De politiska 

partierna har olika lösningar på hur dessa problem ska lösas och 

beroende på vilken politik som vinner genomslag, kommer 

betingelserna för frivilliga organisationer att förändras. 

(Ny)konservativa och liberala kretsar tycks göra gemensam sak och 

kritisera välfärdssamhället för överreglering, ineffektivitet och 

underminering av individuella friheter och förorda ett marknadens 

samhälle, där principen om tillgång och efterfrågan i sak avgör 

hur värden fördelas. På delvis samma grunder men med olika 

analyser och perspektiv företräder reminiscenser av den nya 

vänstern tillsammans med ekologiska rörelser en vision av ett 

civilt samhälle där olika kollektiv av människor utvecklar system 

av lokala beslutsformer och självförsörjning. Den reformistiska 

socialismen är stöttepelaren i ett offentligt samhälle där 

myndigheter och politiker agerar som förlösare av allehanda 

problem, men där oklarheter synes råda om en sådan ordning skall 

organiseras som ett pluralistiskt eller ett statligt samhälle. 

Den politiska demokratins respons på organisationernas pluralism 

och privatism kan variera efter politiska majoritetslägen. Är det 

så att en socialistisk politik är förbunden med vissa samhälls

funktioner hos organisationerna medan en borgerlig politik kan 

relateras till andra funktioner? Landets kommuner erbjuder 

återigen en möjlighet till jämförelse. De kan, beroende på 

politiska majoritetsförhållanden, illustrera skilda politiska 

kulturer. 
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Sverige är visserligen i en internationell jämförelse en homogen 

.politisk enhet. Det saknas i betydande grad etniska, religiösa, 

klassmässiga och regionala skillnader (Lane & Ersson, 1986). 

Samtidigt är den kommunala självstyrelsen ett utmärkande drag i 

sammanhanget. Kommunerna står för de allra flesta välfärds-

åtagandena och den politiska majoriteten i en kommun har 

betydande möjligheter att påverka utformningen av dessa reformer. 

Det kan i det perspektivet finnas ett mönster som säger något om 

den politiska demokratins agerandet gentemot organisationerna. 25 

kommuner klassificeras efter blocktillhörighet: stabilt socialis

tiska kommuner är sådana som vid valen 1976, 1979 och 1982 

bibehållit en socialistisk majoritet ( S + VPK eller enbart S); 

stabilt borgerliga kommuner är på motsvarande sätt de som bevarat 

en borgerlig majoritet vid de tre valtillfällena (M, FP, C, KDS). 

Övriga kommuner betecknas som jämviktskommuner. 
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Figur 7:1. Andelen organisationsföreträdare i olika kommuntyper 

som anger hög politisering och hög mobilisering 

(påtryckningsfunktion) 

50% _ 

Socialistiska 
kommuner 

N=257 

Jämvikts 
kommuner 

N=214 

Borgerliga 

kommuner 
N=203 

Källa: Folkrörelserna i välfärdssamhället, 1983 (I); Allmänna valen 1976, 
1979, 1982 Del 2 kommunalvalet. 

Not: Beträffande operationalisering av mobilisering och politisering, 
se Not 3. N=6/4. 

Figuren visar ett positivt samband mellan organisationer med en 

påtryckningsfunktion och socialistisk majoritet i kommunen. En 

undersökning av relationen mellan servicefunktion (dvs låg 

politisering och låg mobilisering) och politiskt majoritets

förhållande visar, om än svagt, en motsatt trend. Hur skall 

detta resultat tolkas? Är det organisationerna som påverkar 

politiken eller tvärtom? Kausalitet kan inte avgöras enbart via 

en undersökning om samband, men det kan inte uteslutas att 
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organisationer med en orientering mot ett pluralistiskt samhälle 

har större möjlighet att genomdriva denna inriktning under en 

socialistisk majoritet i kommunen, än under en borgerlig. 

OLIKA VILLKOR PÅ CENTRAL OCH LOKAL NIVÅ 

De flesta studier som behandlar frivilliga organisationers 

relation till omvärlden har ett centralt perspektiv. Det 

politiska systemet, politisk demokrati eller samhällsutveckling 

är fenomen som verkar vara mer gripbara på en central nivå. I de 

studier som genomförts med ett jämförande perspektiv är det 

vanligt att placera in Sverige i ett korporativt sammanhang (se 

kapitel 4). Det bör framhållas att de resultat som därvid 

presenteras gäller just centrala förhållanden. De data som 

presenteras här tyder på att det inte finns ett generellt fenomen 

som kan kallas korporatism på lokal nivå. Även om det fruktbara i 

att överhuvudtaget studera organisationer på central nivå har 

ifrågasats i tidigare avsnitt (jfr kap 1 och 4), kan det inte 

uteslutas att organisationers förhållande till omvärlden kan 

beskrivas i termer av dualism. Det kan vara så att den politiska 

demokratin bemöter organisationsvärlden olika beroende på vilken 

nivå det handlar om. 

I resonemaget om de politiska partiernas reaktion på välfärds

samhällets problem framhävdes att den reformistiska socialismen 

uppvisar en oklarhet i frågan om offentliga lösningar ska 

aktualiseras via en stark stat eller genom en struktur av 

påtryckningar - pluralism. Den ambivalensen kan möjligen spåras i 

några förslag som den socialdemokratiska regeringen presenterar 

inom loppet av några månader. Dessa förslag har olika innebörder 

och innebär olika strategier gentemot frivilliga organisationer. 

Demokratiberedningen förutskickar att frivilliga organisationer 

skall få nya uppgifter inom den offentliga sektorn och att 

enskilda medborgare skall få ett ökat inflytande genom 
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1brukarmedverkan1. Ett annat förslag gäller närvarorätt i 

kommunala nämnder för fackliga organisationer. Ytterligare ett 

förslag, som är av mer diskuterande karaktär, är det tidigare 

refererade SAMAK-förslaget. Det innebär att den ekonomiska 

politiken ska säkerställas via en utökad förhandlingsverksamhet. 

Arbetsmarknadens parter och andra större organisationer 

förutsätts spela en central roll i dessa förhandlingar. I utbyte 

mot samhällsansvar och modesta ekonomiska krav, erbjuds 

organisationerna förhandlingslösningar inom andra områden, exvis 

då det gäller sociala transfereringar, skattepolitik och 

familjepolitik. Det är svårt att undgå slutsatsen att den 

politiska demokratin, i alla fall dess socialdemokratiska 

yttring, tillåter och stimulerar pluralism på lokal nivå 

(brukarmedverkan och nya uppgifter för folkrörelserna), men 

tenderar att motverka påtryckningsstrukturen och pluralismen på 

central nivå (samhällsansvar). Det kanske är så att hotet från 

pluralismen är ett centralt problem som bemöts med korporatism 

och att hotet om korporatism är ett lokalt problem som löses med 

pluralism. 

Pluralism kan upplevas som ett hot på central nivå, både av den 

politiska demokratins representanter och av organisationernas. 

För politiker uppstår problem med resurser och beslutskapacitet, 

för organisationerna handlar det om att få en del av den 

minskande eller stagnerande nationalkakan i konkurrens med andra 

intressen. I stället för att tillämpa ett spel där det finns 

vinnare och förlorare kan det vara rationellt att se till att 

alla är vinnare. Därför genomsyras relationen mellan organisa

tionerna och den centrala nivån av samarbete, gemensam 

samhällssyn och gemensamt ansvar. 

På lokal nivå kan i och för sig samma överväganden göras från 

politikernas sida, men för organisationernas del inträder ett 

nytt moment i form av medlemmar. Korporativa lösningar kräver en 

elitistisk organisationsstruktur med begränsad insyn från 



- 162 -

medlemmar och allmänhet och en sådan struktur kan vara svårare 

att upprätthålla på en lokal nivå. Det är på lokal nivå som nya 

organisationer bildas och gamla läggs ner, splittras eller 

ombildas. Därför måste lokala organisationseliter vara lyhörda 

inför medlemmars krav på ett sätt som är oförenligt med 

korporativa arrangemang. Om det är något som karaktäriserar 

organiseringens utveckling under välfärdsepoken så är det 

framväxten av särintressen. Identitetsrörelsens utveckling kan 

knappast ses som en ny insikt bland allmänheten om att det finns 

ett behov av gemensamt samhällsansvar, snarare handlar det om att 

maximera den egna nyttan. På central nivå där den slutliga 

budgeten ska gå i hop är det möjligt att denna egennytta får 

underordna sig kompromissens förutsättningar, men på lokal nivå 

finns inte samma typ av begränsningar. Skulle det dyka upp 

svårigheter, finna alltid en möjlighet att rikta sig till någon 

annan instans, exempelvis staten. 

PRIVATISM SOM PROBLEM 

Organisationer med en påtryckningsfunktion kan vara problematiska 

för den politiska demokratin, i vart fall då budgetläget 

försvårar ytterligare välfärdsinnovâtion. På vad sätt kan då 

privatism vara ett problem? Ide- och interaktionsrörelsen intar 

en servicefunktion och orienterar sig därmed mot ett privat 

samhälle. Det privata i denna inriktning ligger inte i första 

hand i en ökad självcentrering bland medlemmarna, utan i en 

insikt om att varken eget deltagande (mobilisering) eller 

påverkan gentemot politiker (politisering) är centrala organisa

tionsmål. Organisationer med servicefunktion har karaktären av 

ett slutet system där varje målrealisering blir ett fall för den 

egna organisationen. Omvärlden betraktas inte som en resurs, utan 

den service som efterfrågas av medlemmar kan ordnas av organisa

tionen själv. I det avseendet liknar servicefunktionen vad som 
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tidigare kallades en självförvaltningsfunktion, dvs 

organisationer med dessa funktioner frånhänder sig politisering. 

Det som skiljer dem åt är emellertid graden av mobilisering. I en 

självförvalt- ningsfunktion förutsätts en hög mobilisering medan 

detta inte är något krav när det gäller en servicefunktionen. 

Privatismens problem är annorlunda än pluralismens. Medan 

pluralism definieras som ett påtryckningsförfarande av kostsam 

natur gentemot den politiska demokratin, är privatism i första 

hand ett organisationsproblem. Möjligen skulle privatism vara ett 

problem för den politiska demokratin om det samtidigt kunde 

konstateras att det inte fanns andra tendenser. Om alla med

borgare inordnades i organisationer med en servicefunktion, 

skulle mycket av den poltitiska idédebatten tunnas ut på sitt 

innehåll. Den av Tingsten så föraktade "harmoniska demokratien'1 

skulle ha en säker grogrund i en sådan ordning. Risken för en 

utveckling av det slaget synes emellertid vara liten. Åtminstone 

gäller det mot bakgrund av de uppgifter om organiseringens 

utveckling och karaktär som har redovistas tidigare. 

Därför måste privatismens problem sökas på annat håll. Det som är 

utmärkande i sammanhanget och som gör det intressant att studera 

privatism i ett förändringsperspektiv, är att organisationer med 

en servicefunktion är de ojämförligt största mottagarna av 

kontant offentligt stöd (jfr kap A). Det är tydligen så att den 

politiska demokratin sätter ett högre värde på de aktiviteter som 

interaktions och iderörelsen bedriver än vad som gäller andra 

rörelsetyper. Kontantstöd till enskilda föreningar är visserligen 

bara en sida av den politiska demokratins relation till 

organisationerna. Andra former för resursöverföring är kanske 

viktigare (exempelvis politiska reformer och tillhandahållande av 

offentlig service), men det omfattande stödet till interaktions-

och idérörelsen kan vara en drivkraft till privatism. På det 

viset kan förändringspotentialen för dessa rörelsetyper 

betvivlas. För att ge dessa reflektioner en mer substantiell 



- 164 -

innebörd kan det vara av intresse att redovisa några 

observationer som har med "understödsmentalitet" att göra. 

Organisationerna tillfrågades om hur de skulle vilja lösa 

föreningens ekonomiska problem: via medlemmarna eller via 

ytterligare föreningsstöd? 

Figur 7:2. Inställning till hur föreningens ekonomi ska 

förbättras 

100% 

74% 

59% 
50% 

46% 

30%, 

N=188 N=192 N=261 

Arbetets rörelse Interaktions-
och Identitets- rörelsen och 

rörelsen (tillsammans) Iderörelsen (tillsammans) 

Källa: Folkrörelserna i välfärdssamhället, 1983 (I). 

Not: i 1 
Andelen positiva till offentligt stöd 

[ A Andelen positiva till ökade medlems-
r X 1 avgifter 

Beträffande vilka organisationer som ingår i figuren, se Not 7. 

Interaktions och idérörelsen visar en tydligt större benägenhet 

att söka offentligt stöd och en mindre tillit till medlemmarnas 

betalningsförmåga än vad som gäller för arbetets och identitets

rörelsen. Det är uppenbart att interaktions och idérörelsen kan 
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erhålla dessa offentliga resurser utan att fördenskull behöva 

utveckla en påtryckningsfunktion (vilket visas i kap 4) 

servicefunktionen är en offentligt sanktionerad funktion. 

ORGANISATIONERNAS INVERKAN PÅ SAMHÄLLSUTVECKLINGEN 

Organisationer med en orientering mot pluralism har ett positivt 

samband med postmaterialistiska värderingar, modernisering och 

socialistiska politiska kulturer, och organisationer med en 

servicefunktion är negativt relaterade till dessa egenskaper 

(utom för interaktionsrörelsen och postmaterialism). Hur ska då 

kausaliteten i dessa samband tolkas? Är organisationerna en 

viktig drivkraft i samhällets förändring? För de organisationer 

som orienterar sig mot privatism, behöver knappast sägas mer än 

att deras förändringskraft är reducerad av resursberoende, och av 

bristande samhörighet med modernisering. 

För organisationer med en påtryckninsfunktion är situationen 

annorlunda. En alltmer accentuerad pluralism från organisationer

nas sida, skulle exempelvis kunna vara pådrivande i förhållande 

till stigande förväntningar, kostnadskris, marginalism och 

internationalisering. På det viset skulle resultaten i denna 

studie kunna sägas vara i samklang med flera olika forskares syn 

på organisationers roll i demokratiska välfärdssamhällen. Det 

gäller exempelvis Mancur Oisen som hävdar att organisationers 

strävan att utnyttja samhälleliga resurser leder till minskad 

ekonomisk tillväxt, men även att samhällets ostyrbarhet ökar som 

en följd av dessa aktiviteter (Oisen, 1982:74). På liknande sätt 

argumenterar Richardson & Jordan då de söker karaktärisera 

beslutsfattandet i demokratiska välfärdsstater. De hävdar att den 

politiska processen alltmer karaktäriseras av marginalism, dvs av 

kortsiktighet, beslutsöverbelastning, avideologisering och 

bristande rationalitet och att förekomsten av gruppintressen ska 
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ses som den viktigaste drivkraften till den utvecklingen 

(Richardson & Jordan, 1979:23,174). Robert A Dahl hävdar att 

frivilliga organisationer kan ställa till med fyra olika slags 

problem i demokratier: de kan permanenta orättvisor, deformera 

allmänandan, förvränga den politiska beslutsagendan och de kan 

begränsa kontrollen över denna agenda (Dahl, 1982:AO). Från den 

svenska horisonten skriver Olof Ruin att den minskade politiska 

styrbarheten i Sverige under senare tid bl a beror på det ökade 

deltagandet av organisationer i politiskt beslutsfattande 

(Ruin,1982:163). I en ledare i Tiden slås fast att de senaste 

årens underbalansering av nationalbudgeten i Sverige beror på den 

politiska demokratins oförmåga att stävja krav från organiserade 

intressen (Tiden 1984). 

Trots att dessa och andra betraktare utvecklar, modifierar och på 

olika sätt problematiserar förhållandet mellan organisationer och 

politisk demokrati, kan det hävdas att det finns en dogm i 

litteraturen, som säger att frivilliga organisationer kan göras 

medskyldiga till ett lands ekonomiska och politiska problem. De 

som omfattar denna dogm gör egentligen utfästelser om orsak och 

verkan, dvs frivilliga organisationer anses på ett avgörande 

sätt kunna påverka ett samhälles utveckling. I den mån de har en 

sådan påpverkan blir det naturligt, utifrån sådana utgångs

punkter, att organisationerna också görs till medskyldiga när det 

gäller de problem som uppstår. Därigenom skapas en bild av 

politisk utveckling baserat på enkla föreställningar om aktörer 

och deras mål. Utifrån en sådan uppfattning blir också receptet 

enkelt: - om bara organisationerna kunde förmås att moderera sina 

krav skulle samhället som helhet gå en ljusare framtid till 

mötes. 

Den tes som ska drivas här går ut på att organisationerna visst 

kan ha ett inflytande på ett lands politiska utveckling, men att 

denna påverkan i sin tur är genererad av egenskaper i välfärds

samhället som organisationerna inte kontrollerar. Frivilliga 
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organisationer är mer ett offer för en utveckling än en 

pådrivande kraft, de är mer reaktiva än aktiva. Och - vilket är 

en bärande ide1 i sammanhanget - deras reaktiva roll är 

vanligare i välfärdssamhället än vad som var fallet tidigare. 

Organisationerna bär inte på något ansvar för välfärdssamhällets 

kris, deras samhällsfunktioner är en effekt av integrationen 

mellan en ekonomisk, en politisk och en social arena. Claus Offe 

preciserar dessa relationer som förhållandet mellan olika 

subsystem. 

The economic system depends on continuous intervention for the 

elimination of its internal malfunctions; for its part, the 

economic system transfers - by means of taxation - portions of 

the value produced in it to the political-administrative 

system. The political-administrative system is linked to the 

normative system by the expectations, demands and claims 

('specific demands1, according to Easton) with which it is 

confronted and to which it reacts through welfare state and 

organizational services. On the other hand, the autonomy and 

capacity of the political-administrative system to act is 

dependant on 'massloyalty' ('diffuse support') (Offe, 1984:53) 

Ömsesidiga beroenden mellan olika arenor eller subsystem 

demonstrerar komplexiteten i ett samhälle, men ger inte naturligt 

upphov till integration. Det behövs en huvudsaklig mekanism i 

varje integrationsprocess. Den mekanismen konstitueras av den 

politiska demokratin. Ingen annan social kraft än denna har 

resurser att förekomma och reglera ekonomisk felutveckling och 

politiska konflikter, dvs se till att felutvecklingen inte leder 

till politisk konflikt och vice versa (Offe, 1984:53) och, vilket 

är viktigt, ingen annan social kraft har den uppgiften. Den 

politiska demokratins legitimitet bygger på att "varor och 

tjänster" levereras. Därför måste statliga och kommunala 

aktiviteter initieras för att reglera relationer mellan olika 

arenor vilka är problematiska eller kan förväntas bli så (Offe, 
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1984:268). Dessutom är ingen annan social kraft än den politiska 

demokratin beroende av masslojalitet för sina aktiviteter och 

samtidigt utsatt för en prövning av denna lojalitet (via allmänna 

val). 

Det finns minst tre skäl till varför frivilliga organisationer 

inte kan vara den avgörande kraften i samhällsutvecklingen: Ingen 

enskild organisation, rörelsetyp eller organisationssfär har 

resurser att reglera imperfektioner inom och mellan olika arenor; 

ingen enskild organisation, rörelsetyp eller organisationssfär 

har sådana uppgifter och ingen enskild organisation, rörelsetyp 

eller organisationssfär är beroende av masslojalitet för den 

verksamhet som bedrivs. 

På grund av denna fundamentala olikhet mellan den politiska 

demokratin och organisationerna när det gäller resurser, 

uppgifter och masslojalitet, är integrationen mellan olika arenor 

att betrakta som en offentlig angelägenhet och skild ifrån 

organisationernas kontroll. Därför är det rimligt att organisa

tionerna ses som reaktiva i förhållande till samhällsutveck

lingen, att integrationen i samhället är organisationernas 

utgångspunkt och inte resultatet av deras samhällsfunktioner. Det 

kan knappast vara en slump i det sammanhanget att politiska 

system som av o-demokratiska skäl förhindrar och kriminaliserar 

frivilliga organisationer och deras verksamhet, uppvisar en 

likartad integration mellan olika arenor (Lindblom, 1977:11). 

Integrationen inom samhällen är därmed ett långt mer generellt 

fenomen än vad som kan förstås via studier av frivilliga 

organisationer. Det hindrar naturligtvis inte att frivilliga 

organisationer i demokratiska samhällen kan ha ett inflytande i 

enskilda fall och i förhållande till specifika politiska 

reformer. Men det är ett påpekande av en helt annan dignitet än 

den dogm som säger att frivilliga organisationer genom sina 

aktiviter bestämmer ett samhälles ekonomiska utveckling eller 

dess eventuella ostyrbarhet. 
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Vad är det då som gör att integration mellan arenor i termer av 

offentlig interventionism, provocerar fram organisationer med en 

påtryckningsfunktion? Genom denna integration utpekas ständigt 

nya grupper som på olika sätt blir utsatta för politisk 

reglering. I den processen urkristalliseras vinnare och förlorare 

och varje åtgärd riktad till en grupp får konsekvenser för andra. 

Olikheter, orättvisor och nya krav får därmed alltid en klient

grupp som i ett demokratiskt samhälle ständigt söker föra fram 

sina krav (Dahl, 1982:30). Ett samhälle med en tradition av 

organisering kanaliserar sådana krav i kollektivt agerande och då 

de reglerande aktiviteterna ökar, ökar också det kollektiva 

agerandet (Cameron, 1974:169). Det är knappast förvånande i det 

sammanhanget att socialistiska majoritetslägen har ett positivt 

samband med organisationer med en påtryckningsfunktion (givet 

att socialdemokratin + VPK betraktas som företrädare för 

offentliga lösningar i högre grad än vad som gäller andra 

politiska riktningar). Där de offentliga lösningarna har hög 

prioriet utvecklar organisationerna en påtryckningsfunktion. 

I enlighet med detta resonemang är organisationernas förändrings

kapacitet kopplad till storleken och intensiteten i den 

offentliga interventionismen, så att ju mer omfattande denna 

verksamhet är desto svårare har organisationerna att påverka 

utformningen av den politiska kulturen. Om i stället integra

tionen mellan olika arenor splittras upp, eller blir lösare i 

sina konturer, ökar organisationernas möjligheter till påverkan. 

I ett sådant läge möter enskilda organisationer, organisations

typer eller en hel organisationssfär ingen social kraft (stat och 

kommun) som har monopol på resurser, uppgifter eller mass-

lojalitet. Tesen att folkrörelserna vid sekelskiftet kunde 

omforma samhället i riktning mot demokrati och välfärd kräver, 

för att kunna appliceras på dagens välfärdssamhälle, betydande 

strukturella förändringar. Tills dess är organisationernas 

samhällsfunktioner en konsekvens av den politiska demokratins 
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interventionism och inte ett "alternativ" till förändring. Både 

service- och påtryckningsfunktionen ses därmed som förbundna med 

den politiska demokratins aktiviteter, fast med två helt olika 

innebörder. Medan idé- och interaktionsrörelsens samhälls

funktion i stor utsträckning är kontrollerad och sanktionerad av 

den politiska demokratin är arbetets och identietsrörelsens 

samhällsfunktion en nödvändig effekt av statlig och kommunal 

interventionism och inte ett uttryck för politisk vilja. I båda 

fallen bestäms emellertid organisationernas förmåga att ändra på 

den politiska kulturens utformning, ytterst av de aktiviteter som 

den politiska demokratin bedriver. 

Det är möjligt att demokratiberedningens förslag om brukar-

medverkan och nya uppgifter för "folkrörelserna", skall ses som 

en ökad insikt om att den offentliga interventionismen i Sverige 

är problematisk och att det är den politiska demokratin som har 

initiativet när det gäller att lösa detta problem. I så fall 

blir Sverige det första landet i världen som inför ett civilt 

samhälle som en följd av statlig reglering. 

Det andra delsyftet, att ange organisationernas förmåga att 

genomdriva olika politiska kulturer, är om inte uppfyllt, så i 

alla fall belyst: frivilliga organisationer är mer reaktiva än 

aktiva då en utvecklad offentlig interventionism förekommer och; 

en minskad interventionism är en förutsättning för att 

organisationer ska kunna påverka utformningen av en politisk 

kultur. 

FRÅN IDE1 TILL IDENTITET 

Fyra huvudsakliga folkrörelsebilder analyseras i denna 

avhandling. Den första målar upp ett passivt och förstelnat 

organisationsväsende där ideal och medlemsaktivism har ersatts av 

byråkrati och pampvälde. Den andra bilden framställer folkrörel
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serna i deras klassiska skepnad som medborgarfostrare, alterna

tivskapare och uttryck för social gemenskap. Den tredje 

förutskickar att folkrörelser har en historiskt förankrad förmåga 

att ändra samhällets politiska organisation. En fjärde bild 

påstår att folkrörelserna mist denna förmåga. 

De båda första bilderna ställer folkrörelsebegreppet i focus, de 

båda senare gör utfästelser om samhällelig förändring. Hur kan 

resultaten i denna studie bidra till en avmytifiering - vad är 

myt och vad är verklighet? 

Det första som bör sägas är att det kollektiva agerandet på det 

hela taget är förbundet med välfärdsutvecklingen. Den politiska 

aktiviteten ökar, dvs medborgarna väljer i allt högre grad att 

söka förmå representanter för den politiska demokratin att 

tillgodose olika slags krav. De politiska partiernas roll som 

förmedlare av denna folkvilja verkar dock vara i avtagande. I 

stället tilltar andra varianter på kollektivt agerande. Det är 

emellertid inte fråga om någon enkel förskjutning av politisk 

legitimitet från partier till frivilliga organisationer och inte 

heller ett allmänt förordande av utomparlamentarism. Vad som har 

hänt är att nya attitydmönster fostrar ett nytt förhållningssätt 

till politik; nämligen att politiken är det möjligas marknad. Det 

finns i välfärdssamhället en hel repertoar av kanaler att välja 

mellan då önskemål av olika slag ska föras fram. Frivilliga 

organisationer erbjuder en sådan utväg och därigenom kommer den 

allmänna aktivismen också att genomsyra organisationerna. På ett 

allmänt plan måste därför den första folkrörelsebilden förkastas, 

svenska folket har aldrig varit så engagerat i kollektivt 

agerande som under välfärdsepoken. 

Det konstaterandet bildar en referenspunkt som emellertid inte 

ska betraktas som en allmängiltig utsaga om folkrörelserna. I den 

allmänna ökningen av det kollektiva agerandet finns det vinnare 

och förlorare. Bland frivilliga organisationer finns det exempel 
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både på organisationer som mist sin folkrörelsekaraktär och på 

sådana som tillägnat sig en sådan: arbetets rörelse förmår 

kombinera hög mobilisering med ett politiskt engagemang, det är 

en rörelsetyp som behållit sin folkrörelsekaraktär; idérörelsen 

illustrerar det motsatta fallet med en negativ medlemstrend, låg 

mobilisering och låg politisering; interaktionsrörelsen intar en 

mellanställning eftersom en stark organisationstillväxt uppen

barligen inte ställt krav på vare sig mobiliseringsförmåga eller 

politisk aktivitet; identitetsrörelsen är den stora vinnaren i 

samlingen med sin kombination av tillväxt, hög mobilisering och 

hög politisering. 

Folkrörelsekaraktären varierar inom organisationssfären på ett 

sätt som ställer krav på generalisering - hur ska den trenden 

beskrivas? Mot bakgrund av de empiriska resultaten skulle trenden 

kunna formuleras som en utveckling från idé till identitet. Det 

handlar om en förskjutning av bevekelsgrunderna för medlemskap i 

frivilliga organisationer. I idérörelsens rational för medlemskap 

ingår ett samhällsengagemang och en solidaritet utöver det egna 

medlemskapet. Medlemmar i sådana rörelser har också ett starkare 

samhällsengagemang än vad som gäller svenskar i allmänhet 

(Zetterberg, 1979:20; 1979a:14). Det är betecknande att 

idérörelsens organisationer inte förmår förvalta detta 

engagemang. I stället presenterar identitetsrörelsen ett annat 

koncept som innebär att den privata behovstillfredsställelsen 

görs till föremål för kollektivt agerande. Människorna har flera 

identiteter och därmed ofta flera organisationsmedlemskap. Dessa 

ger inte upphov till lojalitetskonflikter, eftersom varje 

identitet kan maximeras för sig, i den organisationsomgivning man 

för tillfället befinner sig i. Välfärdssamhällets repertoar av 

aktiviteter för påverkan gör sig ånyo påmind och resulterar i en 

huvudsaklig påtryckningsfunktion hos organisationerna. Den 

funktionen är positivt relaterad till viktiga attitydförändringar 

(postmaterialism), till den politiska praktiken (modernisering) 

och till det politiska alternativ som bär fram offentliga 
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lösningar på medborgarnas problem (socialism). 

Kan identitetsrörelsen utvecklas i riktning mot en ny idérörelse? 

Finns det med andra ord underlag för ett gemensamt samhälls

engagemang bland dem som omhuldar sin egen identitet? Det är en 

fråga som rör vid organisationernas förmåga till mobilisering. 

Det är först genom en kombination av gemensamma resurser, 

potentialer och en utmaning som mobilisering kan äga rum. Finns 

det något incitament till en sådan mobilisering i det svenska 

välfärdssamhället? Resurser och potentialer har identitets

rörelsen men hur är det med utmaningar? Den måste sökas i 

organisationernas omgivning. En reflektion över identitets

rörelsens viktigaste motpart - den politiska demokratin - ger 

inte upphov till några omedelbara signaler om en sådan utmaning. 

Att säkerställa olika gruppers (identiteters) materiella och 

sociala standard är tvärtom en viktig ingrediens i den politiska 

demokratins ambition - att mildra och förekomma felutveckling och 

politiska konflikter och att åstadkomma goda valresultat. Att 

presentera en utmaning är med andra ord en uppgift för den 

politiska demokratin. Den tredje folkrörelsebilden - att 

folkrörelserna har en förmåga att ändra samhällets politiska 

organisation - kan därmed betvivlas. 

Sekelskiftets folkrörelser bidrog till att ersätta vertikala 

lojalitetsmönster (mellan arbetsgivare och arbetstagare, husbonde 

och dräng och mellan hög och låg) med horisontella, där 

solidariteten inom det egna kollektivet blev utmärkande för hur 

lojaliteter skulle fördelas (Lundqvist, 1977:219). 

Välfärdssamhällets folkrörelser formulerar sina lojaliteter i 

allt snävare termer och medborgarna fördelar sina identiteter 

bland flera kollektiv - i ett system av organiserad 

individualism. 
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SUMMARY 

Scope and Framework 

Swedish voluntary associations, folkrörelser, have been honored 

with a gilt-edged history, a chronicle in need of critical 

nuance. Those mass movements which at the time of the 

breakthrough of democracy and the welfare society were bearers of 

civic ideals and visions have changed in character and met 

competition from other organizations. Over the years the 

organizational sphere as well as its environment have evolved 

into something of a completely different nature. No longer do the 

pioneers - the nonconformist, temperance, and labor movements -

account for the overwhelming majority of the organizational 

membership. The combined figure for all local government areas 

hovers around 40,000 and 50,000 local branches of various 

organizations. Almost nine out of ten Swedes are members of at 

least one voluntary association. At the turn of the century it 

was a mere nine percent of the population. 

However, the context confronting contemporary organizations is 

completely different from that of the fin-de-siecle. The welfare 

era has meant more than just an increase in social protection and 

material well-being. It has been a transition accompanied by 

altogether altered conditions affecting political, economic, 

cultural, and social interaction. Concerns previously regarded as 

private are now subject to public regulation and control; 

problems and needs long neglected nowadays cause confrontations, 

debates, and proposals for government policies. The welfare 

society is tantamount to a social totality in which malfunctions 

in the market, among social and cultural domains are all seen as 

a matter of public policy. 
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Changing attitudes and values in society, as well as structural 

and political inbalances, affect the opportunities for collective 

action. In addition to this, public debate is an obvious reminder 

that opinions vis-a-vis organized interests and voluntary 

associations shift easily and show many contradictory facets: 

accusations of voluntary associations fostering corporatism go 

hand in hand with them being praised as cultivators of pluralism 

and between-election democracy; boss rule is said to be the 

imprint of voluntary associations and yet they may rally their 

masses if need be; and individualism flourishes at the same time 

as collective action is rampant. In other words, both analytical 

and political-normative reasons may be invoked for a study of the 

predicaments of voluntary associations in the welfare society. 

The initial issue is that of choosing a perspective, and what 

would be more readily at hand than taking the 1 gilt-edged 

chronicle of voluntary associations1 as the point of departure? 

The notion of voluntary associations playing an important role in 

society's evolution towards democracy and welfare illustrates a 

theoretical framework which is equally applicable to the 

organizations of the welfare society: people gathering in pursuit 

of common goals, facing clashes with political and other centers 

of power along the road, may produce collective action capable of 

changing society. What kinds of changes relevant to the body 

politic are signaled by the endeavors of voluntary associations? 

This means that the scope of the analysis transcends the 

activities of individual organizations: the task is to unravel 

the joint effect of collective action. As far as each 

organization is concerned this effect need not be intended, 

expected or even noticeable - an organization may well exert 

functions that extend beyond its particular ends and means. 

Analysis alone allows us to reconstruct the community functions 

of voluntary associations. A thorough inquiry into the internal 

life of the organizations and their relations to society at 
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large, is required in order to realize this ambition. 

It seems fair to assume that organized interests do have an 

impact on society (and vice versa), but how to go about exposing 

this capacity for macro-level changes? Just as at the turn of the 

century, a variety of social forces may counterbalance the 

aspirations of voluntary associations. In the welfare society, 

however, key emphasis must be placed on what happens when 

organizations meet the challenge imposed by the volumnious growth 

of the public sector. 

Thus the purpose of this study may be specified as: 

- to reconstruct the community functions of voluntary 

associations; and 

- to identify the conditions of under which voluntary 

associations are able to promote different political cultures » 

Community Functions of Voluntary Associations 

In order to reconstruct the community functions of voluntary 

associations two different kinds of issues must be resolved. 

First, which organizations are to be singled out for analysis? 

The number of organizations in the welfare society exceeds tens 

of thousands when counted at the local government level-hence, 

how to identify and classify them? Second, what specific traits 

of organized interests are the most informative ones? Collective 

action is multi-faceted, suggesting a hotchpot of opinions and 

activites-hence, what features are the most important ones? 

As to the first question, the primary objective is to give the 

very concept 'voluntary associations1 substantial meaning, one 

which subsequently permits our cases being separated into 

fruitful categories of investigation. 'Voluntary associations1 is 

a concept coined by the once victorious movements. However, those 

organizations which are successful, show an upward trend in 
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membership, found new local branches, and have the strength to 

put their mark on people and politics, are-more than any other 

organization - entitled to be named voluntary associations, or 

folkrörelse in the high-faluting Swedish word. Consequently, 

nothing remains but to stipulate the victorious organizations on 

the basis of empirical criteria. Whether an organization 

rightfully deserves the status of being referred to as a 

voluntary association is a matter of analytical findings rather 

than normative preconceptions. This should discourage us from 

excluding any organization out of hand, save for political 

parties and fraternal orders. 

An organizational sphere containing all voluntary associations in 

the country is obviously too unwieldy a unit of analysis. 

Selection is essential, and our choice is guided by what kind of 

rationalization people have for joining organized interests. 

Position in working-life defines organized affiliation to an 

economic association; attitudes, norms, and convictions define 

affiliation to an ideological association; human characteristics 

of the either-or type, e.g., male-female, parent-childless, and 

nationality define affiliation to an identity association; and, 

finally, strivings for self-realization within a collective 

setting define affiliation to an interaction association. 

One way of documenting the discriminative power of this typology 

is to check it against the development of organizational 

activities in general. It should be noted at the outset that the 

welfare society offers a fertile milieu for collective 

undertakings. Almost twenty-five percent of presently existing 

organizations were founded after 1971. If the definite 

breakthrough of the welfare era is dated to 1950 it is possible 

to obtain a detailed picture of how the four different types of 

associations identified above relate to the welfare society. 

Economic and ideological associations have their heyday before 

1950, whereas identity and interaction associations grow in 
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numbers after this date. About 86 percent of all identity 

associations were established after 1950. These observations 

suggest that our typology conveys a theoretical message: 

movements whose rationale is based on class interests and 

composite ideology are on a downhill course, whereas those 

founded on identity and the desire to socialize and for 

recreation have gained momentum. However, these findings do not 

provide any information on the community functions originating 

among organized interests, nor about voluntary associations 

heralding changes for society as a whole. It is time to address 

these issues. 

A theoretical perspective is required in order to select those 

qualities among organizations which predestine an association to 

preform a certain community function. Such functions are derived 

from qualities pertaining to both internal and external traits of 

organizations. An organization's relationship to its body of 

members denotes mobilization, whereas an organization's 

relationship to its environment denotes politicization. 

Mobilization is defined as a predisposition to collective action 

and politicization as a readiness to opt for public solutions to 

difficulties encountered by the organization. Arranging these two 

dimensions into a two-by-two diagram one gets a comprehensive 

picture of the internal and external properties of an 

organization and what they signify: a high score on both 

mobilization and politicization illustrate a pressure function; a 

low score on mobilization and a high on politicization correspond 

to a cooperative function; a low score on both mobilization and 

politicization show a service function; and a high score on 

mobilization and a low on politicization are equal to a 

self-administrative function. 

Having added empirical data to these two dimensions (mobilization 

and politicization) we are in a position to pin down the 

community functions of the four types of associations defined 
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above. Each dimension is operationalized on the basis of 

different variables whereupon the four types of associations are 

rank ordered according to their respective scores for each of the 

variables. This is to say that mobilization is operationalized in 

terms of numbers of members, membership curve, proportion of 

active members, number of elective posts, capacity for immediate 

mobilization, and repertory of mobilization. Politicization is 

operationalized as opinion-making power, unconventional use of 

strategy, overlapping of posts, pressure-making, mutual contacts, 

formalized contacts, opinion on relationship to adversary, and 

opinion on which political role is preferred by the organization. 

For each observation winners and losers are named among the four 

types of associations. The findings show that economic 

associations score higher than the other three on the 

mobilization dimension, followed by identity, interaction, and 

ideological associations in that order. Identity associations 

come out on top on the politicization dimension, followed by 

economic, ideological, and interaction associations. 

Crossing the two dimensions, two types of community functions in 

particular turn out to be empirically represented. Economic and 

identity associations assume a pressure function and ideological 

and interaction associations occupy a service function. Since 

rank ordering is not a flawless technique-empirical observations 

may get distorted in the process of constructing scales-the 

analysis will be supplemented with a check for longitudinal 

trends. A time dimension, separating organizations founded before 

from those founded after 1950, is created. This solution is based 

on the notion that the most recently founded organizations and 

their characteristic features in terms of mobilization and 

politicization are indicative of a trend. New entrants to the 

organizational sphere are expected to display similarities to 

recently established organizations. This should enable us to 

throw light on the evolutionary aspects of community functions. 



- 180 -

The analysis confirms that identity and economic associations 

uphold, in fact intensify, a pressure function. Ideological 

associations move away from a service function in the direction 

of the cooperative function, and interaction associations 

consolidate their service function. 

All in all, the analysis proves that voluntary associations in 

the welfare society occupy community functions located between 

the extremes of a service and a pressure function. Among the four 

types of associations there are distinct winners and losers. 

Economic and, above all, identity associations should, as far as 

mobilization and politicization, membership, and growth in 

numbers are concerned, be ruled the winners. These organizations, 

more than those catering to ideology and interaction, deserve to 

be called folkrörelser. 

The theoretical approach of this study posits that voluntary 

associations, through their functions in society at large, may 

steer society in a certain direction; today, just as at the turn 

of the century, voluntary associations possess a potential to 

further nationwide changes. What kinds of societies are in the 

offing as one extrapolates from the community functions among 

present organizations? Hypothetically at least, the four 

different community functions (pressure, cooperative, service, 

and self-administrative) contain the embryo of various value 

systems, or political cultures. Identifying and employing such 

value patterns make it possible to accompany the four types of 

voluntary associations onto their course toward different 

political cultures. The cooperative function is closely linked to 

a state society; the pressure function is tantamount to a 

pluralist society; the self-administrative function signal a 

civil society; and the service function forebodes the coming of a 

privatist society. 
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Since the voluntary associations were seen mainly to occupy the 

pressure and service functions they may be said to be on the way 

to a pluralist and privatist society, respectively. It is quite 

significant that few, if any, organizations maintain forces that 

point in the direction of a civil or state society. Neither 

advocates of theories of corporatism or alternative approaches 

have much to find in favor of their cause in this study. 

According to corporatist trains of thought, organizations are 

expected to adapt themselves to a cooperative function and thus 

enter the road to a state society; according to those who favour 

alternative solutions, the panacea to end all social deficiencies 

is the resurrection of civil society. However, among the 

organizations examined in this study there is meager evidence to 

support the advent of a viable civil society. 

One of the purposes of this thesis is now accomplished. The 

community functions of Swedish voluntary associations have been 

established, and this has permitted us to furnish the concept 

'popular movements1 with empirical substance. Organizations push 

society onto a path leading towards pluralism and individualism, 

but what does this imply for the development of the whole social 

formation? After all, organizations do not exist in a void. Now 

more than ever there are forces in society which may pursue their 

cherished visions without shunning a head-on confrontation with 

voluntary associations. 

Conditions of Change 

In order to demonstrate the capacity for change among 

organizations another complexity must be unfolded, viz., those 

facets of the welfare society that are of utmost importance to 

the potentials of organizations changing society. 

Consider the logic of political parties. They, as well as 

organizations, may act as a link between citizens and government. 
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Organizations in themselves constitute a level between the micro 

and macro foundations of politics and society, and it is among 

these foundations we obtain qualities relevant to the ability of 

organizations to change society at large. In particular, 

organizations must uphold community functions which are 

compatible to attitudes and values among the masses; the 

community functions must influence actual policy, leave a visible 

mark on society. 

One way of describing changing attitudes in the welfare society 

is to pin-point recent volatility in the electorate. A gradual 

shift to non-socialist values may be observed, albeit this trend 

has not caused much redistribution of seats in elective 

assemblies. Another, more interesting, way of identifying 

changing attitudes is that of comparing materialist and 

post-materialist sentiments. Whilst social protection and 

material well-being are dear to holders of the former views, the 

latter emphasize individual freedom and self-realization. 

Although Swedish data on post-materialist values among the masses 

are scarce, it may be concluded that such sentiments are tending 

to gain wider acceptance. In fact, they are more commonly held in 

Sweden than in many other West European countries. 

Comparing the incidence of, on one hand, materialist and 

post-materialist values and, on the other, organizational 

affiliation, it is evident that identity and interaction 

associations have a larger proportion of post-materialists than 

the other two types of associations. It is also significant that 

those associations which are closer to the new trends in society 

have experienced the most hectic period of net influx of 

organizations during the welfare era. 

Which community functions supported by the organizations have had 

an actual breakthrough in everyday politics? The welfare society 

is defined according to socio-economic and political 
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modernization. Some local governments, kommuner » have advanced 

farther than others on this road to modernization. By grouping 

local governments into modernized and traditional ones, with two 

intermediate categories, it is possible to recapture the whole 

social formation's transition to the welfare society. Do 

community functions co-vary with this typology of local 

governments? Put differently, are the community functions related 

to the welfare society? The findings show that organizations 

which score high on mobilization and high on politicization are 

located in modernized local governments and organizations which 

score low on both dimensions are to be found in traditional local 

governments. In sum, the evolution of the welfare society is 

correlated with the presence of organizations exerting pressure. 

Pluralism may put severe pressure on government. It is 

increasingly faced with calls for political commitments, and even 

though these demands are met there is no sign of the flow of 

demands tapering off. The welfare society is the society of 

rising expectations, and absolute deprivation is succeeded by a 

relative one. This is why government is likely to suffer from 

input overload, incrementalism, and ungovernability. Political 

reforms do cost money and when pluralism takes on an aggressive 

form - and government for its part responds by financing 

additional activities by deficit spending - a fiscal crisis may 

be looming around the corner. Pluralism becomes "borrowed 

pluralism," getting harder to fathom, control, and cure. 

Government can counter pluralism by using different methods. It 

can fight pluralism in the hope that the organizational sphere 

will restore itself according to the principle of survival of the 

fittest. Government can take steps to thwart pluralism, limiting 

the number of parties invited to round-tables on public policy, 

cutting down on grants to voluntary associations, and offering 

its own alternatives to those services provided by organizations. 

Government can launch a program of centralization, emphasizing 
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solutions on a grand scale to create national reconciliation and 

responsibility. The other side of the coin is decentralization, 

fuelling the diffusion of institutional autonomy. Government can 

resort to cooptation, making organizations share responsibility 

and sense of reality with official authorities. Finally, 

government can opt for privatization, making the balanced budget 

the one and only criterion of public policy. 

At first glance, government in Sweden employs all these methods 

simultaneously. How to make sense of this mindboggling picture? 

Political culture offers a way out of this web. Certain political 

cultures may be the natural habitat of organizations maintaining 

pressure and service functions. Political culture is here 

operationalized according to distribution of seats in those local 

government councils which correspond to our sample of local 

governments (sample used for collecting individual data). We 

differentiate between socialist and bourgeois political cultures 

and check for their co-variance with the community functions of 

voluntary associations. Socialist local governments have a 

relatively high proportion of organizations exerting a pressure 

function, whereas those exerting a service function are typically 

found in bourgeois local governments. 

Government may regulate pluralism using many different methods. 

The socialist political culture seems to produce a favorable 

setting for organizations. However, it may also be that the 

bourgeois culture is restrictive especially with regard to the 

pressure function of organizations. It should also be kept in 

mind that methods of controlling pluralism are of more vital 

concern to national government, whereas to local government 

pluralism is regarded as a necessity both for the organizations 

themselves and for local political democracy. 

Why is it that privatism as a political culture spells trouble? 

How does government respond to such tendencies? Organizations 
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which cultivate a service function lead to a political culture 

based on privatism, and in case such a conception of society 

gains popular approval democracy may face serious problems. 

Collective action without mobilization and politicization is 

indicative of a lack of civic commitment. For one thing, such a 

phenomenon threatens the vitality of political parties, the 

number one guardians of political democracy. 

Interestingly enough, our analyses reveal that the service 

function is largely dependent upon, and controlled by, government 

policy. Ideological and interaction associations, prime bearers 

of the service function, are the main recipients of public grants 

(cash contributions, subsidized rents for sports facilities, 

meeting halls, etc), as well as the most sympathetic of all types 

of associations to this source of financing activities. Since 

ideological and interaction associations are able to obtain 

public support, without subsequently evolving a pressure 

function, it is evident that government itself is the foremost 

force behind the service function. 

So far, the discussion about the development of the welfare 

society and government's relations vis-à-vis pluralism and 

privatism has been described chiefly in terms of correlations. 

However, what are the causal implications of these analyses? 

Organizations leaning toward pluralism relate positively to 

post-materialist values (except interaction associations), 

modernization, and socialist political culture; organizations 

leaning toward privatism relate negatively to these qualities. 

What are the proper causal interpretations of these findings? Do 

organizations push society forward or vice versa? As to those 

organizations which cater to privatism not much remains to be 

said. Their capacity to change society is hampered by their 

vulnerability to financial sources and failure to keep pace with 

the modernization process. 
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For organizations upholding a pressure function the situation is 

different. It may well be that an increasingly aggressive form of 

pluralism on part of the organizations will for example further 

rising expectations, financial crisis, incrementalism, and public 

expansion. In this sense the findings in this study confirm what 

has been presented in similar research. Recent literature is in 

the habit of starting from the assumption that organizations and 

the pressure they exert are of crucial governability. According 

to such a perspective organizations are in a position to change 

society at large. 

Contrary to this view, it will be argued that, as a consequence 

of government sanctioned integration among the economic, social, 

and political arenas, organizations in general evolve a function 

of putting society under pressure. Public interventionism 

provokes organizations into maintaining a pressure function. 

Government, and government alone, is in a position to address all 

tasks, and gather the resources and mass loyalty required to 

intervene to regulate malfunctions in the different arenas. 

Organizations, on the other hand, are inferior in such matters, 

i.e. organizations are reactive rather than active vis-a-vis 

society1s development. 

The capacity of organizations to change the environment is 

dependent on the scale and thoroughness of public intervention: 

the more extensive government intervention, the harder it is for 

organizations to leave their imprint on the making of a political 

culture. If, however, the integration of the arenas was to split, 

or the arenas were to become softer in their contours, 

organizations the potential would grow stronger. In such an 

environment individual organizations, types of organizations, 

even organizational spheres, do not confront a societal force 

(state and local government) in control of a monopoly of tasks, 

resources, and mass loyalty. Thus, both the pressure and service 
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functions are closely tied to the institutions and processes of 

democracy. This is a conclusion which carries two completely 

different meanings, however. While to a large extent the 

community functions of ideological and interaction associations 

are controlled by government, the community functions of economic 

and identity associations are an unavoidable consequence of 

public intervention, which is not to be confused with political 

will-power. Nevertheless, in the final analysis, the ability of 

organizations to change society is, in both cases, contingent on 

government activity and policy. 

The second purpose of this study, to identify the conditions 

necessary for voluntary associations to change the political 

culture has been thoroughly examined, and is sufficient to 

substantiate these conclusions: voluntary associations are more 

reactive than active in political cultures characterized by 

integrated arenas and government intervention; reducing public 

intervention is a prerequisite for organizations to be able to 

reshape the political culture. 

Voluntary associations of the turn of the century contributed 

toward replacing vertical distributions of loyalty (between 

emloyers and employees, masters and servants and between those 

ustairs and downstairs) in favour of the horisontal pattern: 

solidarity within one's own collective became crucial to how 

loyalty was to be dispersed or witheld. 

Voluntary associations in the welfare society define their 

loyalties in more narrow terms, and people tend to divide their 

identities among several collectives - in a system of organized 

individualism. 
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NOTER 

Not 1. 

Eftersom mobiliserings- och politiseringsdimensionerna innehåller 

olika antal observationer måste de, för att kunna kombineras, 

räknas om, dvs de måste göras lika långa med bevarade 

rangpositioner. Följande procedur har använts: Maxpoängen för 

politiseringsdimensionen är 192 (dvs utfallet om en organisation 

erhållit A poäng i varje delobservation) och för mobiliserings

dimensionen är siffran 128. Medelvärdet av maxpoänger blir 160. 

Det värdet divideras sedan med ursprungliga maxvärden och 

därigenom erhålls en korrigeringskoefficient, dvs 160/128=1,25 

för mobilisering och 160/192=0,83 för politisering. De 

korrigerade indexvärdena för de olika rörelsetyperna blir då när 

det gäller mobilisering: Arbetets rörelse=114, Identitets-

rörelsen=100, Idérörelsen=35 och interaktionsrörelsen=49. För 

politisering gäller: arbetets rörelse=87, Identitetsrörelsen=116, 

Ide"rörelsen=37 och Interaktionsrörelsen=23. 

Not 2. 

Det egna intresset operationaliseras efter respondenternas 

angivande av sakområden de varit aktiva inom. För varje sakområde 

görs en bedömning om vilket område som kan anses höra till det 

definierade intresset. Det är värt att notera att rörelsetyperna 

är uppdelade på organisationskategorier eftersom man inte kan 

ange exempelvis identitetsrörelsens definierade intresse på en 

aggregatnivå. Endast organisationer som anger att de haft flera 

kontakter med kommunen har medtagits, därför är organisations

kategorierna färre i dessa beräkningar. Först efter det att 

varje organisationskategori observerats kan en aggregering ske. 

Respondenterna tillfrågades om vilken typ av ärende de åberopat 

då de riktat sig till kommunen. Följande ärenden angavs som 
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svarsalternativ: (1) tillgång på bostäder, (2) markköp och 

markplanering, (3) möjlighet att få arbete, (4) kollektiv

trafiken, (5) vägar, gator, trafik, (6) vatten, avlopp, 

(7) miljövård, (8) skolor, (9) Barnomsorg, (10) äldre och 

handikappomsorg, (11) socialhjälp, (12) stöd åt idrott,(13)stöd 

åt annan fritidsverksamhet, (14)bibliotek och kultur, (15) 

ansökan om bidrag eller ekonomiskt stöd, (16) lokalfrågor, 

(17) kommunala investeringar i anläggningar för organisationens 

behov, (18) skatter och avgifter, (19) kommunal information, 

(20) kommunal demokrati, (21) kommunal byråkrati. 

Följande områden anses höra till idrotts och friluftsorganisa-

tioners intresse: 7,8,12,13,15,16,17. Till fackföreningar anses 

följande områden höra: 3,4,9,11,15,16,17. Till lantbruksorga

nisationers intresse hör: 2,3,5,15,16,17. Hyresgästorganisa

tioners intresse kan definieras inom: 1,2,5,6,9,15,16,17. 

Föräldraföreningar har ett intresse som kan ordnas inom: 

8,9,15,16,17. Pensionärsföreningars intresse sorteras inom: 

10,11,15,16,17. Frikyrko- och nykterhetsföreningars intresse 

definieras som: 7,8,13,15,16,17. 

Beroende på i vilken grad respondenterna anger påtryckning 

gentemot kommunen inom det egna intresset i förhållande till 

totala antalet påtryckningar kan en andel påtryckning inom det 

egna intresset specificeras. Efter att detta gjorts för alla 

organisationstyper, sammanförs de enligt klassifikationen av 

rörelsetyper till ett gemensamt värde (baserat på absoluta tal 

och därefter procentberäknat). Därefter anges de siffror som 

framgår av figur 7. 
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Not 3. 

Mobilisering och politisering operationaliseras i dessa figurer 

på ett annorlunda sätt än vad som gjorts tidigare. Skälet till 

det är att datamaterialet "folkrörelserna i välfärdssamhället!1 

innehåller andra frågekonstruktioner. Mobilisering operatio

naliseras genom ett variabelindex där respondenterna tillfrågas:" 

att döma av era erfarenheter, vilka av följande åtgärder från 

organisationens ledning får omedelbart effekter på medlems

aktiviteten i föreningen?" Alternativen var uppmaning till 

kampanjveckor, torgmöten, demonstrationer etc; erbjudande att 

delta i studiecirklar, studieresor etc; möjlighet till att delta 

i kurser med sikte på förtroendeuppdrag; extra årsmöte för 

utseende av ny styrelse, sammanslagning med annan förening, osv. 

För varje alternativ gavs svarsmöjligheten: högst märkbar effekt, 

märkbar effekt, knappast märkbar effekt, ingen alls effekt, ej 

tillämpligt. Indexet konstruerades som ett rakt additivt index 

där respondenterna ordnades i två lika stora grupper - de som 

angav en positiv effekt på grundval av dessa åtgärder och de som 

angav en negativ. Positiv effekt likställdes med hög mobilisering 

och negativ med låg mobilisering. 

Politisering operationaliseras med samma logik. Frågan löd: Det 

finns en mängd olika sätt för en förening att uppfylla sina 

målsättningar: "hur ställer ni er till följande typer av 

aktiviteter?" Remissvar på utsända förslag från stat och kommun; 

gemensamma utredningar med stat och kommun; deltagande i statliga 

och kommunala besluts och samrådsorgan. Svarsalternativen följer 

samma mönster som då det gäller mobilisering. Och respondenterna 

delas efter indexering på samma sätt. De som är positiva till 

förslagen betraktas som företrädande hög politisering och de som 

är negativa låg politisering. 
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Not 4. 

Organisationerna baseras på SCBs indelning. Till Arbetets rörelse 

har förts: fackförening, lantbruksorganisation, företagsorganisa

tion. Till Identitetsrörelsen har förts hyresgästförening, 

bostadsrätts-, villaägareförening, invandrarorganisation, 

föräldraförening, lokal intressegrupp, aktionsgrupp, 

pensionärsförening. Till Interaktionsrörelsen har förts 

idrottsförening, friluftsförening. Till Idérörelsen har förts 

kategorierna frikyrkorörelsen och nykterhetsföreningar. 

Not 5. 

Till Arbetets rörelse har följande organisationer förts: 

Landsorganisationen, Tj änstemännens Centralorganisation, samt 

Lantbrukarnas riksförbund. Interaktionsrörelsen representeras av 

medlemmar i respektive förbund vilka sorterar under 

Riksidrottsförbundet. Till Idérörelsen har förts Motorförarnas 

Helnykterhetsförbund, IOGT/NTO, Sveriges blå bandsförbund, 

Nykterhetsorganisationen Verdandi, Pingströrelsen, Svenska 

Missionsförbundet, Frälsningsarmén, Svenska Babtistsamfundet, 

Metodistkyrkan. Identitetsrörelsen representeras av Hyres

gästföreningen, Fredrika Bremerförbundet, HSB samt av Hem och 

Skolaföreningen. 

Not 6. 

För Arbetets rörelse, Identitets- och Interaktionsrörelsen 

baseras Organisationsklassifikationen på samma överväganden som 

gäller i not 4. För Idérörelsen ingår organisationerna i 

undersökningarna Nykterhetssverige, 1979 och Frikyrkosverige, 

1979, dvs: Motormännens Helnykterhetsförbund, IOGT/NTO, Sveriges 

Blåbandsförbund, Vita Bandet, Svenska Frisksportförbundet, 

Hälsofrämjandet, respektive; Frälsningsarmén, Svenska Missions
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förbundet, Svenska Baptistsamfundet, Örebromissionen, Pingst

rörelsen samt Metodistkyrkan. 

Not 7. 

Till Arbetets rörelse förs Lantbrukarnas Riksförbund, 

Kommunalarbetareförbundet, Sveriges Lärarförbund, Lantarbetare

förbundet, Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet. Identitets

rörelsen definieras som HSB, Hyresgästföreningen, Konsum

föreningar, Finska Föreningen, Fredrika Bremerförbundet, Hem och 

Skola. Interaktionsrörelsen representeras av fotbollsförbundet. 

Idérörelsen illustreras av Motormännens Helnykterhetsförbund, 

Missionsförbundet, IOGT/NTO, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, 

Svenska Freds och skiljedomsföreningen, Röda korset samt svenska 

delen av Amnesty International, Riksförbundet för ett 

Narkotikafritt samhälle samt av Svenska naturskyddsföreningen. 

Not 8. 

Undersökningen Medborgarna och Kommunen, 1981 idenitiferar olika 

organisationstyper på ungefär samma sätt som SCB 1980 och 1982. 

Till Arbetets rörelse förs kategorierna fackförening, 

lantbruksorganisation, företagarorganisation. Till Identitets

rörelsen förs Konsumförening eller annan konsumentorganisation, 

hyresgästförening, bostadsrättsförening eller villaägarförening, 

föräldraförening, lokal intressegrupp, miljögrupp, lokal 

aktionsgrupp eller liknande samt pensionärsförening. 

Interaktionsrörelsen identifieras som idrottsförening eller 

friluftsförening. 



- 193 -

LITTERATUR 

Offentligt tryck: 

Allmänna valen 1976, 1979, 1982, SOS. Stockholm: Liber. 

DsKn 1978:1 Statliga bidrag till folkrörelser och organisationer. 
Stockholm: Liber. 

NOU 1982:3, Maktutredningen: Slutrapport. Oslo: Universitets-
forlaget. 

SCB 1980, Levnadsförhållanden, rapport nr 18. 

SCB 1982, Politiska resurser, rapport nr 31. 

SCB 1985, Offentliga sektorn i utveckling och nuläge. Stockholm: 
SCB. 

SCB 1986, Politiska resurser: Preliminära resultat från 1984 års 
undersökning om levnadsförhållanden, Be AO Sm 8601. 

SOU 1983:39, Politisk styrning - administrativ självständighet. 
Stockholm: Liber. 

SOU 1984:83, Folkstyret i kommunerna - delaktighet, medverkan, 
ansvar. Stockholm: Liber. 

Bearbetningar : 

Alford, R.R. & Friedland, R. (1985) Powers of Theory. Cambridge: 
Cambridge UP. 

Almond, G. (1958) "A Comparative Study of Interest Groups and the 
Political Process" i American Political Science Review, 52, s 
270-282. 

Almond, G. (1983) "Corporatism, Pluralism, and Professional 
Memory." World Politics, 2, s 245-261. 

Almond, G. & Verba, S. (1963) The Civic Culture. Princeton N.J: 
Princeton UP. 

Apter, D.E. (1965) The Politics of Modernization. Chicago: UCP. 

Arnstein, S.R. (1969) "A Ladder of Citizen Participation". 
Journal, American Institute of Planners. Vol 35, s 216-224. 

Arvidsson, H. & Berntson, L. (1980) Makten, Socialismen och 
Demokratin. Lund: Zenit Förlag. 



- 194 -

Back, P.-E. (1967) Sammanslutningarnas roll i politiken. Lund: 
Studentlitteratur. 

Brandal, T. & Selle, P. (1983) !,Endringar i organisasjonsmtfnstret 
i Hordaland 1940-1980". Heimen, 4. 

Buksti, J.A. (1982) "Samspil mellem organisationer og omgivelser 
- tilpasning eller kontrol"? i Öhngren B. (red) Organisationerna 
och samhällsutvecklingen. Stockholm: TCO. 

Buksti, J.A. & Johansen, L.N. (1977) Danske Organisationers 
Hvem-Hvad-Hvor. Kribenhavn: Politikens Forlag. 

Cameron, D.R. (1974) "Toward a Theory of Political Mobilization". 
The Journal of Politics. Vol 36. s. 138-171. 

Dahl, R.A. (1961) Who Governs? New Haven: Yale UP. 

Dahl, R.A. (1982) Dilemmas of Pluralist Democracy. New Haven: 
Yale UP. 

Dahlerup, D. et al. (1975) "Korporatisme-begrepet og studiet af 
samspillet mellem politiske institutioner". 0konomi Og Politik. 

Elster, J. (1978) "Statens rolle i marxistisk teori - En 
vitenskapsteoretisk analyse" i Slagstad, R. (red) Om staten. 
Oslo: Pax. 

Elvander, N. (1966) Intresseorganisationerna i dagens Sverige. 
Lund: CWK Gleerup Bokförlag. 

Engberg, J. et al. (1978) Utanför Systemet. Stockholm: Rabén & 
Sjögren. 

Engberg, J. 6c Lane, J.-E. (1980) "Internationalisering och 
autonomi". Statsvetenskaplig Tidskrift, 4. 

Engberg, J. (1986) "Privat internationalism: organisationssverige 
söker sig utomlands". Statsvetenskaplig Tidskrift, utkommande. 

Eriksson, S. (1982) Kommunurval, väljarurval och analysansatser. 
DsKn 1982:4. Stockholm: Liber. 

Etzioni, A. (1968) The Active Society. New York: Free Press. 

Fackföreningsrörelsen och välfärdsstaten. (1986). Stockholm: 
Landsorganisationen. 

Flora, P. & Alber, J. (1981) "Modernization, Democratization, and 
the Development of Welfare States in Western Europe" i Flora, P. 
& Heidenheimer, A.J. (eds) The Development of Welfare States in 
Europe and America. New Brunswick: Transaction Books. 



- 195 -

Flora, P. & Heidenheimer, A.J. (1981) lfThe Historical Core and 
Changing Boundaries of the Welfare State11 i Flora, P. & 
Heidenheimer, A.J. (eds) The Development of Welfare States in 
Europe and America. New Brunswick: Transaction Books. 

Friberg, M. & Galtung, J. (1984) "Inledning" till Friberg, M. & 
Galtung, J. (red) Rörelserna. Stockholm: Akademilitteratur. 

Frikyrkosverige (1979). Stockholm: Sober. 

Gidlund, J. (1978) Aktionsgrupper och lokala partier. Lund: 
Gleerup. 

Gidlund, J. (1980) "Kommunernas kontakter med organisationerna. 
Ett panorama" i Brändström, D. (red) Festskrift till Pär-Erik 
Back. Lund: Gleerup. 

Gidlund, J. (1981) Planering och medinflytande. Stockholm: 
Byggforskningsrådet, R32:1981. 

Gould, F. (1983) "The Growth of Public Expenditures: Theory and 
Evidence From Six Advanced Democracies" i Taylor, C.L. (ed) Why 
Governments Grow - Measuring Public Sector Size. London: Sage. 

Gustafsson, G. & Richardson, J. (1979) "Concepts of Rationality 
and the Policy Process". European Journal of Political Research, 
7, s 415-436. 

Hadenius, A. (1976) Facklig Organisationsutveckling. Stockholm: 
Rabén & Sjögren. 

Hadenius, A. (1978) "Ämbetsverkens styrelser". Statsvetenskaplig 
Tidskrift, 1. 

Hallin. U.B. (1982) "Organisationsstrukturer" i Gidlund, J. et 
al. Folkrörelser och kommunalpolitik. Dskn 1982:3. Stockholm: 
Liber. 

Heckscher, G. (1946) Staten och Organisationerna. Stockholm: KF:s 
Bokförlag. 

Heclo, H. (1981) "Toward a New Welfare State?" i Flora, P. & 
Heidenheimer, A. (eds) The Development of Welfare States in 
Europe and America. New Brunswick: Transaction Books. 

Hernes, G. (1978) "Makt, BlandningsgJkonomi Og Blandnings-
administrasjon" i Hernes, G. (red) Forhandlingspkonomi 
og Blandningsadministrasjon. Bergen: Universitetsförlaget. 

Himmelstrand, U. (1981) "Capitalism, Democracy and Class 
Struggle: a Road to Socialism?" i Himmelstrand, U. et al. Beyond 
Welfare Capitalism. London: Heinemann. 



- 196 -

Hjortdal, H. (1983) "Korporatisme-debatten". Statsvetenskaplig 
Tidskrift, 2. 

Holmberg, S. (1984) Väljare i Förändring. Stockholm: Liber. 

Huntington, S.P. (1968) Political Order in Changing Societies. 
New Haven, Conn.: Yale UP. 

Inglehart, R. (1971) "The Silent Revolution in Europe: Inter-
generational Change in Post-Industrial Societies". American 
Political Science Review, vol. 65. 

Inglehart, R. (1977) The Silent Revolution : Changing Values and 
Political Styles Among Western Publics. Princeton: Princeton U.P. 

Inglehart, R. (1985) "New Perspectives on Value Change". 
Comparative Political Studies, 4, s 485-533. 

Johansen, L.N & Kristensen, O.P. (1982) "Corporatist Traits in 
Denmark - 1946-1976". i Lehmbruch, G. & Schmitter, P.C. (eds) 
Patterns of Corporatist Policy-Making. London: Sage. 

Johansson, H. (1952) Folkrörelserna och det demokratiska 
statsskicket i Sverige. Lund: Gleerups. 

Johansson, H. (1973) Idéer på vandring. Älvsjö: AB Informa
tionstjänst. 

Johansson, L. (1982) Kommunal servicevariation. DsKn, Stockholm: 
Liber Förlag. 

Johansson, S. (1982) "Arbetarrörelsen i de tre skedena". Tiden, 
6 .  

Keohane, R.O. & Nye, J.S. (1976) Power and Interdependence. 
Boston: Little, Brown and Company. 

Kramer, R.M. (1981) Voluntary Agencies in the Welfare State. 
Berkeley: UCP. 

Kuhnle, S. (1983) Velferdsstatens Utvikling. Bergen: 
Universitetsförlaget. 

Lafferty, W.M. (1976) "Basic Needs From Norway on Europe's Silent 
Revolution". Acta Sociologica, vol. 19. 

Lane, J.-E. & Ersson, S. (1986) Politics and Society in European 
Democracies. London: Sage. 

Larkey, P., Stolp, C., Winer, M. (1981) "Theorizing About the 
Growth of Government: A Research Assessment". Journal of Public 
Policy, 1, 2 (May) s 157-220. 



- 197 -

Lerner, D. (1958) The Passing of Traditional Society. New York: 
Free Press. 

Lindblom, C.E. (1968) The Policy-Making Process. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Lindblom, C. (1977) Politics and Markets. New York: Basic Books. 

Logue, J. (1979) "The Welfare State: Victim of its Success11 i 
Graubard, S.R. (ed) The State. New York: Norton. 

Lowi, T.J. (1979) The End of Liberalism. New York: W.W. Norton & 
Company. 

Lundqvist, S. (1977) Folkrörelserna i det svenska samhället 
1850 - 1920. Stockholm: Sober. 

Lundqvist, S. (1978) "Begreppet Folkrörelse - historisk 
bakgrund och nuläge" i Isling, Å., Folkrörelserna i ny roll? 
Stockholm: Sober. 

Morèn, J. et al. (1972) Norske Organisasioner 2. Oslo: Johan 
Grundt Tanums Forlag. 

Muller, E.N. (1977) "Behavioral Correlates of Political Support". 
American Political Science Review, Vol. 71. 

Nykterhetssverige (1979) Stockholm: Sober. 

Offe, C. (1981) "The attribution of public status to interest 
groups: observation on the West German case" i Berger, S. (ed) 
Organizing Interests in Western Europe. Cambridge: Cambridge UP. 

Offe, C. (1984) "Crisis of Crisis Management: Elements of a 
Political Crisis Theory" i Keane, J. Contradictions of the 
Welfare State - Claus Offe. London: Hutchinson. 

Olsen, J.P. (1978) "Folkestyre, Byråkrati Og Korporativisme" i 
Olsen, J.P. (red) Politisk Organisering. Bergen: Universitets
for laget. 

Olsen, J.P. (1983) Organized Democracy: Political Institutions in 
a Welfare State - the Case of Norway. Bergen: Universitetsfor-
laget. 

Olsen, J.P. & Saetren, H. (1980) Aksjoner og Demokrati. Oslo: 
Universitetsförlaget. 

Olson, M. (1982) The Rise and Decline of Nations. New Haven: Yale 
UP. 



- 198 -

Paloheimo, H. (1984) "Pluralism, Corporatism and the Distributive 
Conflict in Developed Capitalist Countries'1. Scandinavian 
Political Studies, 1. 

Parsons, T. (1960) Structure and Process in Modern Societies. 
Glencoe, 111: Free Press. 

Patrick, G.M. (1984) "Political Culture" i Sartori, G. (ed) 
Social Science Concepts: A Systematic Analysis. Beverly Hills: 
Sage. 

Pedersen, M.N. (1983) "Changing Pattern of Electoral Volatility 
in European Party Systems 1948-1977" i Daalder, H. & Mair, P. 
(eds) Western European Party Systems. London: Sage. 

Perrin, G. (1969) "Reflections on Fifty Years of Social 
Security". International Labour Review, 3. 

Pestoff, V. (1982) "Pluralism, nykorporatism och demokrati" i 
Öhngren, B. (red) Organisationerna och samhällsutvecklingen. 
Stockholm: TCO. 

Richardson, J.J. & Jordan, A.G. (1979) Governing Under Pressure. 
Oxford: Martin Robertson. 

Rokkan, S. (1970) "Nation Building, Cleavage Formation and the 
Structuring of Mass Politics", i Rokkan, S. (ed) Citizens 
Elections Parties. Oslo: Universitetsförlaget. 

Ruin, 0. (1982) "Sweden in the 1970s: Policy-Making Becomes More 
Difficult" i Richardson, J.J (ed) Policy Styles in Western 
Europe. London: George Allen & Unwin. 

Sartori, G. (1984) "Guidelines for Concepts Analysis" i Sartori, 
G. (ed) Social Science Concepts: A Systematic Analysis. Beverly 
Hills: Sage Publications. 

Schmitter, P.C. (1979) "Still the Century of Corporatism?" i 
Schmitter, P.C. & Lehmbruch, G. Trends Toward Corporatist 
Intermediation. London: Sage. 

Schmitter, P.C. (1981) "Interest Intermediation and Regime 
Governability in Contemporary Western Europe and North America" i 
Berger, S. (ed) Organizing Interests in Western Europe. 
Cambridge: Cambridge UP. 

Scott, R.W. (1981) Organizations: Rational, Natural, and Open 
Systems. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

Szulkin, R. (1984) "Politiska resurser" i Erikson, R. & Åberg, R. 
Välfärd i förändring. Stockholm: Prisma. 



- 199 -

Tiden (1984) MGå inte som katten kring het gröt11. Ledarartikel.A. 

Tilly, C. (1978) From Mobilization to Revolution. Reading, Mass: 
Addison-Wesley. 

Tingsten, H. (1966) Från idéer till idyll. Stockholm: Norstedts. 

Truman, D.B. (1951) The Governmental Process. Political Interests 
and Public Opinion. New York: Knopf. 

Wallin, G (1983) "Att vara kommunalpolitiker11 i Strömberg, L. & 
Westerståhl, J. (red) De nya kommunerna. Stockholm: Publica. 

Westerståhl, J. & Johansson, F. (1981) Medborgarna och kommunen: 
studier av medborgerlig aktivitet och representativ folkstyrelse. 
DsKn 1981:12. Stockholm: Liber Förlag. 

Wildavsky, A. & Webber, C. (1986) History of Budgeting and 
Taxation. New York: Simon & Schuster. 

Wilkinson, P. (1971) Social Movement. London: Pall Mall Press. 

Wilson, J.Q. (1973) Political Organization, New York: Basic 
Books. 

Yearbook of International Organizations. (1977). Brussels: Union 
of International Associations. 

Zetterberg, H.L. (1977) Arbete, livsstil och motivation. 
Stockholm: Svenska Arbetsgivareföreningen. 

Zetterberg, H.L. (1979) "De nyktras livsstil" i Nykterhets-
sverige. Stockholm: Sober. 

Zetterberg, H.L. (1979a) "Den frikyrkliga livsstilen" i 
Frikyrkosverige. Stockholm: Sober. 

Öhngren, B. (1980) "Folkrörelserna och den ofantliga sektorn" i 
Med eller mot strömmen (ant). Stockholm: Sober. 

jtfsterud, 0 .  (1978) "Statsdannelse" i Slagstad, R. (red) Om 
Staten. Oslo: Pax. 



- 200 -

APPENDIX 

METOD 

Avhandlingens syfte att kartlägga organisationernas samhälls

funktioner och ange deras möjlighet att genomdriva olika 

politiska kulturer, medför att analysen måste föras på flera 

olika nivåer. Med anledning av den komplexiteten kan det vara 

lämpligt att börja metodredogörelsen med några reflektioner kring 

den tillämpade forskningsstrategin. Därefter presenteras de olika 

datamaterialen och de problem som är förbundna med re-analys. 

FORSKNINGSSTRATEGI 

Varje analys med både teoretiska och empiriska ambitioner måste 

finna en teoretisk ram till vilken empiriska observationer kan 

föras. Beroende på hur den ramen definieras kan också en 

forskningsstrategi utvecklas. Ju mer precisa de teoretiska 

utgångspunkterna är desto mer precis blir forskningsstrategin. I 

det ideala fallet sammanfaller teori och strategi så, att varje 

uppsättning hypoteser genereras från en säker kunskapsbas där val 

av material och undersökningstekniker är givna utifrån tidigare 

erfarenheter. I det inte fullt så ideala fallet är varken 

kunskapsbasen eller material och tekniker givna, och då måste 

forskningsstrategin rättas därefter. I de flesta samhällsveten

skapliga sammanhang gäller den senare forskningssituationen men 

den är speciellt aktuell i en analys med helhetsperspektiv. Ju 

fler variabler och analysenheter som tillförs en analys desto mer 

komplicerad blir den att genomföra. 

En forskningsstrategi kan vara allt från en noggrann plan där 

varje steg i analysen är förutbestämt, till ett förhållningssätt 

med lösliga konturer. Oavsett vad som är tillämpligt ska en 
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forskningsstrategi verka vägledande för hur en analys ska 

genomföras. Frånvaron av säker kunskap (teorier i strikt mening) 

gör att en viss ödmjukhet måste genomsyra samhällsvetenskapliga 

forskningsstrategier. I det konkreta fallet handlar det om att 

låta teori och empiri bedriva ett växelspel. Utgångspunkten i den 

här analysen är att mobilisering och politisering bestämmer 

organisationernas samhällsfunktioner och att dessa funktioner i 

sin tur pekar fram mot olika politiska kulturer. Det första 

delsyftet är att påvisa dessa samhällsfunktioner. Analysen är i 

det skedet baserat på en strategi som är teoretiskt grundad. 

Det andra delsyftet, är däremot inte baserat på någon precis 

förhandsuppfattning av teoretisk natur. Skälet till det är att 

omgivningens respons på organisationernas samhällsfunktioner inte 

kan preciseras före dessa funktioner är kända. Av det skälet har 

analysen under det andra delsyftet en mer trevande karaktär. Det 

är först genom en utredning av välfärdssamhällets problem och 

karaktär som en utgångspunkt för att studera organisationernas 

förändringskapacitet kan erhållas. På basis av de resultat som 

erhålls via en konfrontation mellan samhällsfunktioner å ena 

sidan och attityder och politisk praktik å den andra, kan 

analysen sen föras föras vidare till att betrakta den politiska 

demokratins roll för organisationers förändringskapacitet. 

Förutom att en forskninsstrategi ska klargöra vilken relation som 

ska råda mellan teori och empiri, bör den också verka vägledande 

på ett praktiskt plan. Givet teori och frågeställningar: vilka 

empiriska uppgifter är önskvärda respektive möjliga att 

införskaffa? Vilka är de alternativa empiriska möjligheterna att 

studera mobilisering och politisering? 

Det första delsyftet att ange organisationernas samhälls

funktioner förutsätter två analysnivåer. Mobilisering rör en 

organisations förhållande till medlemmar - analysnivån är 

medlemmar, politisering gäller en organisations förhållande till 
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omgivningen - analysnivån är organisationer. I båda fallen 

aktualiseras emellertid problem med nivåtransferering och 

möjlighet till reduktionistiska felslut. Relationer förutsätter 

minst två aktörer och vilken som undersöks i varje observation 

måste klargöras. Eftersom flera olika mått på både mobilisering 

och politisering används måste operationaliseringen i varje 

observation ha en nivårelevant karaktär. Mobiliseringsdimensionen 

måste undersökas på ett sådant sätt att medlemmars aktiviteter 

och förhållningssätt blottlägges. Politisering måste granskas som 

ett fall av organisationsbeteende. Förutom vissa uppgifter om 

medlemstal, baseras båda dimensionerna på frågeundersökningar och 

frågan är i vad mån ett sådant dataunderlag kan aktualisera 

nivåproblem. 

För mobiliseringsdimensionen synes problemet vara försumbart, 

frågeundersökningar förs på individnivå och det är just 

individers ( organisationsmedlemmars) förhållanden som står i 

focus när det gäller mobilisering. Då det gäller politisering är 

användandet av frågeundersökningarna kritisk. Organisations-

egenskaper kan undersökas på andra sätt som kanske är mer 

nivårelevanta. Vad som åsyftas är programskrifter, budgetar, 

organisationspress och annat tryckt material. 

I projektets början inkluderades även sådana uppgifter. Redan 

efter en inledande datainsamling stod det klart att den uppgiften 

skulle bli alltför omfattande, och ibland omöjlig att genomföra. 

Enbart I0GT/NT0 uppvisade 106 hyllmeter skriftligt material (på 

riksarkivet) och sorteringen lämnade mycket i övrigt att önska. 

Ett annat problem, förutom den massiva mängen av material, var 

svårigheten att erhålla jämförbarhet mellan organisationer. De 

budgetbaserade uppgifterna skiljer sig åt både inom organisa

tioner för olika år och mellan organisationer. Av dessa skäl 

lämnades tryckt material därhän. Vad som återstod var att använda 

frågeundersökningar. Det nivåproblem som då uppstår är att 

individers uppgifter om en organisation kan vara skilda från 



- 203 -

faktiska omständigheter och summan av individers attityder om 

exempelvis politisering behöver inte överensstämma med faktisk 

politisering. Effekten av en påtryckning gentemot den politiska 

demokratin kan vara av ett slag som går förbi enskilda 

respondenters kunskap. Nivåproblematiken är emellertid inte 

automatisk, det finns många olika sätt att använda enkät och 

intervjuinstrumentet. 

Nivåproblematiken synes vara störst då enskilda respondenter görs 

till tolkar för en organisations värderingsmässiga förhållanden 

och mindre om beskrivande mått efterfrågas. Att fråga en 

organisationselit efter antal regelbundet aktiva, omfattningen av 

remisskrivande, förekomst av gemensamma beslutsorgan etc. behöver 

inte ge upphov till problem av nivåkaraktär. Av det skälet är de 

observationer som används för att ge politiseringsdimensionen ett 

empiriskt innehåll, i första hand valda efter deras deskriptiva 

karaktär. I vissa fall, exempelvis då det gäller organisationens 

inställning till att spela en politisk roll, har dock 

värderingsfrågor använts. För att ändå i görligaste mån komma i 

från nivåproblematiken, sammanförs alla observationer i en 

indexkonstruktion. Därigenom får i vart fall ingen enskild 

observation ett genomslag som kan dominera utfallet på respektive 

dimension. 

Ett annat nivåproblem som kan aktualiseras i analysen gäller 

förhållandet att data på lokal nivå används till generaliseringar 

på en systemnivå. Om systemnivå likställdes med central nivå 

skulle ett nivåfelslut aktualiseras. Om däremot analyserna 

resulterar i utfästelser om organisationers beteende på lokal 

nivå och denna nivå anses konstituera ett system - vilket är 

fallet i den här analysen - blir de analytiska problemen en fråga 

om representativitet och inte om nivåfelslut. I det fall 

analyserna aktualiserar problem som har med en central och en 

lokal nivå görs detta till föremål för särskild utredning (se 

kapitel 4 och 7). 
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Slutligen bör en forskningsstrategi också göra klart vilken 

"position11 forskningsobjektet ska ha i analysen. Man skulle 

kunna tänka sig en forskningsstrategi där folkrörelserna helt 

enkelt tillfrågades om vilken samhällsfunktion de har, vilken 

politisk kultur de skulle vilja se realiserad samt hur de 

uppfattar den egna förändringskapaciteten. Risken med ett sådant 

förfarande är att respondenternas fördomar, önskningar, 

aversioner eller okunnighet styr resultaten och då skulle 

nivåproblematiken bli akut. Alternativet - och det som styrt den 

här analysen - är att forskaren ställer sig utanför sitt 

studieobjekt och gör det till en analytisk uppgift att 

rekonstruera organisationernas samhällsfunktioner. Oavsett vilka 

uppfattningar som finns i folkrörelseleden om de frågor som 

ställts i analysen, ligger det på forskaren ansvar att motivera, 

trolliggöra och presentera analysens förutsättningar, genom

förande och dess resultat. Därigenom erhålls kritisk forskning 

till skillnad från en jubileumsskrift. 

DATAUNDERLAGET 

De analytiska förutsättningarna bygger således i stor 

utsträckning på frågeundersökningar. Sådana data erbjuder goda 

möjligheter till systematisk analys när de väl är insamlade och 

maskinläsbara. Surveymaterial har sin inneboende svaghet i 

utgångsläget, i urvalsförfarande, frågekonstruktioner och i 

själva insamlandet av datamängderna. En frågeundersökning är 

aldrig bättre än dess representativitet, relevans och dess 

pålitlighet. För att i någon mån göra troligt att de här använda 

dataunderlagen motvärar sådana krav, presenteras de ingående 

materialen nedan. Först måste emellertid några reflektioner göras 

angående en speciell problematik som gäller denna analys. Det 

handlar om re-analysens problem. 
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Av de totalt sju frågeundersökningar som använts är enbart en 

utförd inom "folkrörelserna i välfärdssamhället11. Övriga 

undersökningar är utförda med andra syften och i andra 

sammanhang. Det förhållandet skapar problem med den övergripande 

validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Om det är 

organisationsdata som efterfrågas, hur kan man vara säker på att 

olika organisationskategorier i olika undersökningar kan 

sammanföras till en gemensam bild? Om rörelsetyper efterfrågas 

(dvs grupper av organisationer), kan olika organisationer ingå i 

olika redovisningar men ändå kallas exempelvis arbetets rörelse. 

Om riksrepresentativitet efterfrågas, kan olika kommunurval 

betraktas som lika representativa? osv. Alla dessa och liknande 

problem kan inte ges en tillfredställande lösning, men data

mängder kan väljas eller förkastas efter kritisk granskning. I 

ett viktigt avseende uppvisar de använda datamaterialen en 

grundläggande överensstämmelse - de har en kommunal struktur

likhet. 

Förhållandet mellan datamängderna kan liknas vid en kinesisk ask 

där den yttre asken betecknar undersökningen medborgarna och 

kommunen (re-analys) (Westerståhl & Johansson, 1891) den 

undersökningen baseras på ett 50 kommuners urval. Innanför den 

asken ligger den enkät som utförts inom Folkrörelserna i 

välfärdssamhället, den baseras på 25 kommuner vilka ingår i 

50-urvalet ovan. Den innersta asken illustrerar undersökningen 

Folkrörelser och kommunalpolitik (re-analys) (Gidlund et 

al, 1982); den undersökningen baseras på ett femkommunersurval 

vilket ingår i 25 kommunersurvalet ovan. Förutom dessa 

undersökningar tillkommer två som också använts för re-analys 

nämligen Nykterhetssverige (1979) och Fr ikyrkosver ige 

(1979). Båda dessa undersökningar baseras på riksomfattande 

medborgarurval. Tanken bakom valet av dataunderlag har varit att 

om det inte är möjligt att åstadkomma överensstämmelse mellan 

datamängder då det gäller organisationer, kan en sådan likhet 

åstadkommas beträffande strukturella förhållanden. En betydande 
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del av analysen ägnas relationen mellan organisationers 

samhällsfunktioner och olika strukturella faktorer i lokal

samhället, varför det är relevant att söka uppnå en struktur

likhet i de olika materialen. En sådan har åstadkommits genom att 

kommunurvalen i de olika undersökningarna överlappar varandra. 

Konkret innebär de att de olika kommunerna i undersökningarna 

grupperats efter ett bestämt mönster, framförallt då det gäller 

kommunstorlek (invånareantal) och tätortsgrad. Kommunerna i dessa 

tre kommunurval tillfredsställer krav på att tillhöra en av tre 

storleksklasser och en av tre klasser av tätortsgrad. Fem-

kommunsurvalet skiljer sig något i från dessa kriterier eftersom 

de ingående kommunerna blivit utvalda för detalj studium. De finns 

med andra ord inte representerade i alla nio tänkbara kommun

klasser, men de är ändå så långt möjligt fördelade enligt dessa. 

För ytterligare information om kommunurvalen i kommunal

demokratiska forskningsgruppens undersökningar hänvisas till Sven 

Erikssons rapport: Kommunurval, väliarurval och analysansatser. 

DsKn 1982:4. 

Förutom dessa reflektioner kring kommunurvalens strukturlikhet 

kan det vara av intresse att redovisa information om andra 

metodöverväganden i de olika undersökningarna. Redogörelsen 

disponeras efter några gemensamma huvudpunkter: Syftet med 

respektive undersökning, typ av frågeundersökning, antal 

respondenter och urvalsprincip. 

Medborgarna och kommunen ingår som en del i kommunaldemokratiska 

kommitteens forskningsprogram - den kommunala självstyrelsen, en 

utvärdering av kommunindelningsreformen. Medborgarna och kommunen 

undersöker 11 dels medborgarnas aktiviteter i vid mening på det 

kommunala området, dels... hur det representativa systemet 

fungerar i kommunerna11 (Westerståhl & Johansson ,1981:9). Inom 

ramen för denna undersökning genomfördes en intervjuundersökning. 

Den baserades på ett tvåstegsurval (kommunurval enligt ovan 

och den röstberättigade befolkningen under 80 år) och omfattade 
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2700 intervjuer, bortfallet redovisas till 18%. Undersökningen 

genomfördes 1979. För information om representativitet, 

konfidensintervall o dyl se Eriksson, 1982. De data som använts 

från denna undersökning har tillhandahållits av Svensk 

Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) och överförts via datanätet 

SUNET. Det kan noteras att ett viktningsförfarande med hänsyn 

till kommunstorlek och andel röstberättigade har utförts för att 

kompensera för olika urvalsstorlekar i de studerade kommunerna. 

Folkrörelser och kommunalpolitik syftar till att ange 

organisationernas roll i den kommunalpolitiska processen samt att 

visa vilka strukturella och interna faktorer som bestämmer dessa 

roller (Gidlund, 1982:12). För att uppnå detta syfte utfördes 

både en intervju och en enkätundersökning. Det är enkätunder

sökningen som använts för re-analys i denna studie. Den omfattar 

492 respondenter (organisationsföreträdare) och har en svars

procent på 84. På grund av svårigheter att fastställa den totala 

populationens storlek har urvalsramen måst begränsas med hänsyn 

till vissa organisationstyper (politiska partier och ekonomiska 

föreningar ingår ej). Dessutom har urvalsramen begränsats av 

svårigheter att registrera alla organisationer inom denna 

reducerade ram. Eftersom urvalsramen till stor del tillhanda

hållits av kommunernas förvaltningar kan en viss bias ha 

förekommit. (Organisationer med kontakt med kommunen syns oftare 

i deras register). Från urvalsramen har sedan ett stratifierat 

urval dragits med hänsyn till kommunstorlek. Två av tre 

organisationer har dragits för Grästorp, Sjöbo och Kävlinge och 

varannan från Luleå och Lidköping. Undersökningen genomfördes 

1981. (För övriga metodöverväganden se Gidlund et al, 1982). De 

re-analyser som gjorts inom "Folkrörelserna i välfärdssamhället 

är baserade på viktade värden, eftersom organisationerna inte 

särskiljts med hänsyn till kommuntillhörighet (i de analyser som 

använt detta data-underlag). 
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Frikyrkosverige och Nykterhetssverige syftar till att "följa 

utvecklingen i olika avseenden inom organisationerna. Detta 

gäller inte minst i fråga om medlemmarnas attityder i livsstils

frågor och deras inställning i andra frågor11 (Nykterhets

sverige, 1979:6 & Frikyrkosverige, 1979:6). Undersökningarna har 

gjorts som postal enkät och baseras på svaren från respektive 

1152 och 2017 respondenter. Svarsfrekvensen rapporteras till 80% 

respektive 74%. Undersökningarna är riksomfattande och tillämpar 

representativa urval baserade på medlemsregister och uppgifter om 

angivet medlemskap. Undersökningarna är genomförda via ett 

samarbete mellan försäkringsbolaget ansvar, SIFO och berörda 

organisationer. Undersökningarna genomfördes 1978. För övriga 

metodöverväganden se respektive undersöknings publicerade 

rapport. 

"Folkrörelserna i välfärdssamhället (I)" är en "egen11 

undersökning syftande till att belysa mobiliserings- och 

politiseringsförhållanden för ett urval av organisationer. 

Undersökningen genomfördes våren 1983 som postal enkät och 

besvarades av 886 personer. Det motsvarar en svarsprocent på 71%. 

Respondenterna är ordförande eller styrelseledamot i respektive 

förening. Urvalet av organisationer följer en tvåstegsmodell där 

en kommunklassifikation bildar första steg. Det kommunurvalet 

följer kommunaldemokratiska forskningsgruppens urval (enligt 

ovan). Eftersom 50-urvalet är disponerat i 25 strata med två 

likvärdiga kommuner i varje strata, har det ansetts tillräckligt 

att endast välja en kommun från varje strata. Härigenom finns 

ändå alla nio kommuntyperna representerade. Det andra steget i 

urvalsprocessen var att välja organisationer. Redan på ett tidigt 

stadium uteslöts möjligheten att utföra ett slumpmässigt urval. 

Populationen var inte känd och bedömdes som alltför krävande att 

ta fram. I det läget återstod endast ett teoretisk motiverat 

urval. Principen var att urvalet skulle spegla arbetets och 

fritidens organisering i enlighet med de distinktioner som är 

gjorda i kapitel 1. En reservation i sammanhanget är dock att 
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klassifikationen inom fritidens organisering omarbetats under 

projektets gång. Det har inneburit att interaktionsrörelsen 

troligen är underrepresenterad i de analyser som baseras på denna 

undersökning. 21 organisationer valdes till slut och med två 

respondenter från varje organisation och 25 kommuner borde det 

bli ett urval på 1050. Eftersom några organisationer undersöktes 

i samtliga kommuner i landet (pga samarbete med andra projekt) 

blev det totala antalet respondenter 1254, efter avdrag för 

naturligt bortfall. De respondenter som inte ingår i det gjorda 

25-kommunersurvalet är självfallet exkluderade från analyserna. 

Organisationsurvalet består av lokalavdelningar till följande 

organisationer: Konsumföreningar, Lantbrukarnas Riksförbund, HSB, 

Hyresgästföreningen, Kommunalarbetareförbundet, Lantarbetare

förbundet , Svenska Kommunaltj änstemannaförbundet, Sveriges 

Lärarförbund, IOGT/NTO, Motormännens Helnykterhetsförbund, 

Missionsförbundet, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Svenska 

Freds- och Skiljedomsföreningen, Finska Föreningen, Röda korset, 

Amnesty International, Fredrika Bremer-förbundet, Hem och Skola, 

Svenska Naturskyddsföreningen, Riksförbundet för ett Narkotika

fritt Samhälle samt Fotbollsförbundet. Detta är inte ett 

sannolikhetsurval, varför inga skattningar kan göras i fråga om 

konf idens intervall. 

"Folkrörelserna i välfärdssamhället (II)" är en undersökning av 

vissa organisationers medlemsmässiga utveckling. Uppgifterna 

samlades in på basis av årsberättelser och liknande skrifter. 

Dessa noteringar används endast i figur 2:1 för att komplettera 

andra datakällor. Vilka organisationer det gäller redovisas i 

texten i anknytning till figuren. Dessa data föreligger inte i 

maskinläsbart skick. 
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Förutom dessa dataunderlag som antingen utsatts för re-analys 

eller insamlats inom ramen för avhandlingen, har en del andra 

databaser använts. Det handlar i första hand om SCB-data som 

omräknats på basis av tabelluppgifter. Den huvudsakliga källan 

har varit Politiska resurser, rapport 31 SCB:1982. De 

organisationsklassifikationer som redovisas där har omräknats med 

hänsyn till den klassifikation av rörelsetyper som återfinns i 

denna analys. I samtliga fall har omräkningarna gjorts på basis 

av absoluta tal. 




