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Förord

I direktiven till maktutredningen har regeringen bl.a. ställt följande 
två frågor: Vilka resurser har de enskilda medborgarna att påverka 
samhällsförändringen? Vilket inflytande har olika grupper och ka
tegorier av individer över sina livsvillkor? Den undersökning som 
redovisas i denna bok försöker ge en del av svaret på dessa stora 
frågor.

Undersökningen har genomförts som ett av flera forskningspro
jekt inom maktutredningen. Resultaten framläggs nu för allmän dis
kussion. Vi hoppas därmed kunna bidra till faktaunderlaget för 
debatten om maktfördelning och demokrati i Sverige.

Den ursprungliga uppläggningen av undersökningen utarbetades 
tillsammans med Helga Maria Hernes vid Institutt for samfunns- 
forskning i Oslo. Till följd av sin övergång till annan verksamhet 
har vår norska kollega inte haft möjlighet att nu skriva den bok hon 
planerat. Det har därmed fallit på vår lott att bearbeta materialet och 
presentera resultaten. Vi vill tacka Helga Maria Hernes, och hennes 
assistent Nils Asbjømsen, för deras insats vid undersökningens pla
nering och genomförande.

Under arbetets gång har vi haft fortlöpande diskussioner med 
statsvetarkolleger och andra intresserade. Ett tack riktas till alla som 
bidragit med synpunkter och kritik. En av författarna, Anders West- 
holm, är också verksam inom forskningsprojektet ”Riksdagen och 
de organiserade intressena”. Medarbetarna i detta projekt tackas för 
gott samarbete.

Huvudkällan för vår bok är intervjuer med ett representativt ur
val personer bosatta i Sverige. Statistiska centralbyrån har svarat 
för urvalsdragning och fältarbete. Vi tackar personalen vid SCB för 
deras goda och omfattande arbetsinsats.



På en del punkter har vi haft möjlighet att gå tillbaka och jämföra 
med äldre undersökningar. Särskilt har vi kunnat utnyttja de lev
nadsnivåmätningar som initierades av låginkomstutredningen i slu
tet av 1960-talet. Vi vill i samband härmed tacka Robert Érikson 
och hans medarbetare vid institutet för social forskning för att de 
berett oss tillfälle att göra nya bearbetningar av detta datamaterial.

Ett tack riktas också till våra assistenter, Petter Beckman, Anna 
Carlbom, Sverker Härd och Katrin Paabo, som bistått med allehan
da ting från det första kodningsarbetet till den sista korrekturläs
ningen.

Drygt 2 000 personer har ställt sin tid till förfogande för att sva
ra på våra frågor. Som ett tack för den insatsen tillägnar vi dem den
na bok.

Uppsala i november 1988

Författarna



1. Medborgarskapets innebörd

Från undersåte till medborgare
Vad medborgarskapstanken inneburit för det politiska livet kan en
dast jämföras med vad den industriella revolutionen betytt för det 
ekonomiska livet och upplysningstiden för tankelivet.

Medborgaridén innebar en revolutionerande nyhet i förhållandet 
mellan människa och samhälle. Dessförinnan hade alla samhällen 
grundats på principen om olikhet. Människor föddes olika och lev
de olika. Rättigheter och skyldigheter bestämdes av ståndstillhörig
het, privilegier och släktskap. En del människor var dömda att förbli 
slavar eller undersåtar. Att byta plats i samhället var inte endast en 
praktisk svårighet utan ofta en principiell omöjlighet. Individens 
livschanser begränsades av hopplöshetens skrankor.

Medborgarskapet bygger däremot på principen om människors 
lika värde och lika rättigheter. Varje medborgare är tillförsäkrad 
samma möjligheter att ta del i samhällsutvecklingen. Alla individer 
är fullvärdiga samhällsmedlemmar.1

Steget från allmän idé till faktiskt förverkligande har många 
gånger varit stort. Utvecklingen från privilegiesamhälle till med
borgerlig likhet har ofta varit långsam, stegvis och konfliktfylld. I 
en berömd uppsats har den engelske sociologen T.H. Marshall skild-

1. Det historiska schemat "från undersåte till medborgare" gör inte anspråk på nå
gon originalitet. Det finns på svenska åtminstone två böcker med denna titel. 
Anders Björnsson, red., Från undersåte till medborgare: Om svenska folkets 
demokratiska traditioner. Ordfront, Stockholm 1981. Walter Korpi, Från un
dersåte till medborgare: Om fonder och ekonomisk demokrati, Tiden, Stock
holm 1982.
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rat medborgarskapets innebörd.2 Marshall har ett dubbelt syfte. Han 
gör dels en systematisering av medborgarskapets olika sidor, men 
han tecknar dessutom ett historiskt förlopp. Medborgarskapsbe- 
greppet har tre element, skriver Marshall, nämligen ett civilt, ett po
litiskt och ett socialt.

Den civila delen utgörs av de rättigheter som är nödvändiga för 
att skydda den personliga friheten. Det rör sig här framför allt om 
skydd till liv och egendom, yttrandefrihet, tanke- och trosfrihet, rätt 
att ingå fria avtal samt juridiska rättigheter. Den allra viktigaste 
principen för den civila delen av medborgarskapet är likhet inför la
gen. Det är därmed domstolarnas funktionssätt som blir avgörande. 
Ingen skall särbehandlas på grund av härkomst, social ställning el
ler kön. Fru Justitia bär en bindel för ögonen.

Den politiska aspekten av medborgarskapet innebär lika rättig
heter att delta i utövandet av politisk makt. Ingen skall kunna ute
stängas från möjligheten att inneha ett politiskt uppdrag. Rätten att 
utse representanter skall ligga hos samtliga medborgare. Det poli
tiska medborgarskapets grundläggande princip är en man - en röst. 
Därmed krävs en demokratisering av politikens institutioner. Un
derklassen vann steg för steg tillträde till den politiska beslutspro
cessen. Denna historiska utveckling innefattar föreningsfrihet samt 
allmänna och hemliga val.3

Den sociala sidan av medborgarskapet innebär att den enskilde 
är tillförsäkrad en social grundtrygghet. Alla medborgare skall ha 
rätt att leva ett civiliserat liv i enlighet med den standard som är för
härskande i samhället. Individen har rätt till delaktighet i samhäl
lets kulturella arv. Principen är välfärd för alla. Särskilda

2. T.H. Marshall, "Citizenship and Social Class", i Class, Citizenship, and Social 
Development, University of Chicago Press, 1964, s. 71-134. Texten hölls ur
sprungligen som föredrag 1949. För en tolkning och vidareutveckling av Mar
shalls tanke, se Sverker Gustavsson, "Medborgarskapets innehåll", föredrag vid 
Kungliga Vetenskapssamhällets i Uppsala årshögtid den 8 oktober 1983.

3. Se avsnittet "The Extension of Citizenship to the Lower Classes", i Reinhard 
Bendix, Nationdßuilding and Citizenship, University of California Press, Ber- 
keley 1977, s. 89-126. Avsnittet är författat tillsammans med den norske socio
logen Stein Rokkan. Rokkan har även behandlat nationsbyggnad och 
demokratiseringsprocessen i flera andra arbeten, till exempel Citizens, Elec- 
tions, Parties, Universitetsförlaget, Oslo 1970, och Stat, nasjon, klasse, Uni
versitetsförlaget, Oslo 1987.
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institutioner inrättas för att förse medborgarna med utbildning och 
sociala förmåner.

Det är ett historiskt faktum att dessa olika sidor av medborgar
skapet inte kom att förverkligas samtidigt. I själva verket, och det
ta är Marshalls huvudtanke, tog de tre elementen gestalt i en 
bestämd tidsmässig följd. Även om Marshall själv garderar sig för 
att de tre stadierna i någon mån kom att överlappa varandra, går han 
ändå så långt i historisk schematisering som att förlägga de tre si
dorna av medborgarskapet till var sitt sekel. De civila rättigheterna 
är 1700-talets bidrag. Under 1800-talet skedde en demokratisering 
av de politiska institutionerna, genom parlamentarism och allmän 
rösträtt. Det tredje skedet, 1900-talet, kännetecknas av välfärdssta
tens väldiga expansion.4

Som en grov stilisering fångar detta schema huvuddragen i den 
historiska utvecklingen. Modellen stämmer emellertid bättre på vis
sa länder, men sämre på andra. Såväl Marshall själv som hans kom
mentatorer har påpekat att det historiska snabbporträttet framför allt 
är inspirerat av England.5 Ett land som Tyskland uppvisar särdrag 
som inte passar in i schemat. Principen om likhet inför lagen fick 
inte fullt genomslag förrän långt in på 1900-talet. Den tyska rätts
staten saknade de liberala och demokratiska drag som känneteck
nade England. Välfärdsreformema var ett uttryck för Bismarcks 
statssocialialism snarare än principen om medborgerliga rättighe
ter. Det har gjorts gällande att just det faktum att Tysklands moder
nisering inte fick samma långsamma, gradvisa och jämförelsevis 
harmoniska utvecklingsförlopp som i England är en viktig förkla
ring till det tyska samhällets problem under 1900-talet.6

Bilden av de tre successiva stadierna är suggestiv. Det är därför 
föga förvånande att det även finns andra idéer om medborgarska
pets utveckling som är snarlika Marshalls. En något annorlunda va
riant återfinns hos bland annat svensk socialdemokrati. Historien 
börjar här inte med de civila utan med de politiska rättigheterna. 
Det andra steget utgörs av den sociala demokratin och det tredje av 
den ekonomiska. Det gemensamma för de båda modellerna är att

4. Marshall, s. 81 ff.
5. Marshall, s. 91. Seymour Martin Lipset, "Introduction", i Marshall 1964, s. ix. 
6. Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, 5 uppl., Deut- 

scher Taschenbuch Verlag, München 1977, s. 74 ff.
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nutiden befinner sig just i det tredje steget. Att vara i pakt med his
torien och samtidigt kunna anspela på det magiska tretalet är ett ef
fektivt element i en politisk ideologi.

Frågan huruvida de tre stadiernas schema utgör en historiskt kor
rekt beskrivning av den faktiska utvecklingen är emellertid i detta 
sammanhang inte avgörande. Det viktiga är att bestämningen av 
medborgarskapsbegreppets olika dimensioner fäster uppmärksam
heten på att de förenas av en viktig gemensam nämnare, nämligen 
principen om likhet. Medborgarskap är liktydigt med den ställning 
som tillkommer en fullvärdig medlem i en samfällighet. Alla är lika 
med avseende på de rättigheter och plikter som sammanhänger med 
medlemskapet. Det finns ingen universell princip som fastställer 
exakt vilka rättigheter och plikter som skall finnas, men idén om 
medborgarskap skapar en bild av ett idealt medborgarskap. Detta 
ideal kan tjäna som en måttstock för att fastställa hur långt medbor
garskapstanken förverkligats i ett faktiskt existerande samhälle.7

Medborgarskapsbegreppet
Som de flesta centrala samhällsvetenskapliga termer har också 
”medborgarskap” något skiftande innebörd. Det finns tre huvudbe
tydelser. För klarhetens skull bör skillnaderna i ordets användning 
preciseras.

Medborgarskap som folkrättsligt begrepp

Att vara svensk medborgare har en precis juridisk/folkrättslig inne
börd. Rätten till medborgarskap i Sverige bygger, liksom i flera 
andra europeiska länder, på härstamningsprincipen. Föräldrarnas 
medborgarskap avgör vilket medborgarskap barnet skall få. I and
ra länder, exempelvis Förenta Staterna, tillämpas territorialprinci- 
pen: man blir medborgare i det land där man föds.

Medborgarskapets rättsliga innebörd är inte minst att ge skydd 
mot landsförvisning och mot ingrepp från främmande stat vid vis-

7. Marshall, s. 92.
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telse i denna. Vidare brukar rätten att delta i landets parlamentsval 
anses vara en del av medborgarskapets innebörd. Medborgarskap 
medför också skyldighet att göra värnplikt i medborgarskapslan- 
det.8

Invandringen har medfört att Sveriges befolkning har fått en allt
mer mångkulturell och mångspråkig sammansättning. Fler och fler 
svenska medborgare har annat etniskt ursprung. Svenskt medbor
garskap är alltså inte detsamma som svenskhet eller svensk natio
nalitet i etnisk mening.9

Medborgarskap som universella rättigheter

När medborgarskapsbegreppet nämnts i detta kapitel har det inte 
endast gällt medborgarskap i en strikt juridisk utan i en vidare 
sociologisk och historisk mening. Medborgarskapet kan här ses 
som ett knippe rättigheter och skyldigheter. Principen om lika 
rättigheter tar sig uttryck i universell giltighet. De rättigheter som 
konstituerar medborgarskapet gäller för alla medlemmar av rätts
gemenskapen. Det är ett historiskt faktum att framväxten av det 
moderna medborgarskapet har skett inom de nationalstatliga grän
serna. Medborgarskapet bygger på medlemskap i en nation. Denna 
universalism ersatte äldre tiders lojaliteter mot avgränsade skrån, 
grupper och korporationer.

Det finns givetvis ett bestämt samband mellan de två första ty
perna av medborgarskap: ett juridiskt medborgarskap gör att en in
divid kommer i åtnjutande av de rättigheter som konstituerar det 
sociologiska medborgarskapet. Men knytningen mellan de två ty
perna av medborgarskap är inte fullständig. Även utländska med
borgare som är bosatta i ett annat land kan omfattas av en större 
eller mindre del av det civila, politiska och sociala medborgarska
pet. Numera återstår endast få skillnader mellan utländska och 
svenska medborgares rättsliga ställning.10 Målet för invandrar- och 
minoritetspolitiken är att avlägsna sådana skillnader.11 En grund-

8. Rösträtt och medborgarskap, SOU 1984:11, s. 117.
9. Ibid., s. 144.
10. För en översikt av sådana skillnader,se t.ex. SOU 1984:11, s. 118 ff samt dis- 

krimineringsutredningens rapporter.
11. Prop. 1975:26, s. 78.
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princip är att invandrare som tas emot i Sverige skall tillförsäkras 
samma standard som den inhemska befolkningen. Flertalet av de 
fri- och rättigheter som preciseras i den svenska regeringsformen 
gäller också för utlänningar som bor i Sverige.12 Undantagen är 
framför allt stadgandena om skyddet mot landsförvisning och rät
ten att förflytta sig inom riket. Det finns på svenska inget riktigt ord 
för denna kategori av utländska medborgare med hemvist (domicil) 
och så gott som samtliga rättigheter i landet. I engelskan finns ter
men "denizen”.13

Medborgarskap som "partsborgarskap"

Medborgarskapstanken har varit en av de mest framgångsrika 
idéerna inom dagens samhällen. Den västtyske sociologen Ralf 
Dahrendorf har fällt en syrlig kommentar: När en gång medborgar
skapets frö har såtts i ett samhälle kommer det att växa som 
murgröna, för att inte säga ogräs, tills det har täckt så många sam
hällsmedborgare som möjligt och så stor av deras liv som möjligt. 
Medborgarskapsidén, den generella rätten att deltaga på lika vill
kor, förtär andra, mer differentierade sociala roller.14

Vid sidan om utvidgningen av det universella medborgar- 
skapsbegreppet har det ägt rum en stark ökning av den offentliga 
normgivningen för avgränsade delar av samhället. Denna reglering 
gäller särskilda grupper eller segment av befolkningen och ger spe
ciella rättigheter och skyldigheter. För att skilja denna typ av regler 
från de rättigheter som ligger till grund för det generella medbor- 
garskapsbegreppet har den norske maktutredaren Gudmund Hemes 
föreslagit termenpartsborgarskap.15 Bakom utvecklingen av parts-

12. Regeringsformen 2 kap. 20 §. Se Erik Holmberg & Nils Stjemquist, Grundla
garna med tillhörande författningar, Norstedts, Stockholm 1980, s. 138 ff.

13. Tomas Hammar, "Hemvist, medborgarskap och politiskt inflytande", Konflikt
lösning i detflerkulturella samhället, rapport från ett forskningsseminarium ar
rangerat av maktutredningen, delegationen för invandrarforskning samt 
institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet 1988, s. 
157-165.

14. Ralf Dahrendorf, "Citizenship and Beyond: The Social Dynamics of an Idea", 
Social Research, 41, 1974, s. 680.

15. Gudmund Hernes, "Samfunnsendring og politiske ressurser: Statsborgerskap 
og partsborgerskap", i NOU 1980:7, s. 25 ff.
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borgarskap ligger tre huvudmotiv: skydd för bestämda grupper, 
skydd för näringsväsende samt skydd för klienter. Till skillnad från 
det universalistiska medborgarskapet, som omfattar alla medborga
re, är partsborgarskapet partikularistiskt i det att det endast omfat
tar en avgränsad kategori av medborgare.16 Dét rör sig ändå om en 
variant av den allmänna medborgarskapstanken. Även partsbor
garskapet har, för att återknyta till Marshalls tanke, tre komponen
ter. Den juridiska sidan innebär att partsborgarskapet bygger på i 
lag fixerade rättigheter och ansvarsförhållanden. Det politiska ele
mentet av partsborgarskapet kan ta sig uttryck i att företrädare för 
ett särintresse ges representation i kommittéer, myndigheter eller 
andra offentliga organ. Den sociala aspekten av partsborgarskapet 
visar sig i förekomsten av speciella rättigheter och förmåner för sär
skilda grupper av medborgare.17

Tillhörigheten till en kategori som berättigar till partsborgarskap 
kan grundas på en mängd olika kriterier: yrke, ålder, social situa
tion eller annat. En högst summarisk provkarta på olika varianter 
av partsborgarskap kan hämtas ur registret till en handbok över so
ciala rättigheter och förmåner:18 abortsökande, adoptivbarnsföräl- 
der, aktiesparare, alkoholist, allergiker, anställd, ansvarig utgivare, 
arbetsgivare, arbetslös, arvtagare, avbetalningsköpare, avskedad, 
boende, borgenär, bosparare, båtförare, dagmamma, dataregistre- 
rad, deklarant, demonstrant, dödsbodelägare, efterlevande, el- 
abonnent, elev, emigrant, energisparare, fackföreningsmedlem, 
fastighetsmäklare, feriearbetare, fiskodlare, fosterbarn, frikallad, 
företagare, förälder, gruppresenär, gäldenär, gäststuderande, handi
kappad, hemspråksberättigad, hemvårdare, hyresgäst, intagen, 
invandrare, jakträttsinnehavare, konsument, konvalescent, lockou- 
tad, låntagare, löntagare, missbrukare, patient, pensionär, permit- 
terad, utlandssvensk, utvecklingsstörd, utvisad, vårdnadshavare, 
värnpliktig, överklagande samt övervakare.

I äldre politisk teori var medborgarskapet knutet till den offent
liga sfären. I och med att allt fler aspekter av människors liv kom
mit att göras till föremål för institutionaliserade rättigheter efter 
medborgarskapstankens modell har den strikta uppdelningen mel-

16. Ibid., s. 27.
17. Ibid., s. 29.
18. Samhällsguiden, 4 uppl., Liber/Allmänna Förlaget, Stockholm 1986.



16 

lan offentligt och privat i detta avseende utsuddats. Enligt det äld
re synsättet skulle det exempelvis varit en självmotsägelse att be
trakta konsumentrollen som en aspekt av medborgarskapet. Att vara 
konsument är att uppträda som köpare på en marknad. Att vara med
borgare är att ta del i det offentliga, politiska livet. Men i dagens 
samhälle är det inte endast betalningsförmåga som bestämmer 
konsumentens styrka. Genom offentliga insatser såsom lagstift
ning, kommunala tjänster, statliga ämbetsverk, ombudsmän och 
domstolar institutionaliseras rättigheter i avsikten att stärka konsu
mentens ställning.19

Tre grundprinciper

Steget från allmän princip till faktiskt förverkligande har sålunda 
tagit delvis olika historiska vägar och lett till åtskilliga nationella 
variationer. Det går inte att finna en enda fix och skarpt avgränsad 
definition av vad som närmare bestämt faktiskt inryms i medbor- 
garskapsbegreppet. De medborgerliga rättigheterna och skyldighe
terna varierar över såväl tid som rum.20

Men det finns trots allt en gemensam kärna i de olika bestäm
ningarna av medborgarskapsbegreppet. Att vara medborgare är att 
ha lika möjligheter att tillsammans med andra delta i det egna sam
hällets utformning.21 Medborgarskapet kan därmed sägas bygga på 
tre grundläggande principer, nämligen de tre stolta paroller som 
vägledde den franska revolutionen: frihet, jämlikhet och broder
skap.

19. Förekomsten av statliga institutioner för att tillvarata konsumentintresset har 
utpekats som något karaktäristiskt för Sverige. Andrew Shonfield, Modern Ca- 
pitalism: The Changing Balance of Public and Private Power, Oxford Univer- 
sity Press, 1965, s. 205, 390.

20. Morris Janowitz, "Observations on the Sociology of Citizenship: Obligations 
and Rights", Social Forces, 59, 1980, s. 1-24.

21. Dennis F. Thompson, The Democratic Citizen: Social Science and Democratic 
Theory in the Twentieth Century, Cambridge University Press, Cambridge 
1970.
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Frihet

Det människoideal som föresvävar medborgarskapstanken är den 
autonoma människan. Med autonomi menas här självbestämman
de. Autonomi kan avse individer såväl som grupper av individer. 
Motsatsen, heteronomi, innebär att de regler som gäller för en män
niska eller en grupp inte har satts av människan eller gruppen själv 
utan av någon utanförstående instans. Autonomi är därmed detsam
ma som möjligheten att välja själv, att ha valfrihet.22

De individuella fri- och rättigheterna utgör en avgörande del av 
medborgarskapet. Ett exempel på konstruktionen av en grundläg
gande medborgerlig rättighet är tryckfriheten. Tryckfrihetsförord
ningen, en av Sveriges tre grundlagar, inleds på följande sätt: ”Med 
tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av 
myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva 
skrifter". Det centrala elementet fångas med orden utan några i för
väg lagda hinder. Censur, det vill säga förhandsgranskning, strider 
mot principen om tryckfrihet. Makten att utge en skrift och bestäm
ma över dess innehåll skall ligga hos medborgaren själv och ingen 
annan.

Medborgarskapets historiska framväxt består i själva verket av 
en serie rivna hinder. På punkt efter punkt har privilegier avskaffats 
och skrankor raserats. Kampen för medborgarskap har varit likty
dig med avskaffandet av orättvisor. Stundom har den historiska stri
den närmast fått en negativ karaktär, snarare en strid mot 
orättfärdighet än en strid för ett positivt ideal. När Herbert Tingsten 
skildrar kampen för allmän rösträtt framhäver han detta som ett vik
tigt faktum, men också som ett betydande problem för demokratin: 
"Den demokratiska linjen har i debatten mindre framstått som en 
ideologi än som en kritik av ideologier och traditioner. Så till vida 
har detta inneburt en svaghet, som demokratien kunnat införas utan 
att dess problem begrundats och diskuterats.”23

22. Det skulle här föra för långt att gå in på den stora debatten kring frihetsbegrep- 
pet. För en diskussion om det inbördes förhållandet mellan begreppen autono
mi och frihet, se Robert Young, Personal Autonomy: Beyond Negative and 
Positive Liberty, Croom Helm, London 1986.

23. Herbert Tingsten, Demokratiens problem, Aldus/Bonniers, Stockholm 1960, s. 
67.
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Jämlikhet

Medborgarskap innebär lika möjligheter. Förvandlingen från un
dersåte till medborgare innebär att gamla olikheter utjämnas. Med
borgarskap förutsätter jämlikhet. På detta allmänna plan är 
påståendet okontroversiellt. Men frågan är vad jämlikhet närmare 
bestämt skall anses innebära. Det kan i enklare politisk förkunnel
se tyckas som om kravet på jämlikhet är ett entydigt och klart be
grepp. Så är ingalunda fallet. En forskare har urskilt fem olika 
kriterier på jämlikhet (om jämlikheten avser individer eller grup
per; om jämlikheten är global eller marginell; om jämlikheten av
ser mål eller medel; om jämlikheten gäller ting eller person; om 
jämlikheten är relativ eller absolut). Antalet teoretiskt möjliga kom
binationer blir därmed stort; man tänka sig inte mindre än 108 oli
ka varianter av jämlikhet.24

Man kan betrakta jämlikhet som ett ideal, en måttstock. Avvikel
serna från detta mål kan vara större eller mindre. Graden av jämlik
het, för att använda ett något oegentligt uttryck, kan därmed 
beskrivas med något mått som indikerar hur långt från detta ideal 
som verkligheten befinner sig. Det är i detta sammanhang av un
derordnad betydelse vad som närmare bestämt är jämlikhetens fö
remål; det kan röra sig om tillgång till resurser eller andra 
förhållanden som är av betydelse för medborgarskapets förverkli
gande.

Måttet på jämlikhet är därmed en skillnad, nämligen avvikelsen 
mellan idealet om fullständig jämlikhet och det faktiskt observerade 
förhållandet. Slutsatserna om huruvida jämlikhet föreligger eller 
inte är därmed i högsta grad beroende på formuleringen av idealet, 
definitionen av vad som skall avses med begreppet jämlikhet.

I det följande kommer tre olika jämlikhetsideal att läggas till 
grund för en jämförelse med den svenska verkligheten av idag. Tre 
skilda varianter av ojämlikhet kommer därmed att kunna urskiljas, 
nämligen ojämlikhet avseende spridning, ojämlikhet avseende dif
ferentiering samt ojämlikhet avseende kumulering. Figur 1.1 ger en

24. Douglas Rae, Equalities, Harvard University Press, 1981, s. 133. För en till
ämpning av denna diskussion, se Nils Stjernquist & Håkan Magnusson, Den 
kommunala självstyrelsen, jämlikheten och variationerna mellan kommunerna, 
civildepartementet, Ds 1988:36, kap. 3.
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sammanfattande bild av hur de tre typerna av jämlikhet definieras 
och mäts.

Ojämlikhet avseende spridning är ett sätt att beskriva fördelning
en av en viss egenskap, såsom innehavet av en bestämd resurs. Ett 
exempel är inkomst. Inkomstsituationen för en grupp människor 
kan karaktäriseras på två sätt: dels genomsnitt, dels spridning. Full
ständig jämlikhet i fråga inkomst råder endast i det fall alla tjänar 
lika mycket. Varje individs inkomst är lika med gruppens medel
värde. Det finns då ingen spridning, ingen variation kring detta me
delvärde. Omvänt innebär stor ojämlikhet att några har mycket låg 
inkomst medan andra har mycket stor. Medeltalet kan vara detsam
ma, men spridningen kring medeltalet är i detta fall mycket stor. 
Graden av variation är ett således ett mått på ojämlikhet. Ju större 
spridning, desto större avvikelse från idealet om fullständig likhet.

Det finns olika statistiska mått som uttrycker graden av sprid
ning.25 Ett sådant mått är varians/standardavvikelse, ett annat Gini- 
index/Lorentz-kurvan. Dessa mätmetoder gör det möjligt att ge 
siffermässigt exakta svarpå frågor av följande slag: Ökar eller mins
kar jämlikheten i fråga om inkomst? Skiljer sig inkomstspridning
en i olika länder? Hur varierar jordägandets koncentration mellan 
olika länder i tredje världen?

Ojämlikhet avseende spridning innebär en jämförelse mellan in
divider tillhörande en viss grupp eller ett visst samhälle. Denna för
sta typ av jämlikhet handlar sålunda om individuella variationer.

Ojämlikhet avseende differentiering rör däremot en jämförelse 
mellan två eller flera olika grupper. Givet att det föreligger ett visst 
mått av individuell variation är frågan nu: i vilken mån kan denna 
variation hänföras till grupptillhörighet? Antag att valdeltagandet 
är 90 procent. Skiljer sig nu andelen röstande mellan personer med 
låg och hög inkomst? Om valdeltagandet är 85 procent bland låg
inkomsttagarna och 95 procent bland höginkomsttagarna föreligger 
en viss grad av ojämlikhet. Jämlikhet råder i det fall då valdeltagan
det i båda inkomstgrupperna är lika högt.

En liknande jämförelse mellan kvinnor och män ger ett mått på 
jämställdheten. Om andelen röstande, riksdagsledamöter, styrelse-

25. För en ingående jämförelse mellan sådana mått, se Frank A. Cowell, Measu- 
ring Inequality, Philip Allan Publishers, Oxford 1977.
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medlemmar etc vore lika stor bland män som bland kvinnor skulle 
jämlikheten mellan könen i dessa avseenden vara fullständig. Ju 
större differens mellan de båda grupperna, desto större grad av 
ojämlikhet.

Ojämlikhet avseende differentiering handlar om sambandet mel
lan social tillhörighet och medborgarskapets förverkligande. Röst
rätten är numera allmän. Men i verkligheten utnyttjar inte alla 
medborgare sin rätt att utse styresmän. Frågan är hur pass starkt 
röstningsbenägenheten är relaterad till olika sociala situationsfak
torer. Ju starkare samband, desto större är ojämlikheten. Frånvaro 
av samband innebär politisk jämlikhet.

När jämlikhet diskuteras i termer av differentiering krävs det all
tid att jämförelsegrupperna preciseras. Valdeltagandet kan, som i 
Sverige numera, vara så gott som fullständigt jämlikt när det gäller 
kön, men vara ojämlikt när det gäller inkomst. En utjämning i ett 
avseende behöver inte automatiskt innebära utjämning i ett annat.

Differentiering handlar om en asymmetrisk relation, om hur en 
viss typ av olikhet betingar en annan typ av olikhet. Frågan är här 
i vilken mån skillnader i ett avseende, till exempel valdeltagande, 
kan hänföras till skillnader i ett annat avseende, till exempel in
komst.26 Om inkomstskillnader har stor betydelse för benägenhe
ten att gå och rösta, om det finns ett starkt statistiskt samband mellan 
inkomst och valdeltagande, innebär det att det råder en hög grad av97 
politisk ojämlikhet avseende inkomst.

Principerna för den tredje typen av jämlikhet, jämlikhet avseen
de kumulering, har klarast formulerats av den amerikanske filoso
fen Michael Walzer.28 Walzer skiljer mellan enkel jämlikhet och 
komplex jämlikhet. I ett samhälle med fullständig (enkel) jämlik
het är allting till salu och alla medborgare har lika mycket pengar

26. För en internationell undersökning av graden av politisk jämlikhet, se Sidney
Verba, Norman H. Nie & Jae-on Kim, Participation and Political Equality: A 
Seven-Nation Comparison. Cambridge University Press, Cambridge 1978.

27. Att jämlikhet avseende differentiering innebär en jämförelse mellan grupper 
skall inte tas alltför bokstavligt. Som redan antytts kan jämförelsen mycket väl 
utsträckas till fler än två grupper. Rent principiellt är det ingen skillnad om jäm
förelsekriteriet utgörs av ett bestämt antal grupper (diskreta kategorier) eller en 
kontinuerlig skala. I texten förs resonemanget för åskådlighetens skull kring det 
enklaste fallet med endast två grupper.

28. Michael Walzer, Spheres ofJustice: A Defence of Pluralism and Equality, Basil 
Blackwell, Oxford 1983.
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Figur 1.1 Tre typer av jämlikhet

att köpa för. Men ett sådant samhälle skulle inte bestå särskilt länge. 
Några skulle snart förfoga över mer än andra. För att återställa jäm
likheten krävs en centraliserad och kraftfull stat. Denna stat skulle 
emellertid i sin tur komma att kontrolleras av några mäktiga myn
dighetspersoner. För att återställa den politiska jämlikheten skulle
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nya organ behöva inrättas och så vidare. Att verkligen försöka åstad
komma ett samhälle med full enkel jämlikhet leder snabbt till bief
fekter som i sig själva hotar jämlikheten.

Walzer föreslår emellertid en annan väg. Man kan tänka sig att 
acceptera olikheter, kanske till och med monopol, under en viktig 
förutsättning, nämligen att olika varor och nyttigheter inte är fritt 
omsättningsbara. Fastän det finns många små ojämlikheter så fort
plantas dessa olikheter inte från det ena området till det andra. Ett 
sådant samhälle kännetecknas, med Walzers term, av komplex jäm
likhet. Det finns inte en enda norm för rättvis fördelning. Varje sfär 
av samhället, varje livsområde, har sin egen rättvisenorm.

För Walzer är denna jämlikhetsprincip ett försök att förena jäm
likhet med pluralism. Ett samhälle präglat av komplex jämlikhet in
nebär motsatsen till tyranni. Ingen medborgares ställning i ett 
avseende kan hotas till följd av sin ställning i något annat avseen
de. En person kan väljas till ett politiskt uppdrag och därmed ha 
större politiskt makt än en annan medborgare. Men så länge den 
förtroendevalde inte på grund av sin politiska position också ges 
andra förmåner (såsom bostad eller bättre sjukvård) kan ojämlikhe
ten avseende politisk makt förenas med kravet på komplex jämlik
het.

Principen om komplex jämlikhet riktar sin udd mot tanken på do
minans, att någon speciell ställning eller resurs (politiskt makt, 
börd, förmögenhet etc) skulle berättiga till förmåner också i andra 
avseenden. Med Walzers formulering: Ingen social nyttighet A skall 
fördelas till medborgare som förfogar över någon annan nyttighet 
B enbart därför att de förfogar över B och utan hänsyn till innebör
den av A.29

Walzers teori ger en jämförelsepunkt för mätningar av i vilken 
mån den komplexa jämlikheten faktiskt är förverkligad. Ojämlik
het i detta avseende innebär att olikheter inom ett område ”spiller 
över”, ”smittar av sig” till ett annat område. Olikheter kumulerar 
över olika sfärer: åt den som har skall varda givet.

Kumulering är en fråga om samband. Ett starkt samband innebär 
att det råder en nära förbindelse mellan två områden: de som står 
starkt i ett avseende står i allmänhet också starkt i ett annat avseen-

29. Ibid., s. 20.
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de och vice versa. Frånvaro av samband betyder att de två område
na inte är relaterade till varandra; i detta fall råder jämlikhet i Wal- 
zers mening. I figur 1.1 illustreras sambandets styrka med hjälp av 
två axlar (vektorer). Förenas de två axlarna av en rät vinkel innebär 
det att korrelationen är noll; de två områdena saknar därmed inbör
des samband. En liten vinkel indikerar ett nära samband.301 extrem
fallet är sambandet fullständigt — de två axlarna sammanfaller helt. 
Kumulering kan därför uttryckas i termer av dimensionalitet. Jäm
likhet avseende kumulering är detsamma som att medborgarskapet 
är flerdimensionellt. Två förutsättningar måste då vara uppfyllda: 
dels att det finns flera separata dimensioner, dels att dessa dimen
sioner är orelaterade till varandra.

Påståendet att "pengar ger makt" förutsätter att det finns dels en 
ojämlikhet avseende spridning, dels en ojämlikhet avseende diffe
rentiering. De ekonomiska resurserna är ojämnt fördelade och eko
nomiska resurser bestämmer maktinnehavet. Det finns därmed två 
strategier att minska maktens beroende av pengar. Den ena är att 
minska spridningen i ekonomiska resurser. Den andra är att mins
ka pengarnas betydelse.

Båda vägarna är, mer eller mindre, öppna för politiska initiativ. 
Fördelningen av ekonomiska resurser kan delvis styras av politis
ka beslut.31 Möjligheten att konvertera pengar till makt har i vissa 
avseenden begränsats av politiska åtgärder. Ett lysande exempel på 
det senare är införandet av allmän och lika rösträtt (se figur 1.2).

Den kommunala rösträtten före år 1909 sammanhängde med in
nehavet av ekonomiska tillgångar.32 Personer med inkomster under 
en viss gräns saknade rösträtt. Antalet röster stod i proportion till 
inkomst och fastighetsinnehav.33 I många kommuner förfogade en 
enda person över det totala antalet röster. Tage Erlander berättar från

30. Kosinus för vinkeln uttrycker korrelationens storlek.
31. Inkomst- och förmögenhetsutvecklingens samband med politiska faktorer äg

nas en särskild studie inom maktutredningens ram.
32. För en översikt över de relativt komplicerade rösträttsbestämmelsema, se 

Gunnar Wallin, Valrörelser och valresultat: Andrakammarvalen i Sverige 
1866-1884, Ronzo, Stockholm 1961, s. 7 ff.

33. Antalet röster per person maximerades 1869 i städerna till 100 och 1900 på 
landsbygden till 5000.
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40-gradiga skalan

Efter 1921

En man - en röst

Figur 1.2 Den kommunala rösträttens demokratisering 

sin barndoms Värmland på den tid då makten följde penningen: "En 
bonde som fick ärva en gård med 20 kor ansågs genast som mera 
skickad att sköta kommunala angelägenheter än han varit då han 
bara hade en ko. ’ Korna bestämde’, sa far. Det tyckte jag var för
färligt egendomligt."34 Samma reaktion inför den graderade röst
rättens orättvisa kommer till uttryck i Verner von Heidenstams 
berömda Medborgarsång: "Det är skam, det är fläck på Sveriges ba- 
nér att medborgarrätt heter pengar".

Med den partiella rösträttsreformen 1907-1909 mildrades effek
ten något. Antalet röster per person maximerades till 40 (den 40- 
gradiga skalan). Först 1921 skedde en fullständig demokratisering 
av rösträtten. Principen "en man - en röst" infördes även i de kom
munala valen. Genom en konstitutionell reform, som genomfördes 
först en lång och hård politisk strid, upphävdes därmed sambandet 
mellan pengar och politisk makt, åtminstone i detta avseende.

Det kan mycket väl finnas situationer då samtliga tre typer av ojäm
likhet uppträder och samtidigt förstärker varandra. Antag att man 
finner att det föreligger ojämlikhet avseende kumulering. Frågan 
blir då hur spridningen sker från en sfär till en annan, varför en per
son som står stark i ett avseende också gör det i ett annat. En möj
lig förklaring kan vara att innehav av en speciell form av resurser

34. Tage Erlander, Sjuttiotal, Tiden, Stockholm 1979, s. 93.
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betingar samtliga områden. En nära till hands liggande hypotes är 
att ekonomiska resurser intar en särställning, att pengar genererar 
makt och inflytande, inte bara på den ekonomiska marknaden utan 
också i andra sammanhang.

Broderskap

Medborgarskapstanken innebär frihet och jämlikhet, men också 
broderskap. Att vara medborgare förutsätter en känsla av gemen
skap med sina jämlikar, en solidaritet med samhällsmedlemmarna 
som kollektiv.35

Solidariteten kan rikta sig åt två håll: dels mot samhällets övriga 
individer, dels mot de kollektiva institutionerna. En stor del av det 
senaste århundradets sociologi har ägnats åt hur människors käns
la av samhörighet och inbördes gemenskap påverkas av de genom
gripande omvandlingar som sammanhänger med industrialisering, 
modernisering, befolkningsomflyttningar och social omgruppe
ring. I förteckningar över de krav som kan ställas på människorna 
i ett demokratiskt samhälle återfinns ofta tolerans, respekten för 
andras åsikter. Ett annat krav på den moderna människan är empa
ti, förmågan att sätta sig in i andra människors situation.36

I medborgartanken ligger också föreställningen att människorna 
i demokratisk ordning gemensamt formar sina kollektiva institutio
ner. Dessa institutioner bör därför åtnjuta åtminstone ett minimum 
av legitimitet. Medborgarna bör kunna förlita sig på att rättsväsen
det präglas av oväld och att politiken inte korrumperas av mutor el
ler ovidkommande hänsyn. Demokrati fordrar en gemensam 
överideologi, en lojalitet mot demokratins principer och institutio
ner.37

Frihetens, jämlikhetens och broderskapets banér fladdrar ännu över 
det ideala medborgarskapets konstruktion. Men redan på detta ab-

35. För en aktuell studie av välfärdsstatens legitimitet, se Willy Martinussen, Soli
daritetens gränser: En undersøkelse av oppslutningen om velferdsstatens ver- 
dier og v irkemidier, Universitetsförlaget, Oslo 1988.

36. Kravet på empati framhålls särskilt av Daniel Lemer, The Passing of Traditio
nal Society, The Free Press, New York 1964, s. 64 ff.

37. Tingsten, s. 42 ff.
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strakta och principiella plan finns en disharmoni. Dels är de tre 
grundprinciperna så allmänna att de, som redan antytts, kan tolkas 
i många skilda riktningar. Dels är de tre principerna inte självklart 
förenliga. När det gäller tre såpass storslagna syften gör sig mål
konflikterna särskilt starkt påminda.

Frihet och jämlikhet låter sig inte alltid förenas. Visserligen kan 
man se demokrati och majoritetsstyre som en förening av de två 
principerna.38 Men i många fall kan en strävan efter att åstadkomma 
jämlikhet, i all synnerhet jämlikhet avseende spridning, komma att 
begränsa den individuella friheten.

Frihet och broderskap kan stundom lyckligen förenas i fria män
niskors ömsesidiga samverkan. Men frihetens individualism kan 
också hamna i rak motsatsställning till gemenskapens kollektivism.

Jämlikhet och broderskap kan samtidigt åstadkommas om alla 
lojalt delar allt lika. Men jämlikheten kan drivas till den punkt då 
den ställer samhällssolidariteten på prov. Är en välfärdsstat som den 
svenska bättre på att åstadkomma jämlikhet än att främja solidari
tet?39

Medborgarskap och makt
En del sociala rättigheter är ”automatiska” i den meningen att de ut
faller oberoende av om medborgaren tar något initiativ eller ej. 
Barnbidrag och folkpensioner är två exempel. Riksförsäkringsver
kets stora dator i Sundsvall är en effektivt arbetande jämlikhetsma- 
skin. Förutsatt att dataregistren är korrekta kommer dessa sociala 
förmåner alla berättigade till del.

Men i antal räknat utgör dessa automatiska rättigheter endast ett 
mindretal. Det vanligaste är att medborgaren själv måste ta ett ini
tiativ, göra en aktiv insats för att kunna utnyttja sin rättighet. För
mågan att göra sig gällande, att hävda sin rätt, får ett större eller 
mindre genomslag i hur rättigheterna faktiskt brukas. Skillnader i 
kompetens, förmåga och resurser kommer därmed att fälla utslaget.

38. Jan-Magnus Jansson, Frihet och jämlikhet: En studie över den politiska demo
kratin, Söderströms, Helsingfors 1952.

39. Helga Maria Hernes, Welfare State and Woman Power: Essays in State Femi
nism, Norwegian University Press, Oslo 1988, s. 153 ff.
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Beroendet av egna initiativ varierar från rättighet till rättighet. 
Såsom rättigheterna utformats kommer behovet av initiativ att ak
tualiseras vid skiftande tidpunkter. Demokratins huvudtanke är att 
medborgarna skall kunna utöva inflytande över de offentliga tjäns
ternas utformning och inriktning. I den privata verksamheten är det 
framför allt efterfrågan på marknaden som skall styra utbudet. I 
konsumenträtten ligger möjligheten för konsumenternas påverkan 
främst efter det att tjänsten tillhandahållits 40 I vilken utsträckning 
som de rättsliga möjligheterna faktiskt utnyttjas är en öppen fråga, 
som kräver ”undersökningar av rättssociologisk art”.41

Att vara medborgare innebär, för att upprepa en kärnformulering, 
att ha lika möjligheter att tillsammans med andra delta i samhällets 
utformning. I definitionen av medborgarskapet ligger därmed ett 
element av makt, av inflytande. Att vara medborgare är att ha möj
lighet att påverka.

Mer än något annat samhällsvetenskapligt begrepp har makt tol
kats och definierats på vitt skilda sätt. Litteraturen om maktbegrep
pet är stor och snabbt växande. Det enda som det tycks föreligga 
enighet om är att det inte finns någon enighet om vad makt är.42

Men maktdiskussiönen har trots detta, eller kanske just därför, 
ett stort värde. Den långa debatten har inneburit preciseringar och 
varningar för en alltför naiv användning av maktbegreppet. Den teo
retiska diskussionen är därmed av stor praktisk nytta.

Maktdebatten har givit lärdomen att man inte skall ta ett ord som 
”påverka” alltför bokstavligt. Förståelsen av makt färgas, ofta 
omedvetet, av bilder hämtade från fysik och teknik. Dessa mekani
kens metaforer kan spela ett spratt i många olika sammanhang, inte 
minst när det gäller en undersökning av medborgarnas makt och de
mokratins funktionssätt.43

40. Curt Riberdahl, "Privatisering, entreprenad eller kommunal drift — juridiska 
aspekter", Förvaltningsrättslig tidskrift, nr. 4—5, 1985, s. 175.

41. Ibid.
42. En introduktion till maktdebatten ges i den antologi som publicerats som makt

utredningens inlednings volym: Olof Petersson, red., Maktbegreppet, Carlssons, 
Stockholm 1987.

43. Se närmare Olof Petersson, Metaforernas makt, Carlssons, Stockholm 1987, 
särskilt kap. 7-8.
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Det finns sålunda inte en enda entydig teori om makt, inte ett enda 
generellt mått på graden av makt. Men studiet av makt har ändå vis
sa gemensamma nämnare. En viktig sådan är strävan efter realism, 
en beskrivning av de faktiska maktförhållandena.

Skillnaden nellan det som är och det som synes vara upphör ald
rig att fängsla människors sinnen. Så stark är denna längtan att över
brygga klyftan mellan det synliga och det osynliga, skenet och det 
egentliga, ytan och det bakomliggande, att det i professio- 
naliseringens tidevarv vuxit fram särskilda yrkesgrupper för 
avslöjande och mytdestruktion. Vetenskaparen journalisten, doku
mentärfilmaren, maktutredaren — alla vill de räkna sig till san
ningssägarnas skrå.

Fler än en granskare av makten har drivits av en längtan att av
slöja. John Kenneth Galbraith är ett exempel: ”Jag har velat förvis
sa mig om att maktens anatomi, när väl det utanpå liggande köttet 
skalats av, framstår helt och hållet avslöjad.”44

Inom statsvetenskapen har diskrepansen mellan sken och verk
lighet i alldeles särskild grad kommit att gälla skillnaden mellan den 
skrivna och den levande författningen. Varje land har sin uppsätt
ning grundläggande normer för vem som har rätt att fatta vilka be
slut och hur konflikter skall lösas. I den konstitutionella rättsstaten 
finns dessa normer samlade i en grundlag, en konstitution. Denna 
utgörs vanligen av en skriftlig urkund. Gapet mellan den skrivna 
författningen och det verkliga styrelsesättet kan stundom bli stort. 
Det faktiska statsskicket kan genomgå en utveckling som inte leder 
till motsvarande ändringar i grundlagstexten.

Det är en stor forskningsuppgift att formulera ”det verkliga sty
relsesättet”. Maktutredningen kan ses som ett bidrag till detta arbe
te.

I en demokrati skall makten över samhällets utveckling ytterst 
ligga hos medborgarna själva. Den svenska regeringsformens por
talparagraf fomulerar folksuveränitetens huvudprincip: ”All offent
lig makt i Sverige utgår från folket”. Under välfärdsstatens 
uppbyggnadsskede har det på område efter område byggts upp in
stitutioner och formulerats rättigheter som alla har syftet att ge med-

44. John Kenneth Galbraith, Maktens anatomi, Forum, Stockholm 1985, s. 9.
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borgarna möjlighet att leva ett rikare liv och kunna påverka sin egen 
situation och samhällets utveckling.

Den undersökning som redovisas i denna bok är ett försök att ge 
en bild av avståndet mellan de vackra idealen och dagens svenska 
verklighet.

Medborgarundersökningen
Undersökningen bygger på intervjuer med ett representativt ur

val vuxna svenskar. Under ett drygt timslångt samtal ställdes frågor 
om levnadssituation, egna aktiviteter, bedömning av möjligheter att 
påverka samt uppfattningar om institutioner och organisationer i 
dagens samhälle. Svaren formar sig till ett porträtt av svenskarna 
som samhällsmedborgare.

Medborgarundersökningen handlar om möjligheterna att påver
ka. En del av studien rör medborgarnas möjligheter att påverka sin 
egen situation. Sex livsområden har valts ut, representerande olika 
medborgarsituationer. De sex områdena är rollen som boende, rol
len som konsument, rollen som patient eller anhörig i sjukvården, 
rollen som småbarnsförälder, rollen som förälder med barn i sko
lan samt rollen som förvärvsarbetande. Ett särskilt kapitel ägnas åt 
frågan om ojämlikhet avseende kumulativitet, huruvida ojämlikhe
ter fortplantas över flera olika roller.

En annan viktig del av undersökningen handlar om medborgar
nas möjligheter att påverka samhällsutvecklingen i stort. Medbor
garnas förhållande till de politiska institutionerna ställs därmed i 
centrum. Det organiserade föreningslivets betydelse ägnas också 
uppmärksamhet.

Efter denna kartläggning av medborgarskapets olika dimensio
ner ställs frågan om vad som är förklaringen till de individuella va
riationerna. Hur stor är ojämlikheten avseende differentiering? 
Skillnaderna mellan kvinnor och män, mellan olika generationer 
och mellan olika socialgrupper utreds. Betydelsen av kollektiva re
surser såsom organisationstillhörighet och tillgång till informella 
nätverksresurser kompletterar bilden av medborgarskapets förverk
ligande. Undersökningen gör det möjligt att bedöma samspelet mel
lan individuella och kollektiva resurser.
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En av intervjumetodens fördelar är att de tillfrågades egna be
dömningar kan komplettera insamlingen av data om de objektiva 
förhållandena. En fråga är vilken legitimitet som samhällets etable
rade institutioner åtnjuter bland medborgarna. Misstroendet mot 
partier och politik kan därmed sättas in i en vidare ram. En annan 
fråga gäller vilka egenskaper som enligt medborgarna själva bör ka
raktärisera det ideala medborgarskapet. Till bilden av den subjekti
va sidan av medborgarskapet hör också det egna politiska 
självförtroendet samt den egna självuppfattningen som samhälls
medborgare.

Dataredovisningen så långt grundas på ett urval som repre
senterar i riket bosatta vuxna personer. Detta material kompletteras 
av ett speciellt delurval av gifta par. Med hjälp av detta urval kan 
familjens politiska arbetsfördelning analyseras. Frågan är om famil
jerna är homogena eller heterogena, huruvida endast den ene av ma
karna eller båda makarna engagerar sig i samhällslivet.

Medborgarundersökningen ger en bild av förhållandena vid ett 
enda tillfälle. Möjligheterna att bedöma i vilken mån de funna re
sultaten är stabila eller under förändring är därför små. Men på någ
ra punkter har det varit möjligt att upprepa frågor som ställts vid 
tidigare undersökningar. Ansträngningarna har särskilt inriktas på 
att få med frågor från den levnadsnivåundersökning som genom
fördes i låginkomstutredningens regi 1968 och som senare uppre
pades 1974 och 1981. På en del punkter har vi därför möjlighet att 
studera förändringarna under en alldeles speciell tjugoårsperiod i 
Sveriges moderna historia. Det var under dessa år då välfärdsstaten 
genomgick sitt mest expansiva skede, då vänstervågen utmanade 
de etablerade politiska institutionerna, då den ekonomiska krisen 
framtvang ekonomiskt och politiskt omtänkande, då högervågen 
reste krav på privatisering och avreglering och då freds- och miljö
rörelser förde in en förändrad syn på samhället och dess utveckling.

Trots att medborgarundersökningen på några punkter går att jäm
föra med äldre mätningar rör det sig i huvudsak om frågor som ti
digare inte ställts. Det har förvisso gjorts studier av relevans för 
särskilda aspekter av medborgarskapet, till exempel om rollen som 
boende, om konsumentattityder, om sjukvårdsutnyttjande, om för
äldrarollen, om arbetsplatsdemokrati, om välj arbeteende etc. Men
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oss veterligt har det i Sverige inte tidigare gjorts någon liknande 
systematisk undersökning i syftet att jämföra och inbördes relatera 
ett brett spektrum av sådana medborgarroller.

De finns en del undersökningar som har visst släktskap med med
borgarundersökningen. De statsvetenskapliga väljarundersökning- 
arna^ forskningen kring kommunal demokrati^ och en del 
tidigare studier av politiskt deltagande^ kan tjäna som jämförelse
punkt när det gäller de politiska aspekterna av medborgarskapet. 
Walter Korpis studier av den svenska arbetarklassen bör här också 
särskilt nämnas.48 De sedan två årtionden pågående levnadsnivå
undersökningarna och undersökningarna av levnadsförhållandena 
har givit ett rikt underlag för en beskrivning av befolkningens väl
färd.49

I de nordiska grannländerna har det gjorts flera studier av med
borgarna och demokratin.50 Den finländske sociologen Erik Allardt 
genomförde vid 1970-talets början en jämförande studie av välfär
den, levnadsnivån och liv skvaliteten i de nordiska länderna^ Inom 
den norska levnadsnivåundersökningen har Gudmund Hernes och 
Willy Martinussen redovisat en analys av demokrati och politiska

45. Den senast publicerade boken är Sören Holmberg & Mikael Gilljam, Väljare 
och val i Sverige, Bonniers, Stockholm 1987.

46. Se Lars Strömberg & Jörgen Westerståhl, red., De nya kommunerna, Liber, 
Stockholm 1983; Jörgen Westerståhl & Folke Johansson, Medborgarna och 
kommunen: Studier av medborgerlig aktivitet och representativ folkstyrelse, 
DsKn 1981:12.

47. T.ex. Vilgot Oscarsson, Politiskt deltagande: En jämförande studie av politisk 
participation i Sverige, USA, Storbritannien och Västtyskland, licentiatavhand
ling, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 1974.

48. T.ex. Walter Korpi, Arbetarklassen i välfärdskapitalismen: Arbete, fackfören
ing och politik i Sverige, Prisma, Stockholm 1978.

49. Pionjärstudien inom området är Sten Johansson, Politiska resurser: Om den 
vuxna befolkningens deltagande i de politiska beslutsprocesserna, Låginkom st
utredningen, Allmänna Förlaget, Stockholmo1971. Levnadsnivåundersökning- 
ama analyseras i Robert Erikson & Rune Åberg, red., Välfärd i förändring, 
Prisma, Stockholm 1984. Statistiska centralbyråns ULF-undersökningar har 
hittills avsatt över 50 rapporter. En sammanfattning ges i Joachim Vogel m.fl., 
Ojämlikheten i Sverige: Utveckling och nuläge, Levnadsförhållanden, rapport 
51, Statistiska centralbyrån, Stockholm 1987.

50. För en recension av några sådana skandinaviska undersökningar, se Michele 
Micheletti, "Democracy and Political Power in Denmark, Norway and Sweden: 
A Review-Essay", The Western Political Quarterly, 37, 1984, s. 324—342.

51. Erik Allardt, Att ha, att älska, att vara, Argos, Lund 1975.
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resurser 5^ Även andra undersökningar inom ramen för den norska 
maktutredningen har relevans.53 Den norska forskningen på områ
det har varit särskilt livaktig; Willy Martinussens bok om bristerna 
i den demokratiska processen har spelat stor roll för debatten.54 En 
grupp statsvetare vid Århus universitet har, under ledning av Erik 
Damgaard, genomfört en omfattande studie ün folkets vägar i dansk 
politik 55 Även danska låginkomstutredningen har uppmärksammat 
medborgarnas deltagande och inflytande.56 Dessa nordiska under
sökningar har på många sätt varit inspirationskällor för vår studie.57

Medborgarundersökningen genomfördes under hösten 1987.58 An
svaret för utformning av frågeformulär och bearbetning av resulta
ten åvilar en forskargrupp vid statsvetenskapliga institutionen, 
Uppsala universitet (Olof Petersson, Anders Westholm och Göran 
Blomberg) samt en forskargrupp vid Institutt for samfunnsforsk- 
ning i Oslo (Helga Maria Hernes och Nils Asbjørnsen). Urvalsdrag
ning och fältarbete har genomförts av statistiska centralbyrån. 
Undersökningen har finansierats genom ett forskningsanslag från

52. Gudmund Hernes & Willy Martinussen, Demokrati o g politiske ressurser, NOU 
1980:7.

53. Johan P. Olsen & Harald Sætren, Aksjoner og demokrati. Universitetsförlaget, 
Bergen 1980. Jfr även Maktutredningen: Sluttrapport, NOU 1982:3, särsk. kap. 
4.

54. Willy Martinussen, Fjerndemokratiet: Sosial ulikhet, politiske ressurser og po
litisk medvirking, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1973. För en kritik av 
Martinussens arbete, se William M. Lafferty, Participation and Democracy in 
Norway: The ’Distant Democracy’ Revisited, Universitetsförlaget, Oslo 1981. 
Jfr Ottar Hellevik, "Politisk deltakel se i Norge — begrenset og skjev?", Tids- 
skriftfor samfunnsforskning, 24, 1983, s. 3-30.

55. Erik Damgaard, red., Folkets veje i dansk politik, Schultz, Köpenhamn 1980; 
Erik Damgaard, red., Partigrupper, reprœsentation og styring, Schultz, Köpen
hamn 1982; Erik Damgaard m.fl., Dansk demokrati under förändring, Schultz, 
Köpenhamn, 1984.

56. Finn Valentin, Fordelningen afpâvirkningsmuligheder, Lavindkomstkommis
sionen, Arbejdsnotat 14, Köpenhamn 1980.

57. Jfr Olof Petersson, F olkstyrelse och statsmakt i Norden, Diskurs, Uppsala 1984, 
kap. 9.

58. Det stora flertalet intervjuer genomfördes under senare hälften av september 
och under oktober. Ett mindre antal uppföljningsintervjuer gjordes i november 
och december.
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maktutredningen. Undersökningen har genomförts efter tillstånd 
från datainspektionen.

Urvalet omfattar personer i åldrarna 16-80 år, mantalsskrivna i 
Sverige juli 1987. Utländska medborgare med bosättning i Sverige 
ingår därmed i undersökningen.59 Bruttourvalet omfattade 2 688 
personer. Av dessa hade vid fältarbetstillfället 30 avlidit eller emi
grerat. Nettourvalet utgörs därmed av 2 658 personer. Antalet ge
nomförda intervjuer är 2071, vilket motsvarar 77,9 procent av 
nettourvalet. Bortfallet på 22,1 procent får numera betraktas som 
normalt för denna typ av undersökning.

Intervjuerna ägde vanligen rum vid besök i intervjupersonernas 
hem. Intervjuerna genomfördes av statistiska centralbyråns inter
vjuare. Intervjupersonerna informerades i förväg via brev och en 
informationsfolder om undersökningen.

Felkällorna vid en intervjuundersökning som denna kan indelas 
i två grupper, dels osystematiska, dels systematiska. De osystema
tiska felen uppkommer som en slumpmarginal vid varje stickprovs
undersökning. Precisionen i de observerade talen beror på 
svarsvarians och urvalsstorlek. Ju mindre varians och ju större ur
val, desto säkrare blir den statistiska skattningen. Vid skattningar 
baserade på hela urvalet på drygt 2 000 personer uppgår felmargi
nalen till plus/minus 1-2 procentenheter. Vid uppdelningar på 
mindre delgrupper ökar osäkerheten. Felmarginalen inom en redo- 
visningsgrupp omfattande 200 individer uppgår i runda tal till 
plus/minus 4-7 procentenheter. De data som redovisas i denna bok 
bör sålunda betraktas som närmevärden, inte som exakta tal. Mind
re differenser bör inte tillmätas någon stor betydelse.

Ett systematiskt fel kan uppkomma exempelvis om bortfallet är 
ojämnt fördelat. En undersökning av bortfallets sammansättning vi
sar att en viss sådan snedfördelning förekommer. Bortfallet är ex
empelvis något större bland kvinnor och bland boende i storstäder. 
På det hela taget är skillnaderna emellertid inte så stora att de på nå
got avgörande sätt kan påverka resultaten. När bortfallet i vissa spe
ciella fall kan vara mer störande kommer detta särskilt att påpekas.

59. En utförligare redovisning av undersökningens genomförande kommer att ges 
i en Teknisk rapport (utk. senare).





2. Att påverka sin egen situation

En realistisk bild av medborgarskapets förverkligande handlar om 
sambandet mellan situation och handling. Detta samband har en 
dubbel innebörd. Å ena sidan bestämmer situationen handlandet: de 
yttre levnadsbetingelserna ger möjligheter och sätter gränser för det 
möjliga. Å andra sidan bestämmer handlandet situationen: tillva
ron är, i större eller mindre utsträckning, möjlig att påverka genom 
egna initiativ.

Det är ingen större överdrift att påstå att modem svensk forsk
ning om medborgarnas levnadsförhållanden koncentrerats till den 
faktiska situationen. Under den senaste tjugoårsperioden har impo
nerande mängder statistik insamlats för att beskriva välfärdens ma
teriella innehåll. Sålunda kan man i detaljerade tabeller följa hur 
olika befolkningsgrupper fördelar sig avseende utbildning, syssel
sättning, arbetsmiljö, ekonomi, boende, kommunikationer, fritid, 
ensamhet och gemenskap, politiska resurser, trygghet, säkerhet 
samt hälsa.1

I själva verket har det varit en medveten strävan att begränsa sig 
till medborgarnas objektiva levnadsförhållanden. Välfärdsmätning- 
arna har som syfte att bedöma hur väl den offentliga välfärdspoli
tiken lyckats uppnå sitt syfte. Genom att förse beslutsfattarna, och 
medborgarna själva, med data om välfärdens utveckling sker en 
återföring av information om de politiska åtgärdernas genomslag. 
Starkt tillspetsat skulle man kunna säga att den som bedömer med-

1. Valfärdsmätningarna består av två undersökningsserier: levnadsnivåundersök
ningarna (LNU) som genomförts 1968, 1974 och 1981 samt undersökningen 
om levnadsförhållanden (ULF) som påbörjades 1975. För en sammanfattning 
av resultaten se Robert Erikson & Rune Åberg, Välfärd i förändring. Prisma, 
Stockholm 1984, respektive Joachim Vogel m.fl., Ojämlikheten i Sverige: Ut
veckling och nuläge. Levnadsförhållanden, rapport 51, statistiska centralbyrån, 
Stockholm 1987.
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borgarens situation är politikern/statistikern och inte medborgaren 
själv. Den "objektivistiska” inriktning är mycket medvetet vald: 
”Mycket talade för att den enskilde individen själv skulle få värde
ra sina villkor. Ingen annan kan rimligen ha en bättre kännedom om 
just hans förhållanden. Ändå valde man i undersökningen att så 
långt som möjligt bortse ifrån intervjupersonens egna bedömning
ar.”2

Begränsningen i levnadsnivåundersökningarna kan motiveras av 
mycket goda skäl. En mer ”subjektivistisk” metod leder ofrånkom
ligen till att resultatet färgas av de tillfrågades egen anspråksnivå. 
Individens värdering av sina levnadsvillkor blir i praktiken ett mått 
på hur pass tillfredsställd vederbörande är. Skillnader mellan olika 
grupper skulle uttrycka olikheter i anspråksnivå lika väl som fak
tiska ojämlikheter. Den starka anknytningen till den offentliga väl
färdspolitikens mål motiverar också en koncentration till objektiva 
indikatorer. Politiken är inriktad på att förse medborgarna med ett 
antal resurser, faktiska förutsättningar för att leva ett aktivt liv. Vad 
sedan medborgaren använder dessa resurser till, hur det goda livet 
förverkligas, ligger utanför politikens domän. Välfärdspolitikens, 
och därmed välfärdsmätningamas, intresse upphör vid den materi
ella levnadssituationen.

Där välfärdsforskningen slutar, där börjar denna medborgarun
dersökning. Den allmänna frågan är: givet att välfärden fördelar sig 
på det ena eller andra sättet — vilka blir konsekvenserna? Vad gör 
det för skillnad om den ena gruppen har större resurser till förfo
gande än den andra? Välfärdsforskningen stannar vid medborga
rens situation. I denna undersökning analyseras sambandet mellan 
situation och handling. Med handling avses närmare bestämt den 
aktivitet som inriktas på att påverka den egna situationen.

En individs situation är nu inte något entydigt. Medborgarskaps- 
begreppet visar hur en individs tillvaro kan betraktas som en 
mångdimensionell rymd av möjligheter. I denna undersökning upp
märksammas några av medborgarskapets aspekter. Ett sådant urval 
blir alltid mer eller mindre godtyckligt; det finns ingen självklar re
gel enligt vilken den ena delen av medborgarskapet skall anses vara

2. Michael Tåhlin, "Handlingsutrymme, anspråksnivå och välfärdsmätningar", i 
Ingemund Hägg & Lennart Arvedson, red., Livschanser och välfärd, SNS För
lag, Stockholm 1987, s. 70.
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viktigare än den andra. De sex livsområden som här valts ut gör inte 
anspråk på att vara representativa för hela människans situation. De 
täcker emellertid väsentliga aspekter av en medborgares liv i den 
moderna välfärdsstaten. De sex medborgarrollerna är:

Boende. Denna aspekt gäller rollen att bo, antingen som hyresgäst 
eller som ägare av sin bostad.

Konsument. Medborgaren uppträder här som köpare; det avgöran
de är förmågan att göra sig gällande på marknaden.

Patient. Denna roll handlar om mötet med hälso- och sjukvården, 
en av de tunga delarna av det offentliga välfärdssystemet.

Småbarnsförälder. Den aspekt av föräldrarollen som här aktualise
ras gäller hur barntillsynen är ordnad.

Skolbarnsförälder. Föräldrarollen gäller här situationen att ha barn 
i det obligatoriska skolväsendet.

Förvärvsarbetande. Här uppmärksammas den arbetandes situation, 
antingen som anställd eller företagare.

Dessa sex aspekter av medborgarens vardagsliv kan synas dispa
rata. De handlar om kvaliteter och erfarenheter som inte är jämför
bara. Det finns ingen allmängiltig måttstock med vilken man kan 
gradera värdet att ha en god bostad, att kunna förvärva de varor och 
tjänster man efterfrågar, att få behandling för sin sjukdom, att ord
na en god tillsyn för sina småbarn, att ge de äldre barnen en utveck
lande skolgång och att uppnå tillfredsställelse i sitt arbete.

Men det finns trots allt en gemensam nämnare. I teorin, anting
en direkt i lagstiftning eller i den biandekonomiska välfärdsstatens 
allmänna ideologi, är dessa medborgarroller förknippade med rät
tigheter att påverka. Vissa rättigheter och förmåner är generellt ga
ranterade, oberoende av om den enskilde tar något initiativ eller ej. 
Men många livssituationer är av den arten att de är förknippade med 
rätten att deltaga, rätten att själv påverka utfallet till sin egen för
mån. Medborgarrollen framträder här som en möjlighet att ta ini
tiativ.

En kort rekapitulation av de rättigheter som är knutna till de sex 
rollerna visar hur den allmänna principen om medbestämmande fått
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konkret tillämpning på några viktiga samhällsområden.3 Den soli
ga bilden av de formella rättigheternas detaljerade katalog får bil
da upptakten till granskningen av hur dessa rättigheter faktiskt 
utnyttjas.

Att bo. För hyresgästernas del finns åtskilliga rättigheter inskriv
na i lagen. Hyr man en bostadslägenhet har man rätt till kontrakt. 
Hyran får inte bestämmas fritt av hyresvärden. Hyran fastställs ef
ter förhandlingar; i de allmännyttiga bostadsföretagen företräds hy
resgästen av hyresgästföreningen. Man har rätt att själv måla om 
och tapetsera. Värden är skyldig att reparera lägenheten om den har 
fel och brister. Är värden och hyresgästen oeniga om hyra och re
paration kan hyresgästen klaga hos hyresnämnden. Hyresgästen har 
ett omfattande skydd mot att behöva flytta, s.k. besittningsskydd.

Den som är medlem i en bostadsrättsförening och har betalat in
satsen för en insatslägenhet har en andel i den bostadsrättsförening 
som äger huset. Föreningen bestämmer över ekonomi och skötsel.

Att köpa. Den för konsumentrollen viktigaste rättigheten är mark
nadshushållningens grundläggande princip om det fria mötet mel
lan köpare och säljare. Den aktuella lagstiftningen har framför allt 
syftet att upprätthålla marknadens fria spel. Olika rättsregler avser 
att motverka avtalsbrott, konkurrensbegränsningar etc. Staten har 
också mer direkt ingripit för att stärka konsumentens ställning. I de 
flesta kommuner finns konsumentvägledning dit man kan vända sig 
för att få råd och hjälp före och efter köp. En central förvalt
ningsmyndighet, konsumentverket, har som uppgift att stödja 
konsumenterna och deras ställning på marknaden. Chefen för 
konsumentverket är samtidigt konsumentombudsman, KO. Det 
finns särskilda bestämmelser om betalning med check, kontokort, 
avbetalningsköp, öppet köp, bytes- och återköpsrätt samt ånger
vecka vid hemförsäljning.

Konsumenten har flera möjligheter att få rättelse om det är fel på 
varan, om varan levererats i fel tid eller om försäljaren lämnat fel
aktiga eller vilseledande uppgifter. En konsument kan anmäla före
taget till allmänna reklamationsnämnden. Köparen, och säljaren, 
kan också vända sig till tingsrätten för att få en tvist löst.

3. För en översikt över de svenska medborgarnas rättigheter och skyldigheter, se 
Samhällsguiden, 4 uppl., Liber/Allmänna förlaget, Stockholm 1986. Den föl
jande framställningen bygger väsentligen på denna handbok.
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Att vara patient eller anhörig. I hälso- och sjukvårdslagen har 
befolkningens rätt till en god hälso- och sjukvård lagfästs. Bestäm
melsen innebär bl.a. att vården av den enskilde patienten skall 
genomföras i en anda av samförstånd och samverkan mellan vård
personalen och patienten. Den innefattar också rätten att acceptera 
eller avböja erbjuden behandling.

Att vara småbarnsförälder. Samhällets barnomsorg består av för
skoleverksamhet och fritidsverksamhet. Förskolan utgörs vanligen 
av daghem/deltidsgrupp samt familjedaghem. Kommunen har ett 
kösystem. Barn med behov av särskilt stöd, t.ex. handikappade 
barn, har rätt till förtur.

Föräldrar kan på egen hand anordna daghem. Om verksamheten 
bedrivs kooperativt, erbjuder en speciell pedagogik eller har andra 
ideella grunder kan statsbidrag erhållas. Däremot utgår inte statsbi
drag till förskola som drivs i vinstsyfte.

Att ha barn i skolan. Barn har skolplikt från det år de fyller 7 år 
till och med det år de fyller 16 år. Det kommunala ansvaret för det 
obligatoriska skolväsendet utövas av skolstyrelse och skolkontor 
samt, i de kommuner som har sådana, av kommundelsnämnden. 
Föräldrar kan begära att få tala direkt med t.ex. rektor, studierektor, 
klassföreståndare eller klasslärare. Dessa har i regel telefontider el
ler mottagningstider.

En väsentlig del i den aktuella förvaltningspolitiken går ut på att 
stärka brukarinflytandet. Den socialdemokratiska regeringen skri
ver i propositionen om aktivt folkstyre i kommuner och landsting 
att ”det är betydelsefullt att t.ex. elever, föräldrar och vårdtagare får 
ökade möjligheter till medverkan i och ansvar för den kommunala 
verksamheten”.4

Att arbeta. En grundtanke i 1970-talets arbetsrättsliga reformar
bete var att ge arbetstagarsidan större möjligheter till inflytande i 
arbetslivet. Detta inflytande avser inte bara anställningsförhållan
det i trängre mening utan också arbets- och företagsledningsfrågor. 
Arbetsmiljölagen stadgar att arbetet skall anordnas ”så att arbetsta
garna själva kan påverka sin arbetssituation”. Medbestämmandela
gen innehåller regler om förstärkt förhandlingsrätt, rätt till 
information, tolkningsföreträde och facklig vetorätt. I större före-

4. Prop. 1986/87:91, s. 12.
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tag har de anställda rätt till styrelserepresentation. I allt väsentligt 
råder numera samma arbetsrättsliga regler inom den offentliga sek
torn som inom den privata.

Intervjuundersökningen innehöll ett antal frågor för att utröna vil
ken eller vilka medborgarroller som var aktuella för respektive per
son. Resultatet blir en översikt över hur vanliga olika livssituationer 
är bland den vuxna befolkningen av idag (tabell 2.1). Spännvidden 
är stor från boendets 100 procent,5 över sjukvård, förvärvsarbete 
och kapitalvarukonsumtion som vart och ett berör drygt två tredje
delar av befolkningen, till de två föräldrarollema som är aktuella 
för 14 respektive 18 procent av medborgarna.

Frågan är nu i vilken mån dessa levnadssituationer leder till hand
ling, en handling inriktad på att i det ena eller andra avseendet på
verka situationen i fråga. Sambandet mellan situation och handling 
är ingalunda direkt och oförmedlat. Det finns ett viktigt mellanled, 
ett slags betingelse för handlandet, nämligen missnöje. Missnöje är, 
skulle man kunna säga, social energi. De krav som alstras av miss
nöjet med sin situation är själva bränslet i det sociala livet. Ett sam
hälle utan missnöje vore ett statiskt samhälle. Otillfredsställda krav 
är ett samhälles dynamiska element.

Men sambandet mellan situation och missnöje gestaltas ingalun
da på något enkelt och oproblematiskt sätt. Missnöjet är ingen en
kel avspegling av den faktiska situationen; de öppet uttryckta 
kraven står inte i direkt proportion till de faktiska levnadsomstän
digheterna. De krav som kommer till uttryck formas lika mycket av 
anspråksnivån som av den materiella situationen. Det var just den
na omständighet som låg till grund för välfärdsforskningens val att 
avstå från att fråga medborgarna om vad de själva anser om sin si
tuation.

5. Detta resultat skall inte tolkas som ett påstående att det inte finns hemlösa i Sve
rige. Denna grupp är emellertid inte större än att den i tvärsnittsurval av hela 
befolkningen försvinner i decimalerna av en procent. Bostadslösa som ändå 
funnit tak över huvudet återñnns i denna undersökning antingen bland dem som 
hyr i andra hand eller som noterats under "annan bostad". Det finns också an
ledning att förmoda att det finns ett antal hemlösa bland dem som inte nåtts för 
en intervju.



41

Boende: Fördelningen på olika boendeformer var:

Tabell 2.1 Sex medborgarroller

Äger bostaden
Bostadsrätt: HSB, Riksbyggen 
Bostadsrätt: enskild förening 
Hyr: kommunalt bostadsföretag 
Hyr: privat ägare 
Hyr: andra hand
Annan bostad
Summa procent

54
8
4

15
16

1
2

100

Konsument: 68 procent hade under det senaste året gjort minst ett 
större kapitalvaruinköp. För enskilda varuslag var resultaten följande 
(procentandel av samtliga intervjuade):

Större hushållsapparat, som t.ex. tvättmaskin, 
diskmaskin, frys eller mikrovågsugn

Hemelektronik, som t.ex. TV, video, stereo 
eller datautrustning

Personbil
Möbler

28

29
27
31

Vissa hade under året inte bara gjort ett utan flera typer av 
kapitalvaruinköp. Fördelningen över antal inköpta varuslag var:

4 kapitalvaruslag
3 kapitalvaruslag
2 kapitalvaruslag
1 kapitalvaruslag
0 inköp av kapitalvaror 
Summa procent

3
10
20
36
32

100

Vilka konsekvenser skall man nu dra av det förhållandet att sam
bandet mellan situation och handling inte är omedelbart, av att män
niskors uttryckta missnöje delvis formas av deras anspråksnivå? 
Svaret beror på vilket fenomen som man vill analysera. Är man in
tresserad av att mäta befolkningens materiella levnadsnivå har väl- 
färdsforskarna naturligtvis rätt; missnöjets omfattning kan inte 
antas vara en rättvisande indikator på faktisk välfärd. Men om man
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Tabell 2.1 Sex medborgarroller (forts.)

Patienti anhörig'. 76 procent uppgav sig under det senaste året ha varit 
i kontakt med sjukvården. För specifika kontakt- och vårdformer var 
resultaten följande (procentandel av samtliga intervjuade):

Sökt eller fått vård för någon lindrig sjukdom 
eller åkomma 54

Sökt eller fått vård för någon allvarlig sjukdom 
eller åkomma 16

Varit intagen på sjukhus eller annan vårdinrättning 16
Kommit i kontakt med sjukvården genom någon 

nära anhörigs vårdbehov 39

Fördelningen av sjukvårdskontaktema med avseende på eget, 
respektive anhörigs, vårdbehov var:

Både genom eget och anhörigs vårdbehov 24
Endast genom eget vårdbehov 37
Endast genom anhörigs vårdbehov 15
Ej varit i kontakt med sjukvården under året 24
Summa procent 100

Småbarnsförälder. 14 procent av de intervjuade hade barn i åldrama 
0-6 år. Formen för barntillsyn varierade enligt följande (procentandel 
av småbarnsföräldrar, varav vissa har uppgivit mer än en tillsynsform):

Tillsyn i hemmet genom egen, make/makas/sammanboendes
eller släktingars försorg 62

Daghem, fritidshem eller förskola: drivs av
kommunen 39

Daghem, fritidshem eller förskola: drivs av
annan än kommunen 2

Dagmamma: kommunal 22
Dagmamma: privat 7
Annan barntillsyn 2

Skolbarnsförälder 18 procent hade barn i åldrama 7-15 år.
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Tabell 2.1 Sex medborgarroller (forts.)

Förvärvsarbetande: 71 procent av de intervjuade var förvärvs
arbetande (64 procent anställda, 7 procent företagare).
Förvärvssituationen gestaltade sig enligt följande:

Arbetar heltid 52
Arbetar deltid 16
Tillfälligt arbetslös (mindre än 6 månader) 1
Tjänstledig för studier 0
Föräldraledig 1
Arbetar inte för tillfället av andra skäl 1
Summa procent förvärvsarbetande 71

Pensionerad, förtidspensionerad, sjukpensionerad 19
Arbetslös sedan längre tid (mer än 6 månader) 1
Studerar 6
Stannar hemma för att ta hand om barn 1
Förvärvsarbetar inte av andra skäl 1
Summa procent ej förvärvsarbetande 28

i stället vill analysera betingelserna för det handlande som är inrik
tat på att påverka den egna situationen, då kommer saken i ett an
nat läge. Den egna upplevelsen av sitt missnöje utgör förvisso en 
subjektiv, psykologisk, egenskap, men det är just denna upplevelse 
som kan antas vara av stor betydelse som drivkraft för handlandet.

Att mäta missnöje är mer komplicerat än att räkna materiella 
välfärdsindikatorer. Missnöje är endast en samlingsrubrik för en 
mångfald mänskliga situationer, frustrationer, besvikelser och aspi
rationer. Det som är gemensamt för missnöjets alla yttringar är att 
det finns en skillnad, en klyfta mellan det som är och det som bor
de vara. Det är denna känsla av det ouppfyllda, av obalansen mel
lan det som man har och det som man önskar, som är missnöjets 
kärna.

I den samhällsvetenskapliga metodarsenalen har det under åren 
kommit att utvecklas en repertoar av olika sätt att mäta psykologis
ka egenskaper såsom känsla av besvikelse. Ingen av dessa metoder 
kan sägas vara den riktiga; varje mätmetod har sina inbyggda be-
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gränsningar och egenheter. I den nu aktuella medborgarunder
sökningen valdes en speciell metod, som på senare år kommit att 
prövas i liknande studier i många andra länder. De tillfrågade om
bads gradera hur pass nöjd respektive missnöjd man var inom re
spektive område. Svaren registrerades längs en kontinuerlig skala 
med ytterpunkterna 0 och 10. De två ändpunkterna representerades 
av extremalternativen ”inget missnöje” respektive "mycket stort 
missnöje".

Tabell 2.2 Missnöje med sin situation

Nöjd-missnöjd med

Medeltal 
missnöje 

0-10

Andel "inget 
missnöje" 

(0)

Andel stort 
missnöje 

(6-10)
Boende 2,1 54 15
Kapitalvaruinköp 1,0 71 7
Sjukvård 2,6 50 21
Barntillsyn 1,5 63 11
Skola 2,3 45 16
Arbete 3,4 27 25

Det första intrycket av svaren på frågorna om missnöje är att för
delningarna ingalunda är symmetriska (tabell 2.2). Det stora flerta
let av de tillfrågade väljer låga siffror, dvs svar som indikerar svagt 
missnöje. Svaren kan alltså variera mellan 0 och 10. Medeltalen lig
ger mellan 1,0 och 3,4. Andelen som uttrycker en högre grad av 
missnöje, som väljer svarsalternativ mellan 6 och 10 på skalan, lig
ger mellan 7 och 25 procent, beroende av område. Andelen som väl
jer det allra lägsta alternativet, "inget missnöje", varierar från 27 
upp till 71 procent.

Det finns en del klara skillnader mellan de sex granskade områ
dena. Den största andelen missnöjda finns inom arbetslivet. Bland 
de förvärvsarbetande är det relativt sett många som säger sig haft 
anledning att känna missnöje med förhållandena som rör arbetet el
ler arbetsplatsen. Särskilt stor blir kontrasten om man jämför med 
det område som får lägst andel missnöjda, nämligen konsu
mentrollen. Bland dem som under året gjort något större kapitalva
ruinköp är det bara en liten minoritet om 7 procent som uttrycker 
en större grad av missnöje med sitt inköp. De övriga områdena ham-
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nar mellan dessa två ytterfall. Rangordningen när det gäller graden 
av missnöje är: arbete, sjukvård, skola, boende, barntillsyn och ka
pitalvaruinköp.

Två av modellens komponenter har hittills redovisats: situation 
och missnöje. Det tredje elementet gäller själva handlandet. Också 
här finns det ett antal alternativa metoder för att åstadkomma 
systematiska och jämförbara mätresultat. Också i detta avseende 
framtvingar själva intervjumetoden relativt schablonartade fråge
formuleringar; fördelen är å andra sidan att samma frågeteknik kan 
appliceras på många skilda tillfällen och omständigheter. Önskan 
att generalisera och möjliggöra jämförelser får motivera att frågor
na är relativt allmänt hållna.

För vart och ett av de områden som var aktuella fick de tillfråga
de berätta om man under det senaste året sökt åstadkomma förbätt
ringar eller motarbeta försämringar rörande förhållanden som rör 
tillsynen av barnen, förhållanden i barnens skola, arbete och arbets
plats osv. Till dem som sagt sig ha gjort något försök att påverka 
ställdes en fråga om vad resultatet blivit, om man i huvudsak fått 
sina önskemål tillgodosedda eller inte. Dessa frågor belyser något 
mycket centralt, nämligen i vilken mån medborgarna konkret för
sökt utöva inflytande över sin levnadssituation och vad resultatet i 
så fall blivit (tabell 2.3).

Tabell 2.3 Försök att utöva inflytande

Andel som 
gjort försök 
att påverka

Bland dem som försökt: 
Har önskemålen tillgodosetts?

Ännu
SummaJa ovisst Nej

Boende 28 55 20 25 100
Kapitalvaruinköp 13 65 16 19 100
Sjukvård 18 47 14 39 100
Barntillsyn 27 52 11 35 100
Skola 35 41 27 30 100
Arbete 60 57 22 21 100
Frågans formulering: "Har Du under det senaste året gjort något för att söka åstad
komma förbättringar eller motarbeta försämringar rörande Om ja: "Fick Du i hu
vudsak Dina önskemål tillgodosedda?"
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Resultaten visar att det finns en stor spännvidd mellan de olika 
områdena. Andelen som uppgivit att de gjort något försök att på
verka varierar mellan 13 och 60 procent. Den lägsta andelen finns 
bland konsumenterna, siffran 13 procent gäller den andel som gjort 
något försök att få rättelse för något av de större inköp som gjorts 
under det senaste året. Siffran 60 procent avser arbetslivet. Över 
hälften av de förvärvsarbetande säger sig alltså under det gångna 
året ha gjort något för att åstadkomma förbättringar eller motarbe
ta försämringar rörande arbetsförhållandena eller arbetsplatsen. 
Rangordningen mellan områdena när det gäller hur många som 
gjort något eget försök att påverka är: arbete, skola, boende, barn
tillsyn, sjukvård och kapialvaruinköp.

De sex områdena kan alltså rangordnas efter två kriterier, dels 
graden av missnöje, dels förekomsten av påverkansförsök. Uppen
barligen påminner rangordningarna om varandra. I båda fallen bil-

Initiativ 80 r

Arbete

Skola

Barn Boende

Sjukvård

Konsument

Missnöje (procentandel i intervallet 1-10)

Figur 2.1 Missnöje och initiativ i olika medborgarsituationer
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dar arbetsliv och konsumentrollen de två ytterpunkterna. Det när
mare sambandet kan åskådliggöras i ett diagram (figur 2.1). Den 
ena axeln anger hur många som är missnöjda, den andra hur många 
som tagit något initiativ.

Resultatet blir ett nästan perfekt linjärt mönster. Antalet initiativ 
står i direkt proportion till graden av missnöje. Det enda mer vä
sentliga undantaget utgörs av sjukvården, där antalet initiativ är fär
re än av vad som skulle förväntas med tanke på andelen missnöjda.

Diagrammet visar på ett samband som gäller genomsnittsbedöm- 
ningar för samtliga som berörs av en viss levnadssituation. Om det 
nu råder ett speciellt förhållande på denna analysnivå är det ju inte 
alls säkert att samma korrespondens måste gälla också på individ
nivå. Samhällsvetenskapen är full av exempel på att ett samband 
som råder på en analysnivå inte alls behöver motsvaras av liknan
de samband på en annan analysnivå. Men datamaterialet kan lätt 
bearbetas för att pröva hypotesen att samband mellan missnöje och 
initiativ också gäller på individnivå. Är det så att missnöjda perso
ner oftare försöker påverka än nöjda? Eller är det kanske tvärtom 
så att missnöje resulterar i tystnad och passivitet?

Tabell 2.4 Missnöje och försök att påverka

Andel som för sökt påverka Nöjd Missnöjd Samband (r)
Boende 15 44 0,32
Kapitalvaruinköp 3 37 0,46
Sjukvård 4 32 0,36
Barntillsyn 9 60 0,56
Skola 12 56 0,46
Arbete 24 74 0,46

Hypotesen får full bekräftelse. Inom alla de sex undersökta om
rådena råder en klar, positiv korrelation mellan missnöje och initia
tiv. Sannolikheten att engagera sig, att försöka påverka, är flera 
gånger större bland de missnöjda än bland de nöjda. Det statistiska 
sambandet varierar mellan 0,32 och 0.56. vilket är uttryck för star
ka samband.

Vad har resultatet blivit av försöken att påverka? Tabell 2.3 ovan 
redovisar svaren på frågan om önskemålen tillgodosetts eller inte;
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det bör observeras att procenttalen beräknats på de personer som 
gjort något försök att påverka. Huvudintrycket är att skillnaderna 
mellan de sex områdena inte är dramatiska, men ändå tydliga. An
delen som fått sina önskemål tillgodosedda varierar mellan 41 och 
65 procent. Andelen som rapporterar negativa resultat ligger mel
lan 19 och 39 procent. Konsumentrollen skiljer återigen ut sig: 
bland de relativt få som gjort något försök att få rättelse uppger det 
stora flertalet att de fått sina krav tillgodosedda.

Att vara nöjd eller missnöjd. Att ha försökt påverka eller inte. Att 
ha varit framgångsrik eller inte. Med dessa lägesbestämningar i det 
sociala handlandets rum kan några principiellt betydelsefulla kom
binationer urskiljas. Figur 2.2 illustrerar den medborgerliga makt
utövningens möjligheter.

Fyra situationer är tänkbara. Medborgaren är nöjd och tar därför 
inget initiativ; hälsan tiger still. Man tar ett initiativ som blir fram
gångsrikt; det är den framgångsrika maktutövningen. Man tar ett 
initiativ, men får inte igenom sina önskemål; det är maktlöshetens 
bittra erfarenhet. Man är missnöjd, men förblir passiv; det är van
maktens tystnad.

Det går alltså att göra en skillnad mellan maktlöshet och vanmakt. 
Maktlösheten förutsätter handling, en handling som emellertid inte 
leder till åsyftat resultat. Vanmakten är tyst, den utmärks av passiv 
anpassning till den rådande situationen.6

De sex medborgarsituationerna har tämligen olika profil när det 
gäller maktutövningens verklighet (figur 2.3). Konsumentrollen ut
märks framför allt av den stora andelen där hälsan tiger still; 69 pro
cent i denna grupp är nöjd och har inte gjort något försök att få 
rättelse. Motsatsen gäller arbetslivet. Här återfinns den lägsta ande
len av nöjda passiva (21 procent). Däremot finns det en stor grupp 
som faller in i kategorin framgångsrik maktutövning. Inom arbets
livet finns ett stort missnöje, men det finns också många som tagit 
något initiativ för att råda bot och påverkansförsöken är inte sällan 
framgångsrika. Det skall också tilläggas att arbetslivet har den re
lativt största andelen maktlösa; 13 procent av de förvärvsarbetande 
har varit missnöjda, tagit ett initiativ, men misslyckats. Den tysta

6. Jfr den norska maktutredningens åtskillnad mellan å ena sidan maktlöshet och 
å andra sidan "avmakt". Se Gudmund Hernes, Makt o g avmakt. Universitets
förlaget, Bergen 1975, s. 133 ff.
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Figur 2.2 Medborgarskapets handlingsvägar

vanmakten är relativt sett vanligast inom sjukvårdsområdet. När or
ken att ta något initiativ saknas, blir resultatet ett missnöje som inte 
kommer till uttryck.

Schemat gör också tydligt att den framgångsrika maktutövningen 
i praktiken kräver tre steg. Det första är från situation till missnöje. 
Det är mycket ovanligt att den som är nöjd tar något initiativ.7 Sak
nas missnöjet så saknas också den sociala energin. Situationen kan

7. Det bör för tydlighetens skulle påpekas att det faktum att det finns få nöjda som 
tagit något initiativ också kan tolkas i ljuset av att våra frågor har en tillbaka
blickande karaktär. Den som varit missnöjd, tagit ett initiativ som lyckats kan 
sedan anse sig vara nöjd.
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Figur 23 Handlingsvägar i sex medborgarsituationer

vara bristfällig, men om anspråksnivån är så låg att ens levnadsom
ständigheter inte översätts i missnöje och krav så saknas också för
utsättningen för handling. Den sociala pedagogikens första regel är 
att lära sig ställa krav. Maktutövningens andra steg är handlingen, 
att ta ett eget initiativ, att deltaga. Det tredje steget är resultatet, att
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Figur 2.3 Handlingsvägar i sex medborgarsituationer (forts.) 

styrkeförhållandena mellan de egna krafterna och de motverkande 
är till ens egen fördel.

Vad som här skildrats är maktutövningens process. Modellen är 
visserligen förenklad, men denna stilisering avser just att framhäva 
några väsentliga villkor som skall vara uppfyllda för att man skall 
kunna tala om framgångsrik maktutövning. Genom att precisera 
dessa olika led har det också blivit möjligt att formulera de situa
tioner då det inte är berättigat att tala om maktutövning. Dessa si
tuationer har visat sig vara av tämligen väsensskild art. Tystnad kan 
nämligen tolkas på två sätt. Tystnadens ena innebörd är att hälsan 
tiger still, att man är nöjd och därför inte finner anledning till hand
ling. Underförstått är här att om man bara ville och hade anledning 
skulle man mycket väl kunna ta ett initiativ. Det andra sättet att tol
ka tystnad är vanmaktens onda cirkel. En person är missnöjd, fin
ner sin situation otillfredsställande, men handlar inte. Det finns en 
spärr, en tröskel mellan missnöje och initiativ. Man kanske inte vå
gar, kanske inte vet riktigt hur man gör.

Ytterligare ett sätt att belysa dessa processer är att direkt fråga 
medborgarna om vad de anser om sina möjligheter att påverka. Det 
rör sig här om maktens subjektiva sida, individernas egen bedöm
ning av sina möjligheter att nå inflytande. Även i detta avseende 
måste frågan kvalificeras. Eftersom medborgarnas levnadssituatio-
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Tabell 2.5 Bedömning av möjligheter att påverka

Medeltal 
0-10

Boende
Påverka hur bostaden skall repareras 1,0
Påverka hur det är ordnat utomhus i bostadsområdet 4,1
Påverka kostnaden för bostaden 3,8
Byta bostad om man skulle vilja 6,4
Genomsnitt för boende 5,3

Kapitalvaruinköp
Möjligheter att bedöma den inköpta varans kvalitet 6,9
Möjligheter att välja mellan olika fabrikat eller 

modeller till det pris man var villig att betala 6,3
Möjligheter att avgöra om den inköpta varan var den 

bästa till det pris som man var villig att betala 6,3
Genomsnitt för kapitalvaruinköp 6,5

Hälso- och sjukvård:
Påverka vården ifråga om sådant som man kan tänkas 

ha önskemål om 3,8
Få vård i tillräcklig omfattning 6,2
Välja den läkare som man vill ha 3,7
Byta till en annan mottagning eller vårdklinik om 

man skulle vilja 3,6
Genomsnitt för hälso- och sjukvård 4,4

ner är så mångfasetterade och komplexa räcker det inte med något 
enda enkelt sammanfattande mått. Frågetekniken måste ta hänsyn 
till att en och samma person mycket väl kan anse sig ha stora på- 
verkansmöjligheter i ett avseende, men mycket små i ett annat.

Själva metoden att formulera frågorna har stora likheter med det 
slag av mätning som användes när det gällde graden av missnöje. 
Svaren avgavs med ett tal mellan 0 och 10. Poängtalen avser place
ring längs en skala. Det gemensamma för frågorna om den egna 
bedömningen av ens möjligheter att påverka var att skalans änd
punkter bar beteckningarna "inga möjligheter" (för värdet 0) och 
"mycket stora möjligheter" (för värdet 10).
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Tabell 2.5 Bedömning av möjligheter att påverka (forts.)

Medeltal 
0-10

Barntillsyn
Påverka barntillsynens uppläggning och utformning
Påverka den miljö i vilken barnen vistas
Påverka det sätt på vilket barnen umgås med varandra 
Byta till en annan tillsynsform om man skulle vilja 
Få barntillsyn i den omfattning man önskar
Genomsnitt för barntillsyn

4,5
3,7
3,9
4,1 
7,0
4,8

Skola
Påverka undervisningens uppläggning och utformning
Påverka skolmiljöns utformning
Påverka det sätt på vilket eleverna umgås med 

varandra i skolan
Byta till en annan skola om man skulle vilja
Genomsnitt för skola

1,6
2,0

2,9
2,7
2,3

Arbete
Bestämma när ens arbete skall börja och sluta för dagen 
Bestämma hur ens eget dagliga arbete skall läggas upp
Påverka arbetsmiljön
Påverka beslut om arbetets allmänna inriktning
För anställda
Byta till andra arbetsuppgifter hos den nuvarande 

arbetsgivaren om man skulle vilja
Byta arbetsgivare om man skulle vilja
Genomsnitt för arbete

4,4
6,6
5,3
4,6

4,0
5,5
5,2

Redan översikten över medeltalen på den långa serien av frågor 
ger ny belysning av medborgarnas möjligheter att göra sig gällan
de inom de sex samhällsområdena (tabell 2.5). Spännvidden i de 
subjektiva bedömningarna är nämligen betydande. De situationer 
som får högst medeltal, dvs där de berörda anser sig ha stor möjlig
het att påverka, är dels hur bostaden skall repareras, dels att få barn
tillsyn i den omfattning som man önskar (båda med medelvärdet 
7,0). Det lägsta medeltalet, 1,6, noteras för skolbarnsföräldrarnas 
bedömning av sin möjlighet att påverka undervisningens upplägg
ning och utformning.
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Det finns i flera fall ganska betydande skillnader inom ett och 
samma område. När det gäller boendet skiljer sig bedömningen 
starkt mellan å ena sidan möjligheten att påverka reparationer (7,0) 
och å andra sidan möjligheten att påverka kostnaden för boendet 
(3,8). Inom hälso- och sjukvården finns en relativt positiv bedöm
ning när frågan avser möjligheten att få vård i tillräcklig omfattning. 
Däremot anser sig patienter och anhöriga ha svårare att påverka vår
dens utformning samt valet av läkare och vårdinrättning.

Gör man ändå den förenklingen att beräkna ett genomsnitt av me
deltalen, får man en allmän bild av hur de sex medborgarrollerna 
skiljer sig totalt sett när det gäller bedömningen av möjligheten att 
påverka. Det skall naturligtvis återigen påpekas att dessa mått inte 
utgör den enda och absoluta sanningen. Värdena uttrycker inte an
nat än svaren på just de frågor som ställts i denna intervjuundersök
ning. Inte desto mindre kan man göra gällande att frågorna täcker 
några centrala aspekter av medborgarrollen inom dessa sex områ
den.

Det område som får den högsta skattningen när det gäller den 
egna möjligheten att påverka är konsumentrollen. De som under det 
senaste året gjort inköp av större kapitalvaror anser i allmänhet att 
de haft goda möjligheter att uppfylla kraven på en informerad 
konsument. Därnäst i bedömningen kommer boende och arbete, 
som båda får ett medelvärde över 5. Inte långt därefter följer barn
tillsyn och sjukvård. Det område som kommer klart sist när det 
gäller de berörda medborgarnas egen bedömning av sina påverkans- 
möjligheter är skolan. Föräldrarna har överlag en mycket negativ 
bedömning när det gäller möjligheten att påverka undervisning, 
skolmiljö eller valet av skola.

Det visar sig nu att det finns ett samband mellan den faktiska makt
utövningen och bedömningen av påverkansmöjligheterna. De egna 
erfarenheterna av försöken att påverka korresponderar med den all
männa bedömningen av möjligheterna att utöva inflytande. Tabell 
2.6 redovisar den genomsnittliga bedömningen av möjligheten att 
påverka dels bland dem som inte tagit något initiativ, dels bland dem 
som försökt att påverka.

Det allra mest intressanta resultatet gäller dem som försökt att 
påverka men som misslyckats. Det är framför allt denna grupp som
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Tabell 2.6 Möjligheter att påverka: erfarenhet och bedömning

Ej 
försökt 
påverka

Försökt påverka: Sam
band 

(r)Lyckats
Ännu 
ovisst

Miss
lyckats

Boende 45 46 38 30 0,21
Kapitalvaruinköp 63 70 64 47 0,10
Sjukvård 31 32 18 9 0,37
Barntillsyn 32 46 22 18 0,38
Skola 3 5 6 0 0,23
Arbete 26 47 32 25 0,24
Talen anger andelen som anser sig ha stor möjlighet att påverka sin situation inom 
respektive område. Med stor möjlighet att påverka avses här värden lika med eller 
större än 6 på den 10-gradiga skalan.

skiljer ut sig. Här finns en betydligt mer pessimistisk bedömning av 
möjligheten att påverka. Däremot är skillnaden mindre mellan dem 
som gjort ett framgångsrikt försök att påverka och dem som över 
huvud taget inte tagit något initiativ. Detta är ytterligare ett belägg 
för att tystnad inte nödvändigtvis behöver betyda maktlöshet. Bland 
dem som avstår att engagera sig finns en stor grupp som kan hän
föras till kategorin ”hälsan tiger still”, som visserligen är passiva 
men som har en relativt hög uppskattning av sina möjligheter att 
påverka. Det är naturligtvis ingalunda säkert att denna allmänna be
dömning, om saken nu ställdes på sin spets, faktiskt skulle kunna 
omsättas i en framgångsrik maktutövning. Men data tyder ändå på 
att det latenta inflytandet är väsentligt större än det manifesta. För
utom dem som faktiskt engagerar sig finns en betydande grupp som 
skulle kunna aktivera sig öm den ville.

Dessa slutsatser innebär att vår modell kan modifieras ytterliga
re en gång. Den egna bedömningen av förmågan att påverka kan 
sägas vara en del av anspråken, en del av de förväntningar som ut
gör en viktig länk mellan situation och handlande. Vad som nu kun
nat beläggas är att det finns en tillbakaverkande koppling mellan 
maktutövningens resultat och den psykologiska förutsättningen för 
handlandet. Maktlöshet, misslyckade påverkansförsök, kan lätt leda 
till en negativ spiral. Motgångar leder till en mer pessimistisk be
dömning som i sin tur sätter ner handlingsberedskapen. Denna



56 

maktlöshetens onda cirkel är en del av det sociala handlandets dy
namik.

Bedömningen av möjligheterna att påverka kan ses som ett sam
mantaget mått på medborgarens känsla av att kunna kontrollera sin 
situation, att kunna styra den egna tillvaron.

Medborgarens bedömning av sina möjligheter att påverka är dels 
knutna till de egna erfarenheterna av försöken att utöva inflytande, 
dels till den materiella situationen. Upplevelsen av sitt handlings
utrymme är väl så starkt kopplad till de yttre levnadsvillkoren som 
till olika personlighetsfaktorer. Boendesituationen kan tjäna som il
lustrerande exempel. Som tidigare nämnts fick de tillfrågade bedö
ma sina möjligheter att påverka boendet i fyra olika avseenden: 
reparationer, hur det är ordnat utanför bostaden, kostnaden för bo-

Tabell 2.7 Bedömd möjlighet att påverka sin bostadssituation

Möjlighet att påverka

Repa
ration

Utom
hus

Kost
nad Byte

Medel
tal

Landsbygd 8,1 6,5 6,1 6,2 6,7
Samhälle 7,5 3,7 4,2 6,2 5,4
Stad (ej samhälle) 6,7 3,7 3,2 6,5 5,0
Storstad 6,0 3,6 2,3 6,4 4,6

Villa, lantgård 8,1 6,4 6,1 6,2 6,7
Småhusområde 8,2 4,1 4,9 7,0 6,1
Flerfamiljshus 5,2 3,3 1,7 5,7 4,0
Höghusområde 5,4 3,1 1,5 5,9 4,0

Äger sin bostad 8,6 4,8 5,5 6,9 6,4
Bostadsrätt: HSB, Riksbyggen 8,1 4,8 2,6 6,8 5,6
Bostadsrätt: enskild 8,0 4,8 4,0 6,9 6,0
Hyr: kommunalt bostadsföretag 4,1 3,0 1,1 5,3 3,4
Hyr: privat ägare 4,6 2,8 1,6 5,7 3,7
Hyr: i andra hand 3,9 1,6 1,0 2,3 2,2
Institution, annat 3,8 3,0 2,6 5,1 3,6

Samtliga 7,0 4,1 3,8 6,4 5,3
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staden samt möjligheten att byta bostad. Tabell 2.7 visar hur svaren 
skiljer sig åt mellan olika boendekategorier.

Spännvidden är mycket stor mellan ytterlighetsfallen. De som 
hyr sin bostad anser sig ha mycket ringa möjligheter att påverka 
kostnaden för sin lägenhet. Medeltalen ligger så lågt som 1,0 eller 
strax däröver. Störst möjlighet att påverka boendet registreras för 
dem som äger sin bostad när frågan gäller möjligheten att själv re
parera. Skillnaderna mellan olika boendeformerna är emellertid 
tämligen små när det gäller bedömningen av möjligheten att byta 
bostad. Här kommer de som hyr inte långt efter de som äger bosta
den. Den genomsnittliga värdet för möjligheten att påverka boen
det blir trots allt högst för ägarna av villor och småhus. En effekt av 
detta samband är också att människor som bor på landsbygden an
ser sig ha större möjlighet att påverka sitt boende än stadsbor.

Man kan avslutningsvis konstatera att vart och ett av de sex med- 
borgarområdena har sina särdrag när det gäller inflytandemöjlighe
ter, både vad gäller erfarenheter av egna initiativ och bedömningen 
av möjligheten att påverka.

Boendet kännetecknas av stora skillnader mellan dem som äger 
och dem som hyr sin bostad. Det finns en relativt stor kategori som 
hyser missnöje med sin boendesituation men som inte har gjort nå
got för att försöka påverka. Bland de sex undersökta områdena har 
boendet den näst största andelen i kategorin ”tyst vanmakt”.

Konsumentrollen, som här avser inköp av kapitalvaror, skiljer ut 
sig i flera avseenden. Marknadens speciella egenskaper kommer här 
tydligt till uttryck. Möjligheten att göra sig gällande i köpsituatio
nen betingas i första hand av ekonomiska tillgångar; antalet kapi
talvaruinköp är störst bland höginkomsttagarna. Möjligheten att 
aktivt påverka kommer främst till användning när det gäller att i ef
terhand få rättelse för någon felaktighet. Denna möjlighet utnyttjas 
av jämförelsevis få konsumenter. Det stora flertalet kan hänföras 
till gruppen ”hälsan tiger still”.

Hälso- och sjukvården har det största inslaget av ”tyst vanmakt”. 
Det finns ett relativt utbrett missnöje som jämförelsevis sällan fin
ner utlopp i självständig handling. Klyftan mellan principiell möj
lighet att påverka och aktiv handling är här särskilt stor. Att vara
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sjuk är att delvis förlora kontrollen såväl över sin person som över 
sin situation.

Barntillsyn är ett område där missnöjet inte är särskilt utbrett. 
Försöken att påverka är inte heller speciellt vanligt förekommande. 
Inom området registreras den näst högsta andelen i kategorin ”häl
san tiger still".

Skolan är det område där de berörda, här liktydigt med föräldrar
na, anser sig ha minst möjligheter att påverka. Trots målsättningen 
att öka brukarnas lokala inflytande anser föräldrarna att skolans 
värld ligger bortom deras inflytande.

Arbetslivet intar en extremposition i två avseenden. Andelen 
missnöjda är här större än på något annat område. Men andelen som 
gjort något för att ändra sin situation är också större än på övriga 
fält. Medbestämmandet och de institutionaliserade formerna för in
flytande i arbetet har här säkerligen varit avgörande. Inom arbets
livet finns en stor grupp som kan karaktäriseras som "framgångsrik 
maktutövning". Det rör sig om personer som varit missnöjda, som 
tagit ett initiativ och som fått sina krav tillgodosedda.

De olika medborgarrollerna kan ses som arenor för socialt handlan
de. De öppnar möjligheter, de ställer ibland rent av krav på att den 
enskilde tar ett initiativ, tar en kontakt eller medverkar i en gemen
sam aktivitet. Detta samband mellan medborgarroll och eget delta
gande kan vara mer eller mindre starkt. I vissa fall kanske det inte 
föreligger några formella krav på eget handlande, men det kan fin
nas ett starkt informellt tryck att deltaga i olika gemensamma akti
viteter tillsammans med andra i liknande situation.

Bland de olika medborgarroller som tagits upp till behandling i 
denna undersökning är det framför allt fyra som aktualiserar eget 
deltagande. Det rör sig om boende, barntillsyn, skola och arbete. 
Tabell 2.8 ger en översikt över hur stor andel medborgare i olika si
tuationer som faktiskt utövar skilda samhällsaktiviteter. Alla upp
gifter gäller deltagandet under det senast gångna året.

Själva procenttalens nivå skall inte tillmätas någon överdriven 
betydelse. Som vanligt i frågeundersökningar påverkas svarsfördel
ningen starkt av vilka frågor som ställs och hur de formuleras. Men



59

Tabell 2.8 Medborgaraktiviteter

Procentandel 
av de berörda

Boende
Varit på möte med eller på annat sätt varit i kontakt 

med hyresgästförening, kontaktkommitté, bostads
rättsförening, villaägarförening, radhusförening 
eller annan förening för boende 18

Deltagit i någon gemensam aktivitet, annan än medlems
möte, som anordnats av någon sådan förening 12

Deltagit i någon aktivitet tillsammans med grannarna, 
som inte anordnats av någon boendeförening 19

Småbarnsförälder (med barntillsyn utanför hemmet) 
Haft något längre samtal med den som passar barnet 71
Haft något längre samtal med andra föräldrar som har 

sin barntillsyn på samma ställe 39
Deltagit i någon gemensam aktivitet tillsammans med 

andra föräldrar som har sin barntillsyn på samma ställe 47
Haft förtroendeuppdrag eller varit med om att anordna 

någon gemensam aktivitet tillsammans med föräldrar 
som har sin barntillsyn på samma ställe 10

även med en försiktig tolkning ger data ändå en klar indikation på 
att boendet endast för en minoritet ger upphov till gemensamma ak
tiviteter. De medborgarroller, bland dem som här undersökts, som 
är förknippade med livligast deltagande är föräldrarollerna. Har 
man barn på dagis eller i skolan ställs det också starka krav på att 
visa intresse och aktivitet.

De frågor som här presenterats mäter endast en liten del av de 
aktiviteter som är tänkbara i medborgarsammanhang. Men redan 
dessa olika mått ger tillräckligt underlag för att besvara frågan i vil
ken mån det är samma personer som dyker upp i de olika aktivite
terna. Bilden är tämligen klar. Även om det inte föreligger någon 
total korrespondens är ändå det allmänna mönstret klart. Inom re
spektive område finns det ett högt positivt samband mellan de oli
ka aktiviteterna. Den som deltar i en aktivitet som engagerar relativt
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Tabell 2.8 Medborgaraktiviteter (forts.)

Procentandel 
av de berörda

Skolbarnsförälder
Varit på föräldramöte eller kvartssamtal 89
Varit i kontakt med lärare eller skolledning på 

annat sätt 65
Varit i kontakt med hem- och skolaförening 25
Varit i kontakt med andra föräldrar för att prata 

om barnens skolgång 54
Varit klassmamma/klasspappa 28

Förvärvsarbetande (anställd)
Varit i kontakt med skyddsombud eller annan facklig 

förtroendeman i fråga som rör förhållanden på 
arbetsplatsen 49

Varit i kontakt med arbetsledare eller annan företrädare
för arbetsgivaren i fråga som rör förhållanden på 
arbetsplatsen 68

Varit skyddsombud eller haft annat förtroendeuppdrag 
på arbetsplatsen 17

få återfinns med hög sannolikhet också i en mer vanligt förekom
mande aktivitet.8

Antalet tillfällen att delta varierar naturligtvis efter hur många 
medborgarsituationer som är aktuella. För den som förvärvsarbetar 
och har barn både i föreskole- och skolåldern är det i princip möj
ligt att fylla hela den eventuella fritiden med medborgaraktiviteter. 
Vill man finna en gemensam nämnare mot vilken samtliga medbor
gare kan jämföras måste man ta hänsyn till antalet roller som är ak
tuella. Ett enkelt mått är det faktiska deltagandet uttryckt i procent 
av antalet tillfällen. Den som varken är anställd eller har barn kan i

8. En skalbarhetsanalys har genomförts för respektive av de fyra grupperna av in
dikatorer. Loevingers H-koefficient uttrycker hur nära mönstret överensstäm
mer med en perfekt kumulativ skalmodell. Koefficientvärdena för boende, 
barntillsyn, skola och arbete är 0,32, 0,58,0,44 respektive 0,63. Enligt den tum
regel som anges i litteraturen krävs det en H-koefficient på över 0,30 för att det 
skall vara berättigat att tala om ett skalbart mönster. I samtliga fall överskrids 
denna gräns.
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vår mätning vara aktiv vid högst tre tillfällen, nämligen dem som 
avser boendet. För denne person motsvarar tre ja-svar på frågorna 
om boendeaktvitet maximala 100 procent. Motsvarande procenttal 
kan beräknas för samtliga tillfrågade. Genomsnittet för hela urva
let visar sig vara 26 procent. Av de möjliga tillfällena att deltaga ut
nyttjades en fjärdedel. Andelen av befolkningen som har 0 procent, 
dvs var helt passiva i de avseenden som här tagits upp, utgjorde en 
tredjedel.

Medborgaren och myndigheterna
Förhållandet mellan medborgare och stat utgör en förening av rät
tigheter och skyldigheter. Medborgaren har institutionaliserade rät
tigheter att delta och i olika sammanhang påverka utformningen av 
de offentliga angelägenheterna. Men medborgarskapet innebär 
också att de offentliga organen har rätt att bestämma över medbor
garens liv. Med myndighetsutövning menas att det allmänna har be
fogenhet att för en enskild person bestämma om förmån, rättighet, 
skyldighet, disciplinpåföljd eller jämförbart förhållande.

Medborgarens skydd mot godtycke regleras på flera sätt. Rätts
statens allmänna princip kommer till uttryck i en av regeringsfor
mens portalstadganden: den offentliga makten skall "utövas under 
lagarna". Rättssäkerheten innefattar ett centralt element av förut
sägbarhet och normmässighet. Regeringsformen stadgar vidare att 
domstolar och förvaltningsmyndigheter skall beakta allas likhet in
för lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Det finns flera olika metoder för att utöva kontroll över myndig
heterna, för att tillse att de offentliga organen inte bryter mot dessa 
rättsstatens grundläggande principer. Bland kontrollmetoderna i 
svensk offentlig förvaltning kan följande nämnas: regeringens 
kontroll, riksdagens kontroll, överklaganden, domstolskontroll, 
klagomål hos Europakommissionen, JO, JK, revision, tillsyn, myn
digheternas självrättelse, lekmannainslag, brukarmedverkan, of
fentlighetsprincipen samt intern normbildning.9

9. För en översikt över förvaltningskontrollen i Sverige, se t.ex. Donald Söderlind 
& Olof Petersson, Svensk förvaltningspolitik, 2 uppl., Diskurs, Uppsala 1988, 
kap. 6.
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Den för medborgaren i det enskilda fallet viktigaste metoden för 
att få rättelse gentemot en myndighet som fattat ett beslut som den 
berörde anser vara felaktigt är överklagande. Besvärsinstitutet har 
en lång historisk tradition och är det viktigaste elementet i det s.k. 
korrektiva rättsskyddet. Ett överklagande är medborgarens chans 
att i efterhand kunna få ett felaktigt fattat beslut upphävt eller rät
tat. Möjligheten att påverka sin situation ligger här i att kunna kon
statera att en felaktighet blivit begången, att göra myndigheten 
uppmärksam på förhållandet och lägga fram sitt klagomål på ett så
dant sätt att framställningen leder till en ändring i överordnad in
stans.

Det svenska systemet för överprövning och korrigering av för- 
valtningsbeslut skiljer sig från flertalet andra västeuropeiska länder. 
I de anglosaxiska staterna, med Storbritannien och USA som typ
exempel, är den normala vägen att förvaltningsbeslut överklagas 
till de allmänna domstolarna, vilka har möjlighet att underkänna på 
felaktiga grunder fattade beslut. I de kontintentala staterna prövas 
beslutens laglighet av speciella förvaltningsdomstolar. I Sverige 
kan förvaltningsbeslut praktiskt taget aldrig överklagas till allmän 
domstol. Överklagandena sker antingen till särskilda förvaltnings
domstolar (främst länsrätter, kammarrätter och regeringsrätten) 
eller till överordnad förvaltningsmyndighet. Vad som särskiljer 
Sverige (och Finland) är att överprövningen inte endast gäller be
slutens laglighet, utan också deras lämplighet. Bifalls överklagan
det kan besvärsmyndigheten inte endast upphäva beslutet utan även 
ändra det.

Med den svenska ordningen kan man säga att ett förvaltningsbe
slut är något provisoriskt. I sista hand kan den enskilde ”gå till 
kungs”, dvs få sin sak prövad av "Kungen”, idag liktydigt med an
tingen regeringen eller regeringsrätten. Rätten att anföra besvär hos 
konungen kan ses som ett vittnesbörd om att Sverige aldrig fick den 
feodala ordningen enligt vilken lokala makthavare förfogade över 
motsvarigheten till kunglig domsmakt.10

Besvärsinstitutet vilar på en viktig förutsättning. För att proceduren 
skall fungera krävs det att medborgaren har förmågan att ge till kän-

10. Nils Herlitz, Svensk självstyrelse, Gebers, Stockholm 1933, sid. 252.
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na sitt klagomål. Ett felaktigt beslut rättas inte automatiskt. Det mås
te till ett initiativ, en framställning från den som berörs. Den från 
medborgarsynpunkt viktigaste förutsättningen är förmågan att kla
ga.

Intervjuundersökningen innehöll en fråga som direkt tog fasta på 
detta ytterst centrala villkor i rättsstatens faktiska förverkligande. 
Frågan löd: ”Skulle du kunna åta Dig att själv författa en skrivelse 
och överklaga ett beslut av en myndighet?”. Två tredjedelar, 67 pro
cent, svarade ”ja”. En tredjedel, 33 procent, svarade nekande. I för
stone kan dessa siffror synas nedslående. Skulle en tredjedel av de 
vuxna medborgarna vara oförmögna att hävda sina rättigheter gen
temot myndigheterna? Frågan förbiser emellertid det förhållandet 
att en del medborgare visserligen kan känna sig osäkra på sin egen 
förmåga att författa en formell skrivelse, men ändå anser sig kunna 
hävda sina rättigheter genom att få bistånd av någon annan person. 
Därför ställdes ytterligare en fråga till dem som svarat nej på inled- 
ningsfrågan: ”Känner Du någon person som Du vet att skulle kun
na få hjälp av i ett sådant fall?”. Av den tredjedel som fick frågan 
svarade nu 69 procent ja, medan 31 procent även här gav ett nekan
de svar. Det betyder, räknat på hela befolkningen, att 10 procent 
varken själva har förmågan eller känner någon som kan hjälpa dem 
att överklaga ett myndighetsbeslut. Man kan visserligen säga att den 
överväldigande majoriteten, 90 procent, uppfyller villkoren på "ad
ministrativ kompetens” i denna mening. Men det är ändå ett allvar
ligt faktum att en tiondel av den vuxna befolkningen idag anser sig 
sakna möjlighet att överklaga ett myndighetsbeslut.11

Frågan är nu hur ofta det är aktuellt för den enskilde medborga
ren att överklaga ett myndighetsbeslut. Frekvensen beror på två om
ständigheter: dels antalet beslut som berör medborgaren, dels

11. En fråga med nästan liklydande formulering ställdes i 1984 års undersökning 
av levnadsförhållanden (SCB ULF). Av de tillfrågade i åldrarna 16-84 år sva
rade 63,3 procent att de själva skulle kunna författa en skrivelse och överklaga 
ett beslut av en myndighet. Andelen som varken kunde själv eller kände någon 
som man skulle kunna få hjälp av var 7,5 procent. Se Politiska resurser, SCB, 
Be 40 SM 8601, sid. 125. Av ULF-mätningen framgår vidare att ytterligare 2,7 
procent anser sig veta vart man kan vända sig för att få hjälp, även om man inte 
känner någon person (det rör sig bl.a. om advokat, rättshjälp el.dyl). Det inne
bär att siffran för andelen medborgare som helt saknar möjlighet att överklaga 
ett beslut av en myndighet minskar till 4,3 procent. Tidsseriedata från LNU-un- 
dersökningarna 1968-1981 redovisas nedan i kapitel 10.
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andelen felaktiga beslut. Även vid en konstant proportion felaktiga 
beslut kommer enbart det faktum att den offentliga verksamheten 
ökat i omfång under senare år att innebära att besvärsinstitutets be
tydelse har stigit. Till saken hör också att de formella kraven på be- 
svärsskrivelser sänkts. I de senaste årens förvaltningsreformer har 
myndigheternas serviceskyldighet särskilt betonats. Myndigheter
na har instruerats att även beakta överklaganden som inte uppfyller 
äldre tiders strängare krav på formulering och uppställning.

Det är av mätningstekniska skäl svårt att få en exakt uppfattning 
av hur ofta besvärsinstitutet aktualiseras. Egentligen borde man ha 
mått på två aspekter: dels de faktiska felaktigheternas förekomst, 
dels medborgarnas egen bedömning av hur ofta myndigheterna 
handlat fel. De två aspekterna behöver inte alltid sammanfalla. Fak
tiska fel kan passera oupptäckta om den som berörs inte reagerar. 
Men vad som i förvaltningsrättslig mening är ett korrekt beslut kan 
av medborgaren uppfattas som oskäligt eller orättvist. Besvärsin
stitutet kan då, i bästa fall, fungera som ett offentligt forum. Myn
digheten ges tillfälle att förklara sitt beslut och en överordnad 
instans eller en förvaltningsdomstol ges tillfälle att gå igenom 
ärendet på nytt. Även om medborgaren ingalunda alltid nöjer sig 
härmed, ges ändå möjligheten att förbättra eventuellt bristande 
kommunikation från första instans.

Det har i detta sammanhang inte varit möjligt att genomföra en 
undersökning av de faktiska felens förekomst. Den aspekt som här 
uppmärksammas är medborgarens egen bedömning av i vilken ut
sträckning man utsatts för felaktig behandling av någon offentlig 
myndighet. Frågan löd närmare bestämt: ”Har Du någon gång un
der det senaste året blivit felaktigt eller orättvist behandlad av nå
gon myndighet inom stat, landsting eller kommun?” Det var inalles 
11 procent som svarade "ja”.

Liknande frågor har ställts i tidigare undersökningar. Svaren har 
fallit delvis annorlunda, främst beroende att frågorna haft något oli
ka inriktning. I ULF-undersökningen 1984 avsåg frågan om man 
"någon gång” (alltså inte endast under det senaste året) ansett sig 
felaktigt eller orättvist behandlad av vissa uppräknade myndighe
ter samt dessutom andra "institutioner och företag", till exempel 
försäkringsbolag, arbetsgivare, fackförening, reparationsverkstad, 
varuhus, butik, don-försäljare och postorderfirma. Frågan täcker så-
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lunda ett betydligt vidare spektrum, både tids- och innehållsmäs
sigt. Följaktligen blev siffran över andelen som ansåg sig felaktigt 
eller orättvist behandlade väsentligt högre, nämligen 43,6 procent. 
De institutioner som oftast omnämndes var taxeringsnämnd (13,1 
procent), sjukhus eller läkare (10,8 procent), försäkringskassan (9,5 
procent) samt arbetsgivare (9,4 procent).12

11981 års levnadsnivåundersökning ställdes för var en av 17 upp
räknade myndigheter/institutioner frågan om man ”någon gång” 
blivit felaktigt eller orättvist behandlad. Sammanlagt 37,4 procent 
uppgav åtminstone något tillfälle. Flest omnämnanden noterades 
för taxeringsnämnd (16,1 procent), sjukkassan (5,9), försäkrings
bolag (5,7) samt sjukhus eller läkare (5,5).13 Överensstämmelsen 
mellan ULF- och LNU-mätningama är följaktligen tämligen god.

De tre olika undersökningarna ger, med sina delvis olika mät
metoder, en allmän kartläggning över medborgarnas missnöje med 
de offentliga myndigheterna. Den som föreställt sig att svenskarna 
utgör en folk av rättshaverister, en förtryckt skara människor som 
ständigt plågas av hat och missnöje mot en förtryckande överhet, 
den finner inget stöd i tillgängliga intervjudata. Hur man än räknar 
är det inget flertal som upplever sig som illa behandlade av myn
digheter och institutioner. Gruppen medborgare som på något sätt 
anser sig illa behandlade av myndigheter, institutioner och företag 
är ändå naturligtvis långt från försumbar. Omkring 4 av 10 medbor
gare kan erinra sig minst en sådan negativ erfarenhet. Men om man, 
som i den här aktuella undersökningen, begränsar perspektivet dels 
till det senaste året, dels till stat, landsting och kommun, blir ande
len missnöjda medborgare 11 procent.

Frågan är nu om dessa 11 procent försökt vinna rättelse och vad 
de i så fall gjort. På frågan om man försökt ”få rättelse eller änd
ring” svarade 86 procent ja, 14 procent nej. Uttryckt i procent av 
hela befolkningen är det således något över en procent (14 procent 
av 11 procent) som under det senaste året ansett sig felaktigt eller 
orättvist behandlad av någon myndighet, men som av det ena eller 
det andra skälet avstått från att söka rättelse.

12. Politiska resurser. Be 40 SM 8601, sid. 116, 122.
13. Variabler och koder för LNU81, Institutet för social forskning, Stockholm, 

1984, sid. 375-380.
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Andel av

Tabell 2.9 Försök att få rättelse gentemot myndigheter

Blivit felaktigt behandlad och

Dem som 
sökt 

rättelse

Hela 
befolk
ningen

Ringde myndigheten 65 6
Skrev till myndigheten 45 4
Besökte myndigheten 40 4
Överklagade beslutet skriftligt 37 3
Klagade hos JO 3 0
Kontaktade politiker eller parti 4 0
Kontaktade massmedia, skrev insändare 2 0
Kontaktade advokat, annan juridisk hjälp 17 2
Kontaktade organisation, förening 12 1
Annat 9 1

De som försökt få rättelse eller ändring tillfrågades om vilken el
ler vilka saker man gjort (tabell 2.9). Den vanligaste reaktionen när 
en medborgare anser sig förfördelad är en telefonkontakt. Nära två 
tredjedelar av dem som ansåg sig felaktigt eller orättvist behandla
de under det gångna året hade försökt hävda sin sak genom att ringa 
upp myndigheten. Även besök och brevkontakt är relativt vanliga. 
En dryg tredjedel, 37 procent, uppgav att de överklagat beslutet 
skriftligt. Alla dessa procentsiffror gäller den grupp som anser sig 
illa behandlade. Omräknat i procent av hela befolkningen rör det 
sig om andelar mellan 3 och 6 procent. Andra säkerhetsventiler vi
sar sig i detta statistiska genomsnittsperspektiv ha numeriskt sett 
mindre betydelse: endast några få uppgav att de klagat hos JO, ta
git kontakt med politiker eller engagerat massmedier.



3. Medborgarrollernas samvariation

Antalet medborgarroller varierar starkt från person till person. Det 
är emellertid blott ett litet fåtal medborgare som bara berörs av en 
av de sex situationerna: 3 procent av befolkningen uppfyller kri
teriet för en enda roll. Det rör sig om personer som inte för
värvsarbetar, inte har barn under 15 år, inte gjort några större inköp 
och som heller inte kommit i kontakt med sjukvården. Fördelning
en över antalet roller framgår av tabell 3.1.

Tabell 3.1 Antal aktuella medborgarroller

Antal roller Procentandel
1 (endast boende) 3
2 18
3 28
4 32
5 15
6 (samtliga) 3
Summa procent 100

Hälften av befolkningen befinner sig sålunda i en sådan situation 
att fyra eller fler av medborgarrollerna är aktuella. Den mest extre
ma gruppen, de som samtidigt är boende, patienter/anhöriga, kapi
talvarukonsumenter, småbarnsföräldrar, skolbarnsföräldrar samt 
förvärvsarbetande är visserligen inte mer än en liten minoritet. Men 
dessa medborgarheroer utgör ändå tre procent av befolkningen, dvs 
några hundratusen människor.

Flertalet medborgarroller är åldersbetingade. Föräldraroll och 
förvärvsarbete utmärker de aktiva åldrama. Även kapitalvaruinkö
pen varierar starkt över livscykeln. Det innebär att de medborgare
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för vilka samtliga sex roller är aktuella till allt övervägande del åter
finns i åldersgruppen 30-40 år.

Medborgarrollernas samband med livsloppet kommer till synes 
i rollernas samvariationer. Vissa rollkombinationer är vanligare än 
andra. Tabell 3.2 visar de parvisa kombinationernas förekomst.

Tabell 3.2 Överlappande medborgarroller: procentandelar

Konsument Patient Småbarn Skolbarn
Patient 53
Småbarnsförälder 11 12
Skolbarnsförälder 14 14 6
Förvärvsarbetande 53 54 12 17

Av hela befolkningen (i åldrarna 16-80 år) är det 14 procent som 
har småbarn. Det stora flertalet av dessa föräldrar förvärvsarbetar; 
andelen som både har förskolebarn och som arbetar utgör 12 pro
cent. Andelen föräldrar som har såväl småbarn som barn i skolål
dern utgör 6 procent av befolkningen.

Den ömsesidiga överlappningen av medborgarroller kan också 
uttryckas i termer av statistiska samband. Om två roller vore helt 
orelaterade till varandra blir sambandet noll. Skulle en av rollerna 
alltid vara förbunden med en annan roll skulle samband bli maxi
malt, 1,0. Tabell 3.3 visar de observerade sambanden.

Tabell 3.3 Överlappande medborgarroller: samband

Konsument Patient Småbarn Skolbarn
Patient 0,07
Småbarnsförälder 0,12 0,10
Skolbarnsförälder 0,13 0,05 0,25
Förvärvsarbetande 0,21 0,02 0,18 0,24
Tabellevärdena utgörs av produktmomentkorrelationer (r). Vid sambandsberäkning- 
ar är det fortsättningsvis detta mått som utnyttjas såvida inte annat anges.

Mönstret bör framför allt tolkas som ett uttryck för rollernas va
riation över livscykeln. De levnadssituationer som oftast uppträder 
tillsammans är de båda föräldrarollerna samt rollerna som för
värvsarbetande och kapitalvarukonsument.
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Den från maktsynpunkt mest centrala frågan är nu vilka samband 
det finns när det gäller förmågan att göra sig gällande i olika sam
manhang. Föregående kapitel har visat att det finns tydliga skillna
der mellan olika individer. En del är aktiva, tar initiativ för att hävda 
sina intressen, lyckas i sina påverkansförsök och har en hög upp
fattning om sina möjligheter att påverka. Andra tiger still fastän de 
är missnöjda, förblir passiva och misstror sina egna möjligheter att 
handla. Hittills har analysen begränsats till att studera varje levnads- 
område för sig. Frågan är nu om de personer som är vanmäktiga i 
den ena livssituationen också är vanmäktiga i andra avseenden. Vil
ket är sambandet mellan förmågan att göra sig gällande i olika av
seenden i livet?

Den första tolkningen av datamaterialet gäller det aktiva hand
landet och bygger på frågorna om man under det senaste året gjort 
något försök att åstadkomma förbättringar eller motarbeta försäm
ringar för sig själv eller den egna familjen. Andelen personer som 
tagit något sådant initiativ varierar mellan 13 procent (konsu
mentrollen) och 60 procent (arbetslivet). Det statistiska sambandet 
mellan de olika levnadsområdena är ett mått på medborgarskapets 
kumulativitet. Ett starkt positivt samband innebär att de som är ak
tiva och tar initiativ i ett avseende oftast är samma personer som är 
engagerade i ett annat avseende. Negativa samband är uttryck för 
komplementära förhållanden: de som är aktiva i ett avseende är pas
siva i ett annat och vice versa. Svaga samband, korrelationer kring 
noll, indikerar att områdena i detta avseende är orelaterade till va
randra.1

Sambanden är svagt positiva (tabell 3.4). Det innebär å ena sidan 
att tendensen är åt det kumulativa hållet. Medborgare som är akti
va inom ett område återfinns inte sällan också bland dem som är 
aktiva i ett annat avseende. Men sambanden är i inget fall extremt 
starka. Den högsta korrelationen återfinns mellan barntillsyn och 
arbetsliv (0,25). Det innebär att de som under året tagit initiativ när 
det gäller de egna förskolebarnen förhållandevis ofta också har för
sökt att påverka förhållandena på den egna arbetsplatsen.

1. Korrelationerna baseras på antalet personer som förenar den aktuella kombina
tionen av roller. Sambandsmåtten kommer därför att beräknas på grundval av 
olikstora bastal. Bastalen varierar mellan 1564 (kombinationen boende och pa
tient) och 121 (småbarnsförälder och skolbarnsförälder).
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Bostad Konsument Sjukvård Barntillsyn Skola

Tabell 3.4 Samband mellan initiativ i olika medborgarsituationer

Konsument 0,11
Sjukvård 0,13 0,07
Barntillsyn 0,21 0,05 0,09
Skola 0,15 0,13 0,18 0,19
Arbete 0,18 0,10 0,10 0,25 0,17

Men även om sambanden går åt det positiva hållet är det faktum 
att korrelationerna är förhållandevis svaga den allra viktigaste slut
satsen. Hypotesen att det finns ett litet skikt av ”elitmedborgare” 
som svarar för en större del av det totala engagemanget infrias inte. 
Fördelningen av initiativ och aktivitet i detta avseende är relativt 
jämn. Om det vore så att påverkansförsöken bildade ett starkt ku- 
mulativt mönster skulle det vara möjligt att sammanfatta datamate
rialet med hjälp av en enda skala. Så är inte fallet.2

Det finns ytterligare en möjlighet att jämföra de sex olika område
na. Inom var och en av de skilda levnadssituationerna fick de inter
vjuade bedöma sina möjligheter att påverka. I föregående kapitel 
jämfördes områdena med avseende på den totala nivån, huruvida 
medborgarna ansåg sig ha stor eller liten möjlighet att påverka. Vad 
som nu återstår att granska är sambanden på individnivå. Frågan är 
om de medborgare som anser sig ha stora möjligheter att påverka 
sin situation i ett avseende, t.ex. boende, är samma personer som 
bedömer sig ha goda påverkansmöjligheter också i annat avseende, 
t.ex. arbetet. Ytterligare en fördel vid denna analys är att de tillfrå
gade har bedömt sina påverkansmöjligheter i flera olika avseenden 
inom ett och samma område. Det innebär att det går att jämföra 
individsambanden såväl inom som mellan de olika medborgarrol
lerna.

2. Hypotesen att de sex variablerna bildar ett kumulativt, skalbart mönster falsi
fierades. Mokkens homogenitetskoefficient för hela skalan är H=0,23.
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Den mest ändamålsenliga statistiska metoden för att pröva den 
här aktuella frågeställningen är någon form av dimensionsanalys, 
såsom faktoranalys eller principalkomponentanalys. Enkelt uttryck 
är en sådan dimensionsanalys ett sätt att ta reda på vilka egenska- 
per/variabler som "hänger samman". Om flera egenskaper har starkt 
inbördes samband, men svaga samband med andra egenskaper, 
kommer dessa att bilda en egen, separat dimension, eller "faktor". 
En dimension kan ses som ett uttryck för det som förenar olika egen
skaper. Dimensionsanalys är ett sätt att sammanfatta en sambands- 
struktur, ett mönster av korrelationer.

Om det skulle vara så att det är samma personer som genomgå
ende anser sig ha stora påverkansmöjligheter borde korrelationer
na vara genomgående positiva. Ett kumulativt mönster skulle visa 
sig i att sambanden inom medborgarområden var lika starka som 
sambanden mellan områden. Dimensionsanalysen skulle i ett så
dant fall ge som resultat en enda sammanfattande dimension. Den
na dimension skulle tolkas som att medborgarna skiljer sig i fråga 
om påverkansmöjligheter i ett enda avseende. En del anser sig ha 
stora möjligheter, andra små. Bedömningen är densamma oberoen
de vilken levnadssituation som avses.

Det finns emellertid ett helt annat tänkbart mönster. Starka sam
band inom områden, men svaga eller rent av negativa samband 
mellan områden, skulle indikera att bedömningen av påverkans
möjligheter är starkt sektorsberoende. En positiv bedömning av på- 
verkansmöjlighetema i fråga om exempelvis boendet skulle då 
mycket väl kunna förenas med en negativ bedömning av möjlighe
terna att påverka förhållandena på arbetsplatsen. Mönstret skulle 
här vara komplementärt. Dimensionsanalysen skulle inte ge en 
enda, utan flera av varandra oberoende, dimensioner.

Den statistiska analysen grundas på samtliga tänkbara korrelatio
ner mellan frågorna om hur man bedömer sina möjligheter att på
verka. Eftersom materialet innehåller 26 sådana frågor blir antalet 
parvisa jämförelser 325. Av utrymmesskäl redovisas inte hela den
na stora tabell av korrelationer. Men det allmänna mönstret sam
manfattas på ett tydligt sätt av dimensionsanalysen.
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Tabell 3.5 Dimensionsanalys av bedömda möjligheter att påverka

Samtliga laddningar har multiplicerats med 100.

Dimension nummer

1 2 3 4 5 6 7 8

Dimension 1: Arbetsliv
När arbetet skall börja och sluta för dagen 75 -01 00 00 05 -05 06 08
Hur det dagliga arbetet skall läggas upp 80 -02 03 05 03 15 09 06
Arbetsmiljö 72 05 14 12 06 -04 -01 17
Beslut om arbetets allmänna inriktning 75 00 10 11 03 12 13 14

Dimension 2: Hälso- och sjukvård
Påverka vården -01 71 12 14 08 03 18 -07
Få vård i tillräcklig omfattning -04 69 03 04 09 05 22 -09
Välja läkare 03 73 03 02 -01 01 -09 04
Byta mottagning eller vårdklinik 00 60 -01 00 -08 26 -01 36

Dimension 3: Boende
Hur bostaden skall repareras 09 03 80 02 05 -02 11 02
Hur det är ordnat utomhus i bostadsområdet 04 06 72 -02 05 21 -12 -02
Kostnaden för bostaden 10 05 79 10 06 -02 08 00
Byta bostad 04 07 40 10 14 -10 30 35

Dimension 4: Skola
Undervisningens uppläggning och utformning 08 -08 -05 79 01 10 19 06
Skolmiljöns utformning 13 19 16 75 00 -06 07 -16
Hur eleverna umgås med varandra i skolan 06 16 05 73 -03 30 -05 10
Byta till en annan skola 17 41 04 27 09 -10 -19 44

Dimension 5: Kapitalvaruinköp
Bedöma den inköpta varans kvalitet 06 03 00 04 80 16 02 -01
Välja fabrikat eller modeller 06 04 12 02 69 -02 01 07
Avgöra om den inköpta varan var den bästa 04 03 06 -07 84 10 05 06

Dimension 6: Barntillsyn - inriktning
Barntillsynens uppläggning och utformning -03 00 -01 11 16 62 47 -04
Miljön i vilken barnen vistas 20 10 04 02 05 76 00 -09
Hur barnen umgås med varandra -03 09 09 21 14 75 -07 19

Dimension 7: Barntillsyn - omfattning
Byta till en annan tillsynform 19 14 02 13 -03 21 70 01
Få barntillsyn i den omfattning man önskar 09 07 10 03 04 -11 74 07

Dimension 8: Valmöjlighet
Byta till andra arbetsuppgifter 16 06 02 02 06 -05 10 64
Byta till annan arbetsgivare 16 -08 -01 -09 03 12 -01 66

Med de brukliga kriterierna för detta slag av analys3 blir antalet 
dimensioner åtta. Tabell 3.5 visar de s.k. laddningarna, vilka kan 
tolkas som mått på sambandet mellan respektive variabel och di-

3. Antalet faktorer bestäms enligt det s.k. Kaiser-kriteriet; faktorer med egenvär
de större än 1 inkluderas.
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mension. De åtta dimensionerna har rubricerats med ledning av de 
variabler som har de starkaste laddningarna på respektive dimen
sion.

Den första dimensionen karaktäriseras framför allt av de fyra frå
gor som mäter bedömningen av den egna förmågan att påverka för
hållandena på arbetsplatsen. Dessa frågor ställdes till såväl anställda 
som företagare. Svaren på de fyra frågorna har starka inbördes sam
band; korrelationerna varierar mellan 0,39 och 0,54. De som anser 
sig ha stora möjligheter att påverka beslut om arbetets allmänna in
riktning är vanligen också de som bedömer att de kan påverka ar
betsmiljön; de som har små möjligheter att bestämma över när 
arbetet skall börja och sluta för dagen menar också att de har föga 
inflytande över hur det dagliga arbetet skall läggas upp osv. Dessa 
starka samband inom ett område är måhända mindre förvånande. 
Mindre väntat är att bedömningarna av ens inflytande på arbetsplat
sen har såpass svaga samband med åsikterna om påverkansmöjlig- 
hetema i andra sammanhang. Det finns till exempel inte så få som 
anser sig ha små möjligheter att påverka arbetsförhållandena, men 
som i gengäld upplever sig ha ett betydande inflytande över sin egen 
bostadssituation.

Det är detta allmänna mönster av relativt starka samband inom 
områden och svaga samband mellan områden som kommer till 
uttryck i dimensionsanalysen. Dimensionerna beskriver huvud
sakligen var sitt område. Arbete, sjukvård, boende, skola och konsu
mentroll bildar väsentligen var sin, tämligen entydigt bestämda, 
dimension. Småbarnsföräldrarnas bedömning av sina påverkans- 
möjligheter låter sig emellertid inte fångas av en enda faktor. Di
mensionerna 6 och 7 tyder på att bedömningen av barntillsynen 
skett efter huvudsakligen två kriterier. Tre av frågorna, de om barn
tillsynens uppläggning och utformning, miljön i vilken barnen vis
tas samt sättet på vilket barnen umgås med varandra, kan ses som 
tre indikatorer på förmågan att påverka barntillsynens kvalitet. Två 
andra frågor, de om möjligheten att byta till en annan tillsynsform 
samt få barntillsyn i tillräcklig omfattning, mäter å andra sidan 
främst en kvantitativ aspekt av barnomsorgen, möjligheten att väl
ja den omfattning av barntillsyn som man önskar.

Den åttonde och sista dimensionen är inte helt renodlad. Den 
uppbärs framför allt av två frågor som ställdes till de anställda.



74

Frågorna handlade om möjligheterna dels att byta till andra arbets
uppgifter, dels att byta till en annan arbetsgivare. Men dimensionen 
fångar också upp en del av svaren på tre andra frågor som har med 
möjligheten att byta att göra. Det gäller möjligheten att byta bostad, 
byta till annan mottagning eller vårdklinik samt byta till annan sko
la för de egna barnen.

Det allmänna resultatet av dimensionsanalysen är emellertid helt 
klart. Bedömningen av de egna påverkansmöjligheterna inom ett 
visst område är tämligen svagt relaterad till motsvarande bedöm
ning inom ett annat område. Maktlöshet inom ett område kompen
seras ofta av inflytande inom ett annat.

Den åttonde faktorn i analysen ovan utpekar en intressant, möjlig 
hypotes. Det förefaller ändå finnas en speciell gemensam nämnare 
tvärs över de olika områdena. Kan det möjligen vara så att medbor
garnas bedömning av möjligheterna att byta kumulerar, samvarie
rar över många skilda områden?

Hypotesen kan prövas eftersom vi redan vid konstruktionen av 
frågorna beaktade att det finns två olika strategier för att påverka 
förhållandena inom ett bestämt område. Den amerikanske ekono
men Albert Hirschman har i en berömd bok formulerat de två stra
tegierna i termer av exit och voice\ som svenska översättningar har 
föreslagits sorti respektive protest.^ Är man missnöjd med exem
pelvis en organisation eller en vara är en möjlighet att överge, att 
lämna, att byta till ett annat alternativ. Den andra strategin är att 
göra sin röst hörd, att klaga, att protestera. Naturligtvis behöver inte 
den ena vägen utesluta den andra, men uppdelningen mellan sorti 
och protest har visat sig vara en i många sammanhang klargörande 
distinktion. De två begreppen belyser att det finns två olika sätt att 
uttrycka sitt missnöje.

Medborgarundersökningen innehöll åtta frågor där de tillfråga
de direkt fick bedöma sina möjligheter att byta. Svarsfördelningar
na har redan presenterats i föregående kapitel, men det kan ändå ha 
sitt intresse att se hur olika levnadssituationer ordnas efter medbor-

4. Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, 
Organizations, and States, Harvard University Press, Cambridge 1970. Svensk 
översättning: Sorti eller protest: En fråga om lojaliteter, Rabén & Sjögren, 
Stockholm 1972.
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gamas bedömning av sina möjligheter att byta till något annat al
ternativ. Liksom tidigare bygger siffrorna på svar från de personer 
för vilka respektive levnadssituation är aktuell (tabell 3.6).

Tabell 3.6 Möjligheter att byta

Medeltal 
(0-10)

Byta bostad 6,4
Välja mellan olika fabrikat eller modeller till det

pris man är villig att betala (kapitalvaruinköp) 6,3
Byta till annan arbetsgivare 5,5
Byta till annan bamtillsynsform 4,1
Byta till andra arbetsuppgifter 4,0
Välja den läkare man vill ha 3,7
Byta till annan mottagning eller vårdklinik 3,6
Byta till annan skola för barnen 2,7

Åter bekräftas det allmänna resultatet från föregående kapitel. 
Det område, bland de sex som tagits upp till granskning i denna un
dersökning, inom vilket medborgarna anser sig ha minst inflytande 
är skolan. Svaren avser fortfarande föräldrarnas bedömning av sina 
barns skolgång; valalternativet avser här möjligheten att byta till en 
annan skola om man skulle vilja. Även sjukvården hamnar långt ner 
i denna rangordning över påverkansmöjligheter. Patienter och an
höriga anser sig ha relativt små möjligheter att välja läkare eller byta 
till annan mottagning eller vårdklinik.

De parvisa korrelationerna mellan svaren på frågorna om valmöj
ligheter ger ett mått på i vilken utsträckning en medborgares be
dömning av sina handlingsalternativ i ett avseende överensstämmer 
med motsvarande bedömning inom andra områden. Det allra hög
sta sambandet noteras, föga oväntat, för två frågor som handlar om 
ett och samma område. Åsikten om ens möjligheter att byta läkare 
är naturligt nog starkt korrelerad med åsikten om möjligheterna att 
byta mottagning/klinik (0,46). Det finns ytterligare ett fåtal korre
lationer av någorlunda dignitet; byta mottagning/klinik samvarie
rar exempelvis med byta skola (0,30). Men det allmänna intrycket 
är trots allt att sambanden är relativt låga (den genomsnittliga kor
relationen ligger på 0,08). Trots att den tidigare dimensionsanaly- 



sen indikerade att frågorna om valmöjligheter tenderar att hänga 
samman ger en separat dimensionsanalys på de åtta "exit-frågorna" 
inget entydigt resultat.5

Tolkningen måste bli densamma som det allmänna mönstret när 
det gäller bedömningen av de egna påverkansmöjlighetera. Sam
banden inom sektorer kan vara nog så starka, men sambanden mel
lan levnadsområden är i allmänhet svaga. Bristande förmåga att 
göra sig gällande i ett sammanhang kompenseras ofta av större för
måga i något annat avseende.

Men denna slutsats måste ändå omgärdas med en viktig reserva
tion. Sambanden mellan områden är ingalunda negativa; det är inte 
så att den som anser sig ha litet inflytande över sina arbetsförhål
lande normalt sett anser sig ha stort inflytande över, låt säga, sitt bo
ende. Det finns trots allt ett positivt samband — det viktiga här är 
att detta samband inte är så starkt. Det finns många undantag från 
"den onda cirkelns" princip. Vanmakt föder långt ifrån alltid van
makt.

Ett sätt att illustrera detta huvudresultat, och också ett sätt att sam
manfatta några av medborgarundersökningens viktigaste data, är de 
samband som återges i tabell 3.7. Tabellen bygger inte längre på en
staka intervjufrågor, utan på de sammanfattande index som presen
terades i kapitel 2. Inom varje område beräknas medelvärdet på 
svaren om vilka påverkansmöjligheter man anser sig ha. Varje in
dex kan i princip variera mellan 0 och 10; det senare svaret skulle 
indikera en person som konsekvent anser sig ha maximala möjlig
heter att påverka sin situation inom området i fråga. Tabellen visar 
sambanden mellan de sex områdena (tabell 3.7).Korrelationerna går 
i positiv riktning, men är jämförelsevis svaga.

Lika väl som man kan beräkna ett genomsnitt inom varje områ
de går det naturligtvis att även beräkna medeltalet för samtliga sex 
områden. Man får då ett sammanfattande mått för hur medborgar
na totalt sett, över alla de levnadssituationer som är aktuella, bedö
mer sina möjligheter att påverka sin situation. Själva fördelningen

5. Med tillämpning av Kaiser-kriteriet blir antalet faktorer tre. Den första byggs 
framför allt upp av frågorna om läkare, vårdmottagning och skola. Den andra 
faktorn är föga renodlad; de högsta laddningarna noteras för arbetsgivare, ar
betsuppgifter och bostad, men också skola, tillsynsform och fabrikat har rela
tivt höga laddningar.
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Tabell 3.7 Samband mellan bedömda möjligheter att påverka i oli
ka medborgarsituationer

Bostad Konsument Sjukvård Barntillsyn Skola
Konsument 0,19
Sjukvård 0,16 0,09
Barntillsyn 0,22 0,17 0,21
Skola 0,20 0,03 0,28 0,23
Arbete 0,22 0,15 0,05 0,22 0,21

över detta genomsnittsindex är av stort intresse. Om det vore så att 
det fanns en stor grupp medborgare som genomgående bedömde 
sig ha bristande möjligheter att påverka sin situation skulle totalin
dex ge utslag i en stor sådan grupp med lågt genomsnitt. På mot
svarande sätt kan man i den övre delen av index urskilja den kategori 
som genomgående anser sig besitta stora påverkansmöjligheter.

Möjlighet att påverka sin egen situation (medelvärde)

Figur 3.1 Bedömning av möjligheter att påverka sin egen situation: fre
kvensfördelning
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Det visar sig emellertid att dessa ytterlighetsfall är mycket få till 
antalet (figur 3.1). Det stora flertalet medborgare placerar sig i mit
ten av skalan. Det rör sig antingen om personer som genomgående 
har graderat sina påverkansmöjligheter såsom medelstora eller per
soner som ömsom angivit höga tal, ömsom låga. I båda fallen blir 
slutresultatet ett genomsnitt nära mitten.

Det finns sålunda ytterst få medborgare som anser sig helt sakna 
påverkansmöjligheter i livets olika skeden. Men det finns inte hel
ler många som i varje uppkommande situation anser sig ha full på- 
verkansmöjlighet. Räknat över hela medborgarspektrat stämmer 
varken bilden av vanmakt eller bilden av effektivt inflytande.

Det stora flertalet hamnar alltså någonstans i mitten av skalan. Som 
redan antytts är denna grupp blandad till sin sammansättning. Det 
finns en principiellt betydelsefull skillnad mellan å ena sidan dem 
som överlag anser sig ha måttliga påverkansmöjligheter och å and
ra sidan dem som anser sig stå mycket starkt i ett avseende men 
mycket svagt i ett annat.

En av den moderna sociologins bärande idéer är att samhällena 
präglas av en allt längre gående arbetsdelning och specialisering. 
Finns det en sådan utveckling även när det gäller medborgarroller? 
Kommer medborgaren att bli en fackman inom sitt eget yrkesom
råde, en specialist inom en avgränsad del av samhällslivet?

Vad det här rör sig om är variationen på individnivå. Statistiskt 
sett är det inte mer komplicerat att beräkna hur mycket varje en
skilds bedömningar varierar över de olika områdena än att beräkna 
individens medelvärde. Varje individ kan således tilldelas två vär
den: medelvärde och standardavvikelse. Det första talet uttrycker 
den genomsnittligapåverkansmöjligheten; det är dessa värden som 
åskådliggjorts i figur 3.1. Det andra talet är ett mått på hur mycket 
genomsnittet för respektive sektor varierar kring individens totala 
genomsnitt. Skulle en individ ange samma nivå på sina påverkans
möjligheter blir spridningen minimal; standardavvikelsen blir lika 
med noll. En hög standardavvikelse indikerar å andra sidan att be
dömningarna av påverkansmöjlighetema skiftar kraftigt från områ
de till område.

Exempel på personer med höga standardavvikelser är den som 
anser sig ha full möjlighet att påverka sitt boende, men som känner
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Möjlighet att påverka sin egen situation (standardavvikelse)

Figur 3.2 Bedömning av möjligheter att påverka: frekvensfördelning 
för inomindividuella variationer mellan olika medborgarsituationer 

sig helt maktlös inför vårdapparaten; den som menar sig sakna möj
ligheter att påverka sina barns skolgång, men som upplever sig ha 
en stark position som konsument; den som finner sig sakna möjlig
heter att påverka sina arbetsförhållanden, men som kan ordna som 
man själv vill där man bor.

Figur 3.2 visar hur dessa individuella spridningsmått fördelar sig 
i hela urvalet. Flertalet har tämligen låga standardavvikelser. Be
dömningarna av de egna påverkansmöjligheterna skiljer sig inte 
dramatiskt mellan olika områden. Men det finns därutöver ett mind- 
retal som utmärks av höga standardavvikelser. Det rör sig alltså om 
ett antal medborgare som har starkt divergerande uppfattningar om 
sina möjligheter att påverka i olika situationer.





4. Att påverka landets situation

Vad menas med demokrati? Det finns i debatten två stora skolor, 
två huvuduppfattningar om demokratins innebörd, nämligen idén 
om direkt demokrati och idén om representativ demokrati. Innan de 
väsentliga skillnaderna preciseras är det dock angeläget att fram
hålla att företrädarna för de två doktrinerna är eniga i flera grund
läggande avseenden. Det föreligger samstämmighet o.m att följande 
krav utgör nödvändiga, men kanske inte alltid tillräckliga, villkor 
för att ett samhälle skall anses vara demokratiskt.

1. De som berörs av ett beslut skall kunna påverka detta.
2. I den mån representanter utses skall de berörda ha rätt att 

välja vem som skall representera dem.
3. De som är i opposition skall ha möjlighet att bilda opinion, 

vilket bland annat kräver yttrandefrihet och tryckfrihet.
4. Medborgarna skall ha rätt att bilda och vara medlemmar av 

fria organisationer för att kunna tillvarata sina intressen.
5. Majoriteten skall ha rätt att fatta bindande beslut för alla, 

men majoriteten har inte rätt att företa konstitutionella änd
ringar som försvagar minoritetens lika rättigheter. Minori
tetens ställning skyddas av grundlagsskyddade fri- och 
rättigheter.1

Den gemensamma nämnaren för de två demokratidoktrinerna är 
tanken på folksuveränitet. Medborgarnas önskemål skall, med hjälp 
av något slags procedur, översättas till kollektiva, auktoritativa be-

1. Gudmund Hernes & Willy Martinussen, Demokrati ogpolitiske ressurser, NOU 
1980:7, s. 84; Robert A. Dahl, "Procedural Democracy", i Democracy, Liberty, 
and Equality, Norwegian Un i versi ty Press, Oslo 1986, s. 191-225.
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slut. Vad som skiljer de två uppfattningarna åt är vilken typ av sty
relsemetod som närmare bestämt bör komma till användning.

Doktrinen om direkt demokrati hävdar att demokratin förverkli
gas i den mån alla medborgare själva deltar i de politiska besluten. 
Folkets makt ligger i medbestämmanderätt och direkt deltagande. 
Doktrinen om representativ demokrati gör i stället gällande att det 
för demokratin konstitutiva kriteriet utgörs av fri konkurrens, det 
faktum att flera partier har möjlighet att tävla i fria val.2 Folkets 
makt ligger i att byta styresmän.

Skillnaderna mellan anhängare till direkt respektive indirekt de
mokrati kommer till uttryck i flera avseenden. Inställningen till 
folkomröstningar är ett exempel: deltagardemokraterna har en po
sitiv syn på denna möjlighet för medborgarna att själva fälla utsla
get i politiska frågor; den representativa demokratins förespråkare 
är däremot motståndare till tanken att ge folkomröstningar mer än 
en marginell plats i den politiska processen.

I debatten mellan de två doktrinerna framskymtar emellanåt en 
olikartad bedömning av medborgarnas politiska kompetens. An
hängarna till den representativa demokratin har inte sällan gett ut
tryck för en pessimistisk syn. Väljarna i gemen har ansetts sakna de 
kunskaper som krävs för att besluta i viktiga politiska frågor. Bris
tande deltagande har därför kunnat ses som något positivt — apa
tin innebär att de representativa institutionerna kan arbeta mer 
harmoniskt och stömingsfritt. Deltagardemokraterna har givetvis 
en annan bedömning. Dels anser de att medborgarnas förmåga att 
själva delta och fatta beslut är betydligt större än vad motståndarna 
gjort gällande. Dels hävdas att själva deltagandet har en positiv ef
fekt på den politiska kompetensen: genom att själva delta fostras 
människor till politisk medvetenhet.3

2. Jfr Kaare Strøm, "Konkurrensedemokratiet", Norsk statsvitenskapelig tids- 
skrift, 4, 1988, s. 227-243.

3. För en sammanfattning av de två demokratidoktrinerna, se t.ex. Hernes & 
Martinussen, 1980, s. 86. Även den danska forskningen tar sig utgångspunkt i 
denna indelning: se Erik Damgaard, red., Folkets veje i dansk politik, Schultz, 
Köpenhamn 1980, s. 18 ff. Jfr indelningen i "normativister" och "funktionali- 
ster" i Leif Lewin, Folket och eliterna, Almqvist & Wiksell, 1970. Det delta
gardemokrati ska perspektivet utvecklas i Carole Pateman, Participation and 
Democratic Theory, Cambridge Uni versi ty Press 1970 samt i Dennis F. Thomp
son, John Stuart Mill and Representative Government, Princeton University 
Press 1976.
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Indelningen i två teoretiska läger är en analytisk stilisering, en ren
odling i två ytterpoler. I praktiken förekommer nyanseringar och 
blandningar.

Den aktuella demokratidebatten i Sverige förs ändå med argu
ment som bär nära släktskap med de två huvuddoktrinerna. Det är 
ingen överdrift att påstå att debattläget för närvarande gynnar den 
direkta demokratin. Deltagardemokratin ses, öppet eller underför
stått, som den äkta, ursprungliga formen av demokrati.

”Lägg besluten närmare människorna!” Så lyder den karaktäris
tiska titeln på ett utredningsbetänkande, ett i den långa raden av de 
senaste årens förslag som syftar till att stärka demokratin.4

Oavsett om lösenordet är decentralisering, närdemokrati eller 
brukarinflytande är det en och samma tanke som ligger bakom de 
aktuella demokratireformerna. De berörda skall själva bestämma. 
Beslutsmakten, så går tanken, skall överflyttas till de människor 
som har direkt, eget intresse i saken.

Denna tankegång lider av en avgörande svaghet. Den bygger på 
en sammanblandning av makt och geografi. En rumslig metafor har 
spelat ett spratt. Det är som om ansträngningen att minska ”avstån
det” mellan beslut och resultat lett till slutsatsen att också det geo
grafiska avståndet måste nedbringas. Kompetens och territorium 
flyter samman.

Om denna uppfattning av demokratins innebörd skulle uppfattas 
som den enda giltiga måste den konsekventa slutsatsen bli att alla 
offentliga beslut bör föras över till de direkt berörda. Det samhälls
ideal som svävar över denna demokrati uppfattning är det lilla av
gränsade samhället, präglat av närhet, personliga relationer och 
konkret åskådlighet.

Detta ideal står emellertid i stark kontrast till några av det mo
derna samhällets särdrag. Det modema, öppna samhället har, som 
Karl Popper påpekat, en abstrakt karaktär. Många mellanmänskli- 
ga relationer är opersonliga och anonyma. Marknad, byte och sam
verkan äger rum mellan människor som inte är bekanta, som saknar 
djupare, varaktiga eller mer känslomässiga förbindelser.5

4. Decentraliseringsutredningens principbetänkande; SOU 1978:52.
5. Karl R. Popper, The Open Society and its Enemies, I, Routledge & Kegan Paul, 

London 1966, s. 174 f.
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Tankemässiga bilder för dessa två samhällsmodeller är byn och 
storstaden. Den lilla byns slutna värld rymmer en liten grupp män
niskor som känner varandra väl, som förenas av gemensamma 
släktband och sedvänjor och som gemensamt styr över sina egna 
angelägenheter. Storstaden präglas av öppenhet, samtidighet och ett 
oräkneligt antal individer, som var och en förverkligar sitt livspro
jekt, som förenas i ett komplext, ständigt föränderligt nätverk av 
tillfälliga möten och anonyma relationer.

De två samhällsmodellerna är teoretiska stiliseringar. Inget fak
tiskt existerande samhälle idag kan beskrivas som en renodlad ”by” 
eller ”storstad”. I de rådande samhällena finns både "konkreta” ele
ment i form av personliga relationer och ”abstrakta”, anonyma ele
ment. Blandningen mellan de båda typerna av relationer kan skifta 
starkt från det ena samhället till det andra.

Renodlingen i två modeller fäster uppmärksamheten på att den 
allmänna principen om demokrati (eller folksuveränitet, autonomi, 
självbestämmande; termerna ses här som synonyma) kan förverk
ligas på två skilda sätt. Låt oss kalla dem den lilla respektive den 
stora demokratin.6

Den lilla demokratin innebär att en grupp personer i direkt, per
sonlig samverkan bestämmer över sina gemensamma villkor. De 
boende har själva makten över hur lekplatsen utanför huset skall 
ordnas. De anställda avgör när man skall ta semester. Idrottsfören
ingens medlemmar beslutar hur fotbollsplanen skall användas. Var
ken marknad, politiska beslut, tjänstemannaavgöranden eller avtal 
fäller utslag. En grupp medborgare bestämmer över sin egen situa
tion.

Den stora demokratin innebär att via abstrakta institutioner be
stämma över kollektiva angelägenheter. Demokrati i denna mening 
förutsätter två saker: en stat samt folklig kontroll av denna stat. Sta
ten, rättsordningen, förvaltningsapparaten är ett instrument, ett red
skap för att förverkliga gemensamma angelägenheter. Den folkliga 
kontrollen utövas genom medborgerliga fri- och rättigheter, allmän 
rösträtt och fri opinionsbildning. Den stora demokratin förutsätter

6. Jfr åtskillnaden mellan "microdemocracy" och ”macrodemocracy" i Giovanni
Sartori, The Theory of Democracx Revisited, 1. Chatham House, New Jersev 
1987, s. 11.
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politiska partier. Partierna formulerar allmänna ideologiska pro
gram, sammanhängande uppfattningar om samhället i stort.

Folksuveränitetstankens huvuddoktrin har fått en klassisk formu
lering i regeringsformens portalstadgande: "All offentlig makt i 
Sverige utgår från folket". Men som beskrivning av demokratins 
faktiska funktionssätt är den stolta parollen missvisande. Formu
leringen suggererar att makten är en substans, ett ting som ur
sprungligen vilar hos folket och som på det ena eller andra sättet 
framspringer, emanerar ur folket. Det är mer realistiskt att förestäl
la sig att den offentliga makten vilar hos de politiska beslutsfattar
na. Även i en demokrati är makten ojämnt fördelad. I faktiskt 
beslutsinflytande räknat har en regeringsledamot ojämförligt myc
ket mer makt än en medborgare i allmänhet. Det för demokratin ut
märkande är medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar av de 
styrande. De allmänna valens betydelse vilar på förutsättningen att 
medborgarna i rollen som väljare ställs inför två eller flera alterna
tiv: regeringens politik eller oppositionens.

Uppdelningen mellan den lilla och den stora demokratin är na
turligtvis en förenkling. Sättet att bestämma över ett lands gemen
samma angelägenheter kan inte alltid entydigt hänföras till antingen 
den ena eller den andra kategorin. Det finns mellanformer och 
gränsfall. Den kommunala självstyrelsen förenar element av både 
den lilla och den stora demokratin; utvecklingen inom kommuner
na från 1950-talet och årtiondena framåt kännetecknades för övrigt 
av att den stora demokratins egenskaper kom att undantränga en 
äldre styrelseform som mer präglades av den lilla demokratins mo
dell.

Åtskillnaden mellan den lilla och den stora demokratin tjänar syf
tet att framhäva den principiella olikheten mellan skilda styrelse
metoder att förverkliga medborgerligt självbestämmande.

Det råder ett intrikat förhållande mellan den lilla och den stora 
demokratin. Det går inte att uppställa de två modellerna som varan
dras motpoler, som två ömsesidigt uteslutande kategorier. Det be
höver därmed inte vara frågan om att ta ställning för den ena, mot 
den andra. Vad man tvärtom kan kritisera är försök som går ut på 
att framställa den ena modellen som alternativ till den andra eller 
att överbrygga skillnaderna mellan dem.
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Om den lilla demokratin angrips för att den saknar den stora de
mokratins särdrag är kritiken förfelad. Medborgargruppers kollek
tiva beslut om gemensamma angelägenheter kan förverkligas utan 
att den representativa demokratins hela arsenal tas i anspråk. Me
ningsmotsättningar som rör fördelningen av träningstider i sport
hallen kan lösas utan att de stora ideologierna åberopas.

En motsvarande, lika missriktad, attack på den stora demokratin 
är att den saknar den lilla demokratins egenskaper. Partipolitiska 
konflikter, kompromissmakeri, normgivning, byråkrati (i mening
en regelstyrd förvaltning) och rättsliga sanktioner är lika främ
mande för den lilla demokratin som omistliga inslag i den stora. 
Drömmen om den lilla demokratins seger över den stora är liktydig 
med drömmen om demokrati utan politik.

En avgörande punkt i demokratidebatten är synen på medborgar
nas deltagande i politiken. För den ena skolan har det framstått som 
angeläget att på olika sätt vidga deltagandet, för den andra skolan 
har ett högt deltagande inte varit lika angeläget och till och med 
setts som ett hot mot den representativa demokratins funktionssätt.

Det råder naturligtvis ett nära samband mellan demokrati, i me
ningen medborgerligt självbestämmande, och deltagande. Proble
met är att deltagande inte kan betraktas som det avgörande kriteriet 
på demokratins förverkligande. Den goda demokratin skulle i så fall 
kräva ett maximalt deltagande, ett folk i ständigt sammanträde. Det 
för demokratin särskiljande kriteriet bör i stället formuleras i ter
mer av rättigheter. Demokratin förverkligas i den mån medborgar
na har reella möjligheter att påverka de beslut som berör dem, välja 
sina representanter, bilda opinion och sammansluta sig i fria orga
nisationer.

Demokratin kräver inte, som Michael Walzer påpekat, lika makt, 
men däremot lika rättigheter.7 Rättigheter innebär här garanterade 
möjligheter att utöva ett minimum av makt (rösträtt) och att utöva 
ett större mått makt (yttrandefrihet, församlingsfrihet, rätten att 
framställa krav).8 Det är inte legitimt för vinnaren, majoriteten, att

7. "Democracy requires equal rights, not equal power." Michael Walzer, Spheres 
ofJustice: A Defence of Pluralism and Equality, Basil Blaekwell, Oxford 1983, 
s. 309.

8. Ibid.
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använda sin ojämlika makt för att frånta förloraren, minoriteten, 
dess fri- och rättigheter. Vinnaren har visserligen rätt att säga, att, 
eftersom den vunnit majoritetens förtroende, den därmed fått rätt 
att styra också minoriteten. Men det vore liktydigt med tyranni att 
säga, att den därför har rätt att styra för evigt. Politiska rättigheter 
är permanenta garantier, fortsätter Walzer; de utgör basen för en 
process utan slut, ett meningsutbyte som aldrig fullbordas. I demo
kratin är varje situation temporär. Ingen medborgare kan göra gäl
lande att ha övertygat sina fränder en gång för alla. Nya medborgare 
tillkommer, varje medborgare har rätt att uppta samtalet på nytt. Det 
är därför oegentligt att karaktärisera demokratins idealmodell som 
att den politiska makten vid ett givet tillfälle är jämnt fördelad. Kra
vet på lika fördelning gäller däremot möjligheterna att nå politisk 
makt. Varje medborgare är en potentiell deltagare, en potentiell po
litiker.9

En studie av hur demokratin praktiskt fungerar kräver att upp
märksamheten riktas mot tre olika aspekter: vad medborgama/dr, 
vad medborgarna kan och vad medborgarna faktiskt gör. Vad med
borgarna får är ett uttryck för de formella demokratiska rättigheter
na. Dessa är ett nödvändigt, men inte tillräckligt, kriterium för att 
man skall kunna tala om en faktiskt fungerande demokrati. De for
mella rättigheterna måste också förenas med resurser och kunska
per, med en förmåga att utnyttja dessa rättigheter. En fungerande 
demokrati kräver emellertid också någonting mer än allmänna kun
skaper, nämligen aktiv handling.

Förhållandet mellan deltagande och demokrati är på sitt sätt pa
radoxalt. A ena sidan behöver inte alla deltaga, men å andra sidan 
måste några deltaga. Politik kan aldrig reduceras till en automatiskt 
gående maskin (även om många utopier haft den förhoppningen), 
utan är människors skapande handlingar. Den politiska människan, 
homo politicus, är ett ofrånkomligt inslag i varje samhälle. Politisk 
aktivitet är inte en nödvändig förutsättning för varje enskild indi
vid, men samtidigt en nödvändig förutsättning för samhället som 
helhet.

9. "Every Citizen is a potential participant, a potential politician”. Walzer, 1983, s.
309 f.
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Även om deltagandets omfattning inte bör ses som det utslagsgi
vande kriteriet på demokrati är uppgifter om vilka som deltar ändå 
naturligtvis av stort intresse om man vill karaktärisera hur den de
mokratiska processen faktiskt fungerar i ett samhälle. Hur lik eller 
olik är ”den politiska människan” andra medborgare?

Politiskt deltagande är heller inte något en gång för alla givet. 
Deltagandets omfattning kan skifta starkt över tid, både för samhäl
let som helhet och för enskilda individer. I lugna tider kan politiken 
vara en angelägenhet för ett relativt fåtal personer, i tider av kris 
och oro kan en större del av medborgarna dras in i politisk hand
ling. För en enskild person kan tider av hett engagemang varvas 
med perioder av tillbakadragande från de allmänna angelägenhe
terna. Det finns hela teorier om sådana cykliska svängningar mel
lan det offentliga och det privata.10

Även om ingen demokfatidoktrin kan ålägga människor att vara 
förpliktade att ständigt och jämt vara aktiva i politiken, kan man 
med fog göra gällande att medborgaren i en demokrati skall besit
ta en viss handlingsberedskap för att ingripa i politiken. ”Även om 
inget demokratiskt system kan vara uppbyggt på alla medborgares 
ständiga politiska aktivitet, är förutsättningen ändå att medborgar
na potentiellt är i stånd att vid behov aktivt företräda sina egna in
tressen och att i alla fall en minoritet också är beredd att ta på sig 
ett mer varaktigt och intensivt politiskt engagemang”, konstaterar 
den tyske statsvetaren Fritz Scharpf.11

En undersökning av det politiska deltagandet vid en given tid
punkt blir därmed en studie av vilka medborgare som vid just det
ta tillfälle funnit anledning att omsätta sin handlingsberedskap i 
praktisk verksamhet.

Det faktiskt observerade deltagandet kan lätt tolkas fel, både i 
riktning mot underskattning och mot överskattning. En koncentra
tion till de aktiva medborgarna förbiser de medborgare som besit
ter handlingsberedskap men som av det ena eller andra skälet inte 
funnit anledning att engagera sig. Detta faktum utgör en del av pro
blemet med att tolka tystnad. Tystnad och passivitet kan vara ett ut-

10. Albert O. Hirschman, Shifting Involvements: Private Interests and Public Ac- 
tion, Princeton University Press 1982.

11. Fritz W. Scharpf, Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung, Scrip- 
tor, Kronberg 1975, s. 71 f.
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tryck för tillfredsställelse och självförtroende likaväl som för van
makt och frustration. Ett mått på antalet aktiva kan därför under
skatta medborgarnas potentiella politiska förmåga.

Å andra sidan kan det observerade deltagandet leda till en över
skattning. Aktivitet behöver inte innebära inflytande. Försök att på
verka kan misslyckas; ett högt deltagande kan vara uttryck för ett 
folks desperata handlingar för att hävda sina intressen.

Tolkningen av den politiska aktivitetens innebörd blir därför av- 
hängig av medborgarnas egna bedömningar, deras känsla av att 
kunna påverka, deras syn på det politiska systemets legitimitet. Des
sa frågor kommer att belysas senare i denna bok. Resten av detta 
kapitel ägnas åt en kartläggning av det politiska deltagandet i Sve
rige idag.12

Väljarna har ingen makt mellan valen. Detta påstående är inte 
något mer eller mindre sensationellt statsvetenskapligt forsk
ningsresultat utan en ren plattityd, en truism. Medborgaren som 
samhällsvarelse har många olika roller. En av dessa är väljaren. På 
valdagen har medborgaren rätt att utse representanter till de politis
ka församlingarna. Makten som väljare ligger endast i själva val
handlingen. Medborgaren kan mellan valen utöva inflytande på 
flera olika andra sätt, men i andra roller än väljarens.

På valdagen är väljaren suverän. Valdeltagandet är ett mått på hur 
många medborgare som utnyttjar denna rättighet. Valdeltagandet i 
riksdagsvalen under det nuvarande valsystemet ligger omkring 90 
procent eller strax därunder (tabell 4.1).

Nivån på 85-90 procent är en hög men internationellt sett inte 
unik siffra. Vid de två senaste valen, 1985 och 1988, sjönk visser
ligen valdeltagandet, men den grupp som i Sverige aldrig röstar är 
numera ytterst liten. Undersökningar visar nämligen att omsättning
en bland sofflocksliggarna är relativt betydande. Ungefär hälften av 
dem som inte röstar i ett visst val brukar gå och rösta i det följan
de. Det betyder å andra sidan att den andel som alltid går och rös-

12. Det politiska deltagandet i Sverige kommer att ges en utförligare behandling i 
Göran Blombergs avhandling.
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tar är lägre än de 90 procenten. De som röstar i tre på varandra föl
jande val ligger på drygt 80 procent.13

Att det övervägande flertalet röstberättigade numera faktiskt ut
nyttjar sin rösträtt innebär att ett av den representativa demokratins 
mest grundläggande krav är uppfyllt. Men sedan är frågan vilken 
som är den närmare innebörden i valet av parti. En av de i interna
tionell valforskning mest omdebatterade frågorna rör graden av 
rationalitet i valhandlingen. Uppfyller väljarna de krav på informa
tion, konsekvens och förnuft som måste ställas för att valutslaget 
skall kunna tolkas som medborgarnas upplysta meningsyttring, som 
ett på sakskäl grundat mandat överlämnat till de styrande repre
sentanterna? Vad gäller dagens Sverige förefaller forskningsläget 
vara tämligen entydigt. När valforskaren Sören Holmberg samman
fattar sina mätningar framträder en ljus bild av den representativa 
demokratins funktionssätt:14

• Flertalet väljare har bestämda uppfattningar i de aktuella politis
ka sakfrågorna.

• Det finns ett tydligt samband mellan åsikter och val av parti. Det
ta samband, ett mått på åsiktsröstning, tenderar dessutom att för
stärkas över åren.

• En majoritet av väljarna har korrekta uppfattningar av partiernas 
ställningstaganden till de i valrörelsen aktualiserade frågorna.

• Väljarnas bedömningar av partiernas politik har ett klart samband 
med röstningen.

• Partibyten har ett tydligt samband med ställningstaganden i sak
frågor.

Holmberg avrundar: ”Slutsatsen av vår analys av åsiktsförekoms- 
ten och åsiktsröstningen bland svenska väljare blir alltså övervä
gande positiv. Man kan inte utifrån våra resultat hävda att svensk 
demokrati fungerar dåligt på väljarnivå.”15 Den förhärskande stats-

13. Olof Petersson, Väljarna och valet 1976. Valundersökningar, rapport 2, statis
tiska centralbyrån/Liber 1977, s. 156.

14. Sören Holmberg, Väljare i förändring, Liber, Stockholm 1984, s. 232 ff.
15. Ibid., s. 235.
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Tabell 4.1 Valdeltagande i riksdagsvalen 1970-1988

Valår
Valdeltagande 

i procent
1970 88,3
1973 90,8
1976 91,8
1979 90,7
1982 91,4
1985 89,9
1988 86,0

vetenskapliga uppfattningen om förhållandet mellan den repre
sentativa demokratins ideal och verklighet är således ljus: det höga 
valdeltagandet och valhandlingens rationalitet innebär att valresul
taten kan tolkas som en folkets reella meningsyttring.

Beskrivningen av förhållandet mellan ideal och verklighet kan 
kompletteras med data om den kommunala demokratin. De stora 
kommunsammanslagningarna åtföljdes av en starkt uttalad oro för 
att den kommunala demokratin skulle komma att avlägsna sig från 
det demokratiska idealet. Redan i 1950-talets debatt om de framti
da kommunerna formulerades ett dilemma, nämligen förhållandet 
mellan demokrati och effektivitet. De kommunala indelningsänd- 
ringarna vägleddes framför allt av kravet på effektivitet. De äldre 
småkommunerna skulle inte ha tillräckligt stort befolknings- och 
skatteunderlag för att kunna bära upp den planerade välfärds- 
expansionen. Skola, åldringsvård och social omsorg krävde större 
enheter. Kommunerna ställdes inför stora krav när det gällde ut
byggnaden av näringsliv, bostäder, samlingslokaler, bibliotek, id
rottsplatser och reningsverk. Men hur skulle det gå med demokratin 
i de nya storkommunerna? I förslaget 1961 om att sammanslå små
kommunerna till större kommunblock diskuterade den socialdemo
kratiska regeringen explicit motsättningen mellan effektivitet och 
demokrati. Det går inte alltid att förena effektivitet och demokrati; 
man talar om ett "avvägningsspörsmål".16 Visserligen kunde man

16. Prop. 1961:80, s. 47.
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hoppas att demokratin inte skulle behöva försvagas, men någon ga
ranti fanns inte. I det dåvarande läget fick kravet på effektivitet väga 
tyngre än risken för en försvagade demokrati. Kommunsamman
slagningarna genomfördes.

Ett kvartssekel senare kom statsvetenskapliga kommunalforska
re efter omfattande studier fram till ett resultat som, för att citera en 
av forskningsledarna, blev ”oväntat positivt”: ”Den kommunala de
mokratin hade visserligen på ett genomgripande sätt förändrats, 
men den hade snabbt funnit sin nya form och tycktes i stora drag 
fungera väl.”17 Den kommunala demokratin har blivit mer lik riks
nivåns representativa demokrati. Partipolitiken spelar en större roll 
i dagens kommuner. Massmedia uppmärksammar de kommunala 
frågorna mer intensivt. Kommunalpolitikernas åsiktsrepresentati- 
vitet är hög. Medborgarna är kunniga, intresserade och aktiva.18

Undersökningarna av den kommunala demokratin bekräftar så
ledes endast slutsatsen från valundersökningarna. Den repre
sentativa demokratin fungerar idag, enligt den statsvetenskapliga 
forskningen, förhållandevis väl.

Däremot är det inte mer än en liten andel av medborgarna som till 
vardags är partipolitiskt aktiva. De siffror som i fortsättningen 
anges bygger på medborgarundersökningens intervjuer. Talen bör 
som vanligt ses som närmevärden, som skattningar baserade på ett 
stickprov. Frågeformuleringarna är inte alltid valda av oss. För att 
uppnå jämförelse med frågor ställda i äldre undersökningar har frå
gornas lydelse bibehållits oförändrade. Möjligheten att jämföra sva
ren för att undersöka eventuella förändringar över tid kommer att 
utnyttjas i kapitel 10. I tabell 4.2 anges svarsfördelningarna på 
några av undersökningens frågor om politisk aktivitet.

Andelen som uppger sig vara medlem i något politiskt parti eller 
politisk sammanslutning är 15 procent. Andelen som är eller varit 
”politiker”, i den meningen att de innehar eller någon gång innehaft 
ett förtroendeuppdrag i kommun, landsting eller riksdag uppgår till 
6 procent. Andelen som vid intervjutillfället hade ett sådant förtro
endeuppdrag var 2 procent. En tiondel har det senaste året varit på

17. Jörgen Westerståhl, Staten, kommunerna och. den statliga styrningen. Stat-kom- 
munberedningen, civildepartementet 1987, s. 25.

18. Ibid., s. 25 f.
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Tabell 4.2 Politiskt deltagande

Àr Du medlem i något politiskt parti eller politisk sammanslutning?

Ja
Nej
Summa procent

15
85

100

Till dem som är medlemmar: Har Du eller har Du haft någon förtro
endepost i någon politisk förening eller organisation? (Varit ledamot i
styrelse eller liknande)

Av medlemmar Av samtliga

Har förtroendepost
Har haft förtroendepost
Nej
Summa procent

15 2
22 3
63

100

Har Du varit på något politiskt möte eller sammankomst under det se
naste året?

Ja
Nej
Summa procent

10
90

100

Har Du eller har Du någon gång haft något förtroendeuppdrag inom 
kommun, landsting eller riksdag?

Ja
Nej
Summa procent

6
94

100

Till dem som har eller har haft uppdrag: När hade Du senast något så
dant uppdrag?

Av uppdragsinnehavare Av samtliga

Har förtroendeuppdrag nu 26 2
Tidigare under 1980-talet 31 2
Under 1970-talet 29 2
Under 1960-talet eller tidigare 14 1
Summa procent 100



94

Tabell 4.2 Politiskt deltagande (forts.)

Röstade Du i kommunfullmäktigevalet 1985 eller var det något som 
gjorde att Du inte hade möjlighet eller lust att rösta?

Ja, röstade 90
Nej, röstade inte men var röstberättigad 10
Summa procent 100
Procentuell andel ej röstberättigade i urvalet 9

Har Du någon gång deltagit i en offentlig demonstration?

Ja
Nej
Summa procent

30
70

100

Har Du någon gång talat inför ett möte i en förening eller organisa
tion?

Ja, anförande
Ja, inlägg i diskussion
Nej, aldrig
Summa procent

26
14
60

100

Har Du någon gång skrivit någon insändare eller någon artikel till 
någon tidning eller tidskrift?

Ja, artikel
Ja, insändare 
Nej, aldrig 
Summa procent

9
80

100

något politiskt möte eller sammankomst. Politiskt deltagande i den
na mening berör endast ett litet mindretal av befolkningen.

Vidgas innebörden av politiskt deltagande också till andra for
mer än de rent partipolitiska stiger andelen aktiva. Runt 30 procent 
har någon gång deltagit i en demonstration, 40 procent har talat vid 
något föreningsmöte, 20 procent har medverkat i någon tidning el-
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ler tidskrift. Men fortfarande berör dessa deltagandeformer endast 
mindre än hälften av befolkningen.

Medborgarundersökningen innehöll dessutom ett något annor
lunda mätinstrument för att utröna hur stor del av befolkningen som 
under ett år på något sätt engagerat sig för att påverka samhället. 
Frågan gällde om man under det senaste året gjort något för att söka 
åstadkomma förbättringar eller motverka försämringar i något av
seende som inte enbart rör den egna personen eller egna familjen. 
Därefter uppräknades ett stort antal, 16 stycken, möjliga sätt att på
verka. För var och en av dessa saker som den intervjuade sade sig 
ha gjort ställdes ytterligare en fråga om vilken eller vilka frågor som 
saken gällde. På så sätt har vi en så långt möjligt heltäckande bild 
av medborgarnas egna försök att påverka samhället.

Det skall särskilt framhållas att vi i frågan uttryckligen angav att 
det skulle handla om sådana saker som inte enbart rörde den inter
vjuade själv eller dennes familj; uppgifter om sådana påverkansför- 
sök finns redan i de data som redovisats i kapitel 2. Det gäller här 
inte i första hand försöken att påverka sin egen situation, utan för
sök att förändra något i det större samhället.

En betydelsefull aspekt av frågans utformning är att de intervjua
de förelädes 16 olika möjliga metoder för att påverka. Nackdelen 
är visserligen att det kan finnas metoder som inte passar inte i nå
gon av dessa; resultatet blir då en underskattning av deltagandet. 
Alternativet vore att ställa en helt öppen fråga om vad man gjort. 
Erfarenheten av denna mätteknik visar emellertid att man här stö
ter på ett större problem: det är inte alltid lätt att i en intervjusitua
tion erinra sig de olika saker som man gjort under ett år. Den öppna 
frågetekniken leder i själva verket till en underskattning. Genom att 
explicit fråga om vederbörande gjort eller inte gjort den ena saken 
eller den andra får man ett säkrare mått. Svaren redovisas i tabell 
4.3. Det bör framhållas att frågan avser det senast gångna året.

De vanligaste aktiviteterna är att bidra ekonomiskt eller att sam
la in pengar och att skriva under namninsamling. Därnäst följer kon
takt med tjänsteman i stat eller kommun, kontakt med förening eller 
organisation samt bojkottaktion.

När det sedan gäller vilka frågor som aktiviteterna handlat om är 
de vanligaste sådana som rör förhållanden i andra länder. Det är 
ingalunda så att de problem som människor främst engagerar sig i
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Tabell 4.3 Försök att påverka samhället det senaste året

Procentandel
Aktivitet

Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar 39
Skrivit under namninsamling 36
Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun 20
Kontaktat förening eller organisation 18
Bojkottat, till exempel vissa varor 15
Burit eller satt upp kampanjmärke 10
Kontaktat, medverkat i massmedia 9
Arbetat i annan organisation 9
Kontaktat politiker 8
Kontaktat advokat eller rättslig instans 7
Deltagit i demonstration, annan än 1 maj 5
Arbetat i politiskt parti 3
Arbetat i aktionsgrupp 2
Deltagit i strejk 2
Annan aktivitet 2
Deltagit i olaglig protestaktivitet 0
Gjort åtminstone något av ovanstående 69

Frågor som aktiviteterna gällde
Förhållanden i andra länder 29
Hälso- och sjukvård 18
Idrott, fritid, ungdomslokaler 16
Arbete och arbetsliv 14
Den lokala miljön, trafikplaner 13
Boende och bostäder 13
Kärnkraft, miljö och natur i övrigt 12
Skola och utbildning 11
Fred och försvar 8
Barnomsorg 7
Invandrare och invandring 6
Konsumentfrågor 5
Fri- och rättigheter i Sverige 4
Jämställdhet mellan kvinnor och män 1
Annan fråga 17

Frågans formulering: "Det finns olika sätt att söka åstadkomma förbättringar eller 
motverka försämringar i samhället. Har Du under det senaste året gjort något av föl
jande. Jag menar då sådant Du gjort för något ändamål som inte bara rör Dig själ v 
eller Din familj." Var och en av de olika aktiviteterna lästes upp. För varje sak som 
intervjupersonen gjort ställdes frågan: "Vilken eller vilka frågor gällde saken9". Eli 
svarskort med 15 olika frågor/ämnesområden presenterades.
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är de mest näraliggande i geografisk mening. De internationella frå
gorna kom på första platsen av de 15 olika ämnesområdena.

Såsom intervjufrågan konstruerats kan man få en detaljerad bild 
av de olika kombinationerna av aktivitetsformer och ämnesområ
den. Den vanligaste kombinationen är att ge ekonomiskt bidrag för 
något internationellt ändamål (21 procent av befolkningen). Anta
let teoretiskt möjliga kombinationer är emellertid stort, nämligen 
240 (16 x 15) stycken. Med så många kategorier måste med nöd
vändighet de flesta uppvisa ganska låga frekvenser.

På sitt sätt liknar resultaten i tabell 4.3 de mått på politiskt delta
gande som tidigare redovisats. I inget fall överstiger frekvensen 50 
procent. Det skulle kunna tyda på att samhällsengagemanget bärs 
upp av en liten, intensivt aktiv minoritet, medan det stora flertalet 
står utanför. Men tabellen innehåller en viktig upplysning som mot
säger denna tolkning. Andelen som gjort åtminstone någon sak är 
69 procent. Drygt två tredjedelar av befolkningen tar under ett år 
minst ett initiativ för att på något sätt påverka samhället.

Detta konstaterande leder in på frågan om hur de olika aktiviteter
na sinsemellan hänger samman. Det är samma principiella fråga 
som tidigare tagits upp: är deltagandet kumulativt eller komplemen
tärt? Är det en liten minoritet som är starkt aktiv eller är det en ma
joritet som är mer svalt engagerad? Också här kan en statistisk 
dimensionsanalys kasta ett avslöjande ljus över datamaterialet.

Metoden är densamma som tidigare kommit till användning. 
Sammanlagt innehåller undersökningen 22 olika mått på politiskt 
deltagande; svarsfördelningarna har redovisats tidigare i detta ka
pitel. De (totalt 231) parvisa korrelationerna mellan dessa variabler 
beräknas. Detta mönster av korrelationer bildar ingångsdata i en di
mensionsanalys. Syftet är att reducera data till ett mindre antal 
dimensioner. Med sedvanliga kriterier utmynnar analysen i sam
manlagt fem dimensioner. Resultatet redovisas i tabell 4.4.

Mönstret är intressant i flera avseenden. Det politiska deltagan
det kan inte enkelt sammanfattas med hjälp av en enda skala. Flera 
från varandra skilda aktivitetsmodeller utkristalliserar sig.19 Den

19. Mönstret har stora likheter med motsvarande undersökningar i andra länder. Jfr 
Sidney Verba, Norman H. Nie & Jae-On Kim, Participation andPolitical Equa- 
lity: A Seven-Nation Comparison, Cambridge University Press, 1978.
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Dimension nummer

Tabell 4.4 Det politiska deltagandets dimensioner

1 2 3 4 5
Dimension 1; Kontakter

Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun 68 09 01 00 00
Kontaktat, medverkat i massmedia 63 09 09 07 01
Talat inför ett möte i förening eller

organisation 58 16 17 -04 06
Kontaktat förening eller organisation 58 08 17 06 -14
Skrivit insändare eller artikel 54 18 21 -01 06
Kontaktat politiker 49 41 04 04 -17
Arbetat i annan organisation 47 11 20 -09 -05
Kontaktat advokat eller rättslig instans 46 -08 -04 15 12

Dimension 2: Partiaktivitet
Medlem i politiskt parti eller politisk

sammanslutning 02 74 05 -03 09
Arbetat i politiskt parti 16 73 05 04 -12
Varit på politiskt möte eller sammankomst 12 71 13 14 -01
Har offentligt förtroendeuppdrag 25 59 -02 -10 09

Dimension 3: Manifestationer
Bojkottat, till exempel vissa varor 08 01 61 05 -13
Skrivit under namninsamling 13 -03 58 03 05
Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar 28 -04 56 -18 03
Burit eller satt upp kampanjmärke 13 17 56 12 -03
Deltagit i offentlig demonstration 04 29 45 28 16
Arbetat i aktionsgrupp 02 14 35 07 -55

Dimension 4: Protester
Deltagit i strejk 08 -05 04 68 06
Deltagit i olaglig protestaktivitet 03 00 -04 68 -15
Deltagit i demonstration, annan än 1 maj -01 17 38 51 07

Dimension 5: Röstning
Valdeltagande 1985 03 13 17 01 74

Samtliga laddningar har multiplicerats med 100.

grupp frågor som bildar den första dimensionen har som gemensam 
nämnare att de mäter medborgarnas olika kontakter. Det rör sig om 
kontakter med tjänstemän, politiker, organisationer, massmedia och 
rättsliga instanser. Vad denna dimension främst mäter är graden av 
initiativ, förmågan att göra sin röst hörd. Det är här fråga om kom-
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munikativ kompetens. De personer som ofta ringer, skriver och be
gär ordet får höga värden på denna dimension.

Den andra dimensionen mäter partiaktiviteter. De frågor som har 
höga laddningar på denna dimension är sådana som avser medlem
skap i parti, partiarbete, deltagande i politiska möten och förtroen
deuppdrag. Den trägne partiarbetaren ges här höga värden.

Dimension nummer tre handlar om olika former av politiska ma
nifestationer. Det behöver inte alltid röra sig om verbaliserade opi
nionsyttringar. Det handlar framför allt om dem som engagerat sig 
i bojkottaktioner, skrivit under namninsamlingar, givit ekonomiska 
bidrag och burit något kampanjmärke.

Den fjärde dimensionen bildas huvudsakligen av tre aktiviteter: 
strejk, olaglig protest och annan demonstration än de etablerade för
sta maj-tågen. Det som förenar dessa typer av deltagande är att det 
rör sig om en mer militant typ av protest.

Som en femte och sista dimension urskiljs röstning som en akti
vitet av speciell karaktär. Valdeltagande faller inte självklart in un
der någon av de fyra andra dimensionerna. Det skall också tilläggas 
att det finns ett tekniskt skäl till att valdeltagande över lag har låga 
korrelationer med övriga mått på deltagande. Röstningsvariabeln är 
mycket snedfördelad; i materialet finns 90 procent röstande och en
dast 10 procent icke-röstande. Eftersom flertalet andra aktivitets- 
mått är snedfördelade åt andra hållet kommer ett korrelationsmått 
på grund av dessa restriktioner endast att uppvisa ett svagt samband. 
Men det faktum att valdeltagandet bildar en separat dimension är 
inget orimligt eller ovanligt; undersökningar i andra länder visar 
också att röstning bör betraktas som en särskild aspekt av det poli
tiska handlandet.20

Det skall också tilläggas att ordningsföljden mellan dimensioner
na inte skall tilläggas någon större betydelse. Ordningen, dimensio
nernas relativa "tyngd”, bestäms i praktiken av hur många frågor 
som hänförs till respektive dimension. Det blir därmed helt avgö
rande vilka frågor som över huvud taget tagits med i analysen. Hade 
undersökningen exempelvis innehållit fler frågor om protest
beteende skulle denna dimension sannolikt utkristalliserats på ett 
tidigare stadium. Resultatet av dimensionsanalysen skall därför inte

20. Verba & Nie, 1978, kap. 3.
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heller ses som den enda sanna bilden av det politiska deltagande
mönstret i Sverige. Analysen visar dimensionsstrukturen givet de 
frågor som ställts. Med en något annorlunda uppsättning deltagan- 
demått hade också mönstret sett ut på lite annat sätt. Parallella ana
lyser av liknande data från andra undersökningar tyder emellertid 
på det allmänna mönstret förblir relativt stabilt, oberoende av smär
re förändringar i urvalet av indikatorer på politiska deltagande.

Medborgarnas engagemang i politiken har hittills begränsats till 
manifest deltagande, till skilda former av aktivitet. Även om det po
litiska deltagandet i sig är av stort intresse finns det andra aspekter 
av medborgarnas politiska engagemang som inte tar sig uttryck i 
praktiska handlingar. En person kan vara livligt intresserad av po
litiska spörsmål, aktivt följa samhällsskeendet, skaffa sig rika kun
skaper och ta självständig ställning utan att vederbörande tar någon 
kontakt med politiker eller myndigheter, arbetar i någon partiorga
nisation, manifesterar sin opinion eller engagerar sig i någon mer 
dramatisk protestaktivitet. Diskussionen om medborgarnas politis
ka engagemang skulle vara högst ofullständig om endast de yttre 
handlingarna beaktades.

Undersökningen innehåller några försök att klarlägga även den 
"tysta” sidan av det politiska engagemanget. De två mått som det 
här främst gäller är inga nyheter i den politiska sociologin. Båda har 
länge ingått som grundläggande analysinstrument i exempelvis de 
regelbundet återkommande väljarundersökningarna.

Den första frågan avser själv uppskattat intresse för politik. Frå
gans lydelse, som är identisk med valundersökningarna, är mycket 
direkt: ”Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? Vilket av 
svaren på det här kortet stämmer bäst in på Dig själv?”. Fyra alter
nativ angavs; svarsfördelningen framgår av tabell 4.5:

Procentandel

Tabell 4.5 Intresse för politik

Mycket intresserad 12
Ganska intresserad 40
Inte särskilt intresserad 36
Inte alls intresserad 12
Summa procent 100
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Frågan kan förefalla i enklaste laget, men erfarenheten visar att 
svaren tydligt graderar människor efter deras politiska engage
mang. I olika försök att med mer sofistikerade mätmetoder karak
tärisera politiskt engagemang, "political invol vement”, visar det sig 
ändå att svaren på den enkla frågan om självuppskattat politiskt in
tresse väsentligen mäter samma sak.

Svarsmönstret liknar en normalfördelning. Tre fjärdedelar väljer 
något av de två mittenalternativen. Endast en dryg tiondel anser sig 
vara mycket intresserade av politik; en lika stor andel väljer det mot
satta ytteralternativet, inte alls intresserade av politik. I stort sett va
rannan vuxen svensk är antingen mycket eller ganska intresserad 
av politik, varannan är inte särskilt eller inte alls intresserad.

En annan aspekt av medborgarnas psykologiska orientering till 
politiken utgår från de politiska partiernas centrala ställning i den 
representativa processen. Med begreppet partiidentifikation avses 
en väljares känsla av anhängarskap med något politiskt parti. Par
tiidentifikation är ett psykologiskt begrepp som kan, men som inte 
behöver, vara förenat med formellt medlemskap i partiet.21

I medborgarundersökningen uppgav 59 procent att de betraktar 
sig som anhängare av ett bestämt parti. Av dessa ansåg sig flertalet 
(60 procent) tillhöra de starkt övertygade anhängarna av sitt parti. 
Bland de 41 procent som inte spontant sade sig vara partianhäng
are svarade ändå en övervägande del (59 procent) att det fanns nå
got parti som man tyckte sig ”stå närmare” än de andra partierna. 
Den sammantagna fördelningen av svaren på frågorna om parti- 
identifikation visas i tabell 4.6.22

Det finns, föga överraskande, ett samband mellan de två aspek
terna av politiskt engagemang. De som har en stark partiidentifika
tion är också mer intresserade av politik, och vice versa. Mer

21. Begreppet partiidentifikation intar en central plats i internationell valforskning.
Se t.ex. Angus Campbell, Philip E. Converse, Warren E. Miller & Donald E. 
Stokes, The American Voter, Wiley, New York 1960; lan Budge, Ivor Crewe & 
Dennis Farlie, Party Identification and Beyond: Representation of Voting and 
Party Competition, Wiley, London 1976.

22. Den inledande frågan överensstämmer helt med valundersökningarnas formu
lering. I övrigt finns vissa skillnader. Svaren är därför inte genomgående helt 
jämförbara.
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Procentandel

Tabell 4.6 Partiidentifikation

Starkt övertygad anhängare 36
Anhängare, men ej starkt övertygad 24
Ej anhängare, men närmare något parti 23
Inte nära något parti 17
Summa procent 100

anmärkningsvärt är att detta samband inte är speciellt starkt. Det 
finns många undantag från regeln, både sådana som är politiskt in
tresserade utan att känna någon knytning till ett speciellt parti och 
sådana som känner en grundläggande partilojalitet utan att betrak
ta sig som särskilt starkt politiskt intresserade. Så även om de båda 
måtten allmänt kan betraktas som två aspekter av det allmänna be
greppet ”politiskt engagemang” är det också fullt berättigat att göra 
en klar distinktion dem emellan. Ett intresse för politik kan, men 
behöver inte alls, betyda uppslutning bakom ett speciellt parti.23

Opinion, organisation och demokrati
Demokratin förutsätter ett ständigt samspel mellan väljare och val
da. Det krävs inga omfattande belägg för att konstatera att massme
dia i det moderna samhället har en dominerande betydelse för 
medborgarnas fortlöpande kunskap om den politiska processen. 
Massmedia kan ibland leda till direkta ståndpunktsförskjutningar. 
Ännu oftare påverkar massmedia opinionsbildningen genom att av
göra vilka frågor som för tillfället aktualiseras och vilka som inte 
skall göras till föremål för offentlig diskussion. Journalisterna blir 
politikens grindvakter. Det som inte sägs i Rapport har inte hänt. Ve 
den intressegrupp som finner att dess ämnen blivit uttjatade, inte 
längre är nyhetsmässiga.

23. Jfr Olof Petersson, Väljarna och valet 1976, Valundersökningar, rapport 2, 
SCB/Liber, Stockholm 1977, s. 271 ff.
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Men massmedias betydelse ligger på ett ännu mer fundamentalt 
plan. Moderna massmedia, inte minst televisionen och kvällspres
sen, har en alldeles egen logik, en logik som också sätter sin prägel 
på hela det offentliga samtalet. Gudmund Hemes har sammanfattat 
denna medialogik under rubriker som ”det mediavridna samhället” 
och ”mediadramaturgi”24: Det moderna samhället kännetecknas 
inte längre av underskott utan överskott på information. Media mås
te utnyttja speciella metoder för att fånga uppmärksamhet. Sådana 
metoder är tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, 
konkretisering och personifiering.

Denna ”mediavridning” gäller också politiken. Den moderna po
litiken kännetecknas i stigande grad av nyhetisering, snuttar, foku- 
sering på det onormala, förkortade tidsperspektiv, spektakulära 
händelser och personkoncentration. Politiken är idag inte en roman 
utan en rockvideo. Tendenserna märks också i de valsociologiska 
undersökningarna. Liksom i andra västländer kännetecknas den 
svenska väljarkåren av ökad rörlighet och försvagad partiidentifi
kation. Äldre, stabila lojaliteter upplöses; den nya politiken känne
tecknas av utspel, hastigt uppflammande frågor och krav på snabba 
och enkla lösningar. Det är uppenbart att en sådan utveckling kan 
leda till problem för ett partiväsende som är uppbyggt på tanken att 
valhandlingen utgör ett förtroende för ett helt politiskt program, ett 
partis ideologiska huvudinriktning.25

Den utveckling som här skisserats kan beskrivas som en själv- 
förstärkande process. Massmediernas, särskilt televisionens, logik 
leder till att politiken blir mer kortsiktig, vilket i sin tur leder till att 
rörligheten i väljarkåren ökar, något som får partierna att anpassa 
sitt uppträdande, vilket leder till att mediadramaturgin ytterligare 
accentueras och så vidare.

24. Gudmund Hemes, "Det medievridde samfunn", i F orhandlingsøkonomi og 
blandingsadministrasjon, Universitetsförlaget, Bergen 1978, s. 181-195; "Me
dia: struktur, vridning, drama", Nytt Norsk Tidsskrift, 1984:1, s. 44 f. Liknelsen 
mellan teater och politik är vanligt förekommande. Se t.ex. Olof Petersson, Me
taforernas makt, Carlssons, Stockholm 1987, kapitel 9 och där anförd littera
tur. Jfr även Richard M. Merelman, "The Dramaturgy of Politics", Sociological 
Quarterly, 10, 1969, s. 216-241.

25. Jfr Jörgen Westerståhl, "Om representation", i Makten från folket, folkstyrelse- 
kommittén, Liber, Stockholm i985, s. 30.
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Att massmedierna som opinionsbildare växt sig så starka behö
ver naturligtvis inte leda till slutsatsen att de måste tämjas och för
svagas. Varje inskränkning av den fria opinionsbildningen står i 
motsättning till demokratins ideal. Vad som i detta sammanhang är 
av särskilt intresse är att diskutera massmedias relativa betydelse i 
jämförelse med andra, alternativa institutioner för opinionsbild
ning. Likaväl som att fästa uppmärksamheten på moderna massme
dias relativa styrka kan man begrunda den relativa oförmågan hos 
organisationer och partier att via egna kanaler bilda opinion. Är 
samhällets mediavridning ett uttryck för folkrörelsernas och orga- 
nisationssamhällets kris?

I sociologisk teoribildning görs stundom en distinktion mellan 
massa och grupp. Massan, menar t.ex. Torgny Segerstedt, är mot
taglig för suggestion, präglas av känsloyttringar, vill vara anonym 
och undandra sig ansvar, är egoistisk och nyckfull. Gruppen kän
netecknas av permanens, arbetsdelning, ett medvetande om sig själv 
och andra gruppers existens samt vanor som bestämmer medlem
marnas inbördes relationer och deras relationer till gruppen som 
helhet. Det karaktäristiska för gruppen är samarbete och organisa
tion.26 För Segerstedt finns det ett uppenbart samband med den 
politiska organisationens art: "Massmänniskan hör hemma i den to
talitära staten, gruppmänniskan i demokratien”.27

En del av den samtida kulturkritiken riktas just mot de drag som 
associeras med gruppmänniskan. Apologin för individualisering, 
flexibilisering och narcissism utvecklas stundom i direkt polemik 
mot den ordnade demokratin, universalism och ideologi. En röst ur 
den franska debatten proklamerar: "Det modernas ideal om indivi
dens underordning under rationella, kollektiva regler har pulvrise
rats”.28

26. Torgny T. Segerstedt, Demokratins problem i socialpsykologisk belysning. Na
tur och Kultur, Stockholm 1939, s 37 f.

27. Ibid., s. 162.
28. "Rupture avec la phase inaugurale des sociétés mödernes, démocratiques-disci- 

plinaires, universalistes-rigoristes, idéologiques-coercitives tel est le sens du 
procès de personnalisation.... Uidéal möderne de subordination de Tindividu- 
el aux règles rationnelles collectives a été pulvérisé”. Gilles Lipovetsky, L'ère 
du vide. Essais sur Tindividualisme contemporain, Gallimard. Paris 1983. s. 8. 
10.
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Hur främmande skallar inte dessa postmodernistiska fanfarer i 
jämförelse med Segerstedts formulering av demokratins väsen, 
nedtecknade vid en tid då gränsdragningen mellan demokrati och 
diktatur var en akut realitet: ”Man måste söka skapa en känsla av 
ansvar och förpliktelse, man måste söka skapa insikten att medbor
garen bär ansvaret för samhället som sådant som det är och sådant 
som det blir. Man måste söka skapa något av den vi-känsla som vi 
framhöllo karakteriserade de primära grupperna. I denna vi-känsla 
fann individen trygghet, men han fann även arbetslust och ökad pre
stationsförmåga. Människan är bunden av sin grupp. Det är grup
pens verklighetsbild och värdeskala som erövrar den enskilda 
individen. Men det är å andra sidan den enskilda människan som 
skapar och vidmakthåller de lagar och vanor, som råder i gruppen. 
När människan känner och förstår detta, då känner hon sig trygg 
och fri. Det är denna form av trygghet och frihet, som är demokra
tiens mål.”29

I för sin tid typiska ord formulerar Segerstedt tanken att i demo
kratin förenas individuell autonomi och institutionell autonomi. 
Med den postmodernistiska utmaningen ställs på nytt det för den 
politiska filosofin grundläggande problemet om förhållandet mel
lan frihet och ordning.

Organisationernas stora betydelse för den demokratiska proces
sen har även framhållits av andra författare. När Alexis de Tocque- 
ville vid 1800-talets mitt reste omkring i Förenta Staterna och 
iakttog skillnaderna gentemot det gamla Europa slogs han inte 
minst av det vitala organisationslivet: ”Amerikaner av alla åldrar, 
alla villkor, alla tänkesätt ingå ständigt föreningar med varandra”. 
Demokrati och föreningsliv föreföll inbördes förbundna. "Sålunda 
är det mest demokratiska land på jorden i närvarande tid tillika det 
land, där människorna mest fullkomnat konsten att gemensamt ar
beta på uppnåendet av målet för deras gemensamma önskningar.”30

Även i skildringar av den moderna demokratins problem betonas 
organisationens centrala betydelse. Den amerikanske statsvetaren

29. Segerstedt, 1939, s. 177.
30. Alexis de Tocqueville, Om folkväldet i Amerika, IV, P.A. Norstedts & Söner, 

Stockholm 1844, s. 222 ff.
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Robert Dahl har ägnat en bok åt de fördelar och de nackdelar som 
är förknippade med förekomsten av oberoende organisationer i ett 
samhälle. Dessa stora organisationer utgör vad Dahl benämner ”den 
pluralistiska demokratins dilemma”.31

Det moderna organisationsväsendet i Sverige har en drygt sekel
lång historia. Föreningsbildningen skedde i tre större vågor. Det för
sta skedets organisationer var ett uttryck för en kulturell protest. 
Väckelserörelsen och frikyrkorna riktade sig mot statskyrkans för
stelnade lära. Nykterhetsrörelsens kamp mot alkolholmissbruket 
blev också en viktig skola i föreningsliv och kollektiv organisering. 
I den andra vågen var de ekonomiska intressena utgångspunkten för 
organiseringen. Den ekonomiska föreningsbildningen var som mest 
intensiv runt sekelskiftet. Jordbrukarna sammanslöt sig för att till
varata sina intressen. Den snabbt ökande industriarbetarklassen 
bildade grundvalen för den organiserade fackföreningsrörelsen. 
Den tredje stora vågen inom organisationsbildningen kan dateras 
till mellankrigstiden. Det rörde sig då framför allt om fritids- och 
bildningsorganisationer. Idrottsrörelsen blev en av de stora folkrö
relserna.

Idag tillmäts folkrörelserna och föreningslivet en stor vikt i den 
offentliga förvaltningspolitiken. Människors engagemang i dessa 
organisationer ”är ett grundläggande inslag i den svenska demokra
tin”. Medborgarna skall ges ”ökad delaktighet och ökad valfrihet 
genom större ansvar för folkrörelser, föreningar och kooperativ”.32 
I den socialdemokratiska regeringens proposition om den offentliga 
sektorns förnyelse betonas föreningarnas betydelse: ”1 ett reform
arbetet som syftar till att göra människorna mer delaktiga i det fort
satta samhällsbyggandet — inte minst på det lokala planet — är ett 
aktivt föreningsliv väsentligt.”33

När folkrörelseutredningen 1987 skildrar dagens förenings-Sve- 
rige blir bilden övervägande ljus. Slutbetänkandet inleds med ett ut
rop: ”Aldrig tidigare har så många varit med i olika föreningar!

31. Robert A. Dahl, Dilemmas ofPluralist Democracy: Autonomy vs. Control, Yale 
University Press, New Haven 1982, s. 32 ff. Se närmare nedan kapitel 8.

32. Regeringens direktiv till folkrörelseutredningen; dir. 1986:17.
33. Prop. 1984/85:202, s. 54.
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Aldrig tidigare har vi förenat oss med andra för att kollektivt lösa 
gemensamma problem eller tillfredsställa gemensamma behov som 
nu!"34 Enligt utredningens beräkningar finns det i Sverige omkring 
145 000 lokala föreningar anslutna till någon riksorganisation med 
tillsammans över 31 miljoner medlemmar. Föreningar bildas för 
varje upptänkligt ändamål, skriver utredningen. "Där finns idérö
relsen med sitt breda program för samhällsutvecklingen, där finns 
intresse- eller identitetsorganisationerna dit man ansluter sig för att 
man tillhör en viss grupp, där finns föreningar för hobbyverksam
het eller rätt och slätt gemenskap." Föreningarna har, menar utred
ningen, "en oerhörd betydelse för att skapa ett socialt nätverk i det 
område de verkar".35 Den allmänna utvecklingen bedöms vara 
positiv: intresseorganisationerna har vuxit både vad gäller 
medlemsantal och aktiviteter. Det som mest bekymrade folkrörelse
utredningen var de klassiska folkrörelsernas kris. De "idéburna rö
relserna" tycktes ha problem med "stagnerande eller till och med 
minskande medlemstal och låg aktivitet".36

Bortsett från den viktiga reservationen att de klassiska, idébärande 
folkrörelserna befinner sig i svårigheter är ändå den allmänt accep
terade föreställningen att Sverige har ett mycket omfattande och 
livaktigt föreningsväsen. Organisations-Sverige är ett begrepp. 
Svenskarna, brukar det emellanåt sägas, är ett folk i ständigt sam
manträde.

Stämmer då denna bild? Medborgarundersökningen har lagt ner 
stor möda på att i detalj kartlägga svenskarnas föreningsliv. Inter
vjuarna gick igenom en lång förteckning över skilda organisationer. 
Denna, i sig imponerande, lista grupperas i 30 olika organisations
typer, från idrottsföreningar, över invandrarföreningar och nykter
hetsloger till yrkesorganisationer. För var och en av dessa frågades 
om man var medlem och, i så fall, om man hade något förtroende
uppdrag i föreningen och om man under det senaste året varit aktiv 
i föreningen. Tabell 4.7 visar hur stor andel av befolkningen som är 
medlem i respektive typ av förening.

34. Ju mer vi är tillsammans, SOU 1987:33, s. 9.
35. Ibid.
36. Ibid., s. 10.
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Tabell 4.7 Medlemskap, aktivitet och uppdrag i föreningar

Medlem 
(% av 

samliga)

Aktiv ' 
(% av 
medl.)

Uppdrag 
(% av 
medl.)

Idrottsförening
Alla typer av sport. Även supporterklubb, 
funktionärsförening

36 58 22

Friluftsförening
Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen
Fjällklubben, Fältbiologerna, scoutkår, 
naturskyddsförening, annan friluftsförening

11 40 11

Miljöorganisation
Miljöförbundet, Jordens Vänner, Greenpeace, 
Miljövärnet, Miljöcentrum, Folkkampanjen 
mot kärnkraft, Svenska Naturskyddsföreningen, 
Sveriges Skogsvårdsförbund, Älvräddarna, 
annan miljövårdsorganisation

8 13 1

Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening 
Musikförening, dansförening, teatergrupp, 
kör, orkester, rockband, folkdanslag, 
konstförening, litteraturklubb, hemslöjds
förening, Kontaktnätet, filmgrupp, närradio- 
förening, annan kulturförening

17 56 22

Annan hobbyförening
Syförening, frimärksklubb, schackförening, 
bridgeklubb, byggmodellklubb, amatörradio- 
förening, dataklubb, samlarklubb, Unga 
Forskare m. fl.

13 62 23

Motororganisation
MHF, M, KAK, motorcykelorganisation, båt
klubb, segelklubb, flygklubb, husvagns- 
klubb m. fl.

12 32 12

Förening för boende
HSB, hyresgästförening, villaägareförening, 
småhusförening, radhusförening, fastighets
ägareförening, bostadsrättsförening m. fl.

28 28 15

Föräldraförening
Hem och Skola, föräldraförening, Adoptions- 
centrum m. fl.

10 42 18

Handikapp- eller patientförening
Handikappförening, förening ansluten till DHR 
eller HCK, annan patientförening

4 34 14

Invandrarorganisation
Även nationella kulturföreningar och idrotts
klubbar

2 58 25
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Tabell 4.7 Medlemskap, aktivitet och uppdrag i föreningar

Medlem 
(% av 

samliga)

Aktiv - 
(% av 
medl.)

Uppdrag 
(% av 
medl.)

Kvinnoorganisation
Husmodersförening, Fredrika-Bremer-förbundet, 
Yrkeskvinnors Klubb, Kvinnojour, annan kvinno
organisation

2 46 13

Pensionärsorganisation
Pensionärernas Riksorganisation, RPG, Stats
pensionärernas Riksförbund, Sveriges Folk
pensionärers Riksförbund m. fl.

7 41 16

Aktieägarförening
Aktiespararna, annan aktiesparklubb

6 29 13

Grupp eller förening inom svenska kyrkan 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Ansgarsför- 
bundet, Bibeltrogna Vänner, Kyrkans Ungdom, 
Svenska kyrkans lekmannaförbund m. fl.

4 69 39

Frikyrkligt samfund
Frälsningsarmén, Metodistkyrkan, Pingströrel
sen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missions 
förbundet, Livets Ord m. fl.

5 83 57

Annat religiöst samfund
Ortodox församling, islamisk församling, 
muslimsk församling, judisk församling, annat 
samfund

2 54 15

Humanitär hjälporganisation
Röda Korset, Rädda Barnen, Individuell 
Människohjälp, Lutherhjälpen m. fl.

9 33 17

Nykterhetsorganisation 3
IOGT-NTO, Verdandi, RFHL, Vita Bandet, Svenska 
Frisksportförbundet, Blåbandsförening, annan 
anti-drog-förening

36 26

Frivillig försvarsorganisation
Hemvärnet, lottakår, bilkårist, sjövärnet, 
skytterörelsen, Allmänna Försvarsföreningen, 
CFB, SCF m. fl.

5 50 31

Fredsorganisation
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 
Kristna Fredsrörelsen, Kvinnor för Fred m. fl.

2 33 14

Lokal aktionsgrupp
Intresse- eller aktionsgrupp för lokal fråga

2 53 22

Grupp för internationell fråga
Amnesty, Föreningen Norden, FN-förening, 
solidaritetsorganisation

3 43 17
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Tabell 4.7 Medlemskap, aktivitet och uppdrag i föreningar (forts.)

Medlem 
(% av 

samliga)

Aktiv 
(% av 
medl.)

Uppdrag 
(% av 
medl.)

Ordenssällskap
Rotary, Lions, Frimurarna, Odd Fellow, Zonta, 
annan loge

3 70 38

Konsumentkooperativ
Konsum, Solidar, annan konsumentkooperativ 
förening

36 7 2

Annat kooperativ, annan samfällighet 
Föräldrakooperativ, skolkooperativ, boende - 
och fritidskooperativ, äldrekooperativ, 
inköpsförening, arbetskooperativ, grannskaps- 
kooperativ, vägförening, vatten-, el- och värme
förening, byalag m. fl.

11 29 15

Facklig organisation
Fackförening tillhörande LO, TCO, SACO/SR; 
syndikalisterna; annan fackförening

60 23 14

Lantbrukarorganisation
Lokalorganisation eller kooperativ tillhörande
LRF; annan förening för lantbrukare

4 25 15

Företagar- eller arbetsgivareförening
Förbund tillhörande SAF, HAO, SHIO, Köpmanna
förbundet, Sveriges industriförbund, annan 
näringslivsorganisation

3 19 12

Annan yrkesorganisation
Advokatsamfundet, Svenska uppfinnareföreningen, 
Svenska ingenjörssamfundet, annan yrkessamman- 
slutning

5 32 14

Annan förening 8 45 26
Politiskt parti eller politisk sammanslutning 15 * 15
* Uppgiften om aktivitet i politiska partier är ej jämförbar med övriga. För uppgift 
om deltagande i politiska möten, se tabell 4.2.

De fyra stora organisationstyperna, räknat efter medlemsan
slutning, är facket, idrottsrörelsen, konsumentkooperationen och 
boendeföreningar (såsom t.ex. Hyresgästföreningen, HSB, bostads
rättsförening, villa- eller radhusförening).

Själva medlemskapet är naturligtvis av grundläggande betydel
se. Det ger den föreningsanslutne möjligheten att följa med i orga
nisationens skötsel, ger rättigheter att påverka hur föreningen styrs 
och öppnar möjligheten att få del i nyttigheter och förmåner som är
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knutna till medlemskapet. Även om medlemskapet är en fundamen
tal förutsättning för ett vitalt föreningsliv fångar det bara en aspekt 
av förhållandet mellan medborgare och organisationer. Själva med
lemskapet är en nödvändig men inte en tillräcklig betingelse för le
vande organisationer. Om en förening skall vara något mer än en 
tom papperskonstruktion krävs ett aktivt engagemang från åtmin
stone ett antal av medlemmarna. I idén om folkrörelsen är detta ak
tiva medlemskap en central ingrediens.

Vad finns det för samband mellan medlemskap och aktivt enga
gemang? Det följande resonemanget bygger på några ytterst ele
mentära definitioner, i själva verket endast det enkla påpekandet att 
ett procenttals storlek beror på vad man dividerar med, på nämna
ren i bråktalet. Proportionen aktiva i en förening kan uttryckas dels 
i procent av antalet medlemmar, dels i procent av hela befolkning
en. Den senare andelen kommer självfallet att bero på hur stor del 
av befolkningen som över huvud taget är medlem i föreningen. Fi
gur 4.1 definierar begreppen.

Befolkningen

Medlemmar

Aktiva

Organisationens storlek, räknat i antal medlemmar, kan uttryc
kas som medlemsantalet dividerat med befolkningens storlek. Låt 
oss kalla detta medlemsanslutning. Antalet aktiva i förhållande till 
medlemsantalet är ett mått på medlemskårens engagemang. Denna 
proportion kan benämnas aktivitetsnivå. De aktivas antal i relation 
till befolkningsstorleken är ett mått på hur stor del av samhället i 
sin helhet som deltar i organisationens verksamhet. Denna andel 
kan ges beteckningen mobiliseringsgrad.
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Figur 42 Föreningslivets mobiliseringskurvor

Av dessa enkla definitioner följer att mobiliseringsgraden är lika 
med medlemsanslutningen multiplicerad med aktivitetsnivån. En 
och samma mobiliseringsgrad kan således uppkomma som resultat 
av helt olika kombinationer av medlemsanslutning och aktivitets
nivå. Om 10 procent av befolkningen är aktiva i en viss förening 
kan detta betyda att det är en liten förening med starkt engagemang. 
I extremfallet är alla medlemmar aktiva och medlemsanslutningen 
densamma som mobiliseringsgraden. Men det kan också vara frå
ga om en stor förening med många passiva, till exempel 50 procent 
medlemmar varav 20 procent aktiva.

Dessa enkla relationer mellan mobiliseringsgrad, medlemsan
slutning och aktivitetsnivå kan illustreras grafiskt. Kurvorna i figur 
4.2 förbinder punkter med identisk mobiliseringsgrad. I övre vän
stra hörnet finns intensiva föreningar, små med många aktiva. 1 ned
re högra hörnet finns de extensiva organisationerna, stora med få 
aktiva.
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Diagrammet belyser organisationsbyggandets dynamik. En ny 
förening, med några få entusiaster, har låga värden på både med
lemsanslutning och mobiliseringsgrad, men höga på aktivitetsnivå. 
Ökad mobilisering kan uppnås genom att värva fler medlemmar. 
Men om man inte samtidigt engagerar dessa i aktivt arbete så sjun
ker aktivitetsnivån och mobiliseringsgraden förblir densamma som 
tidigare.

Vad finns det för likhet mellan Konsum och ordenssällskap? 
Svar: båda har samma mobiliseringsgrad. Räknat i andel av hela 
befolkningen är det 2 procent som är aktiva i någon konsu
mentförening. Det är också 2 procent som är aktiva i något ordens
sällskap. Men värderna på medlemsanslutning och aktivitetsnivå 
skiljer sig naturligtvis kraftigt åt. I Konsum är 36 procent medlem
mar, varav 7 procent är aktiva. Ordenssällskapen har bara 3 procent 
medlemmar, men hela 70 procent av dessa är aktiva.

Tabell 4.8 visar att idrottsrörelsen har högst mobiliseringsgrad. 
Med 36 procent medlemmar varav 58 procent aktiva blir det 21 pro
cent av befolkningen som är aktiva i någon idrottsförening. Fack
föreningsrörelsen kommer därnäst med 14 procent aktiva; märk väl 
i förhållande till hela befolkningen — räknat i procent av antalet 
anställda blir talet högre. Men flertalet organisationstyper har låg 
mobiliseringsgrad. Det finns inte många föreningar som kan hävda 
att de aktiverar mer än några få procent av befolkningen (figur 4.3).

Det hindrar naturligtvis inte att medlemsengagemanget stundtals 
kan vara mycket starkt. Frikyrkorna är ett sådant exempel. Av dess 
medlemmar anger 83 procent att de är aktiva. Men eftersom det inte 
är fler än 5 procent som är medlemmar blir mobiliseringsgraden inte 
högre än 4 procent. Frikyrkorna är ett utmärkt exempel på en myc
ket intensiv, men inte särskilt extensiv organisation.

Det talas ibland om ”de nya folkrörelserna”. I den internationel
la facklitteraturen har "the new social movements” blivit ett etable
rat begrepp. Härmed avses de nya typer av organisationer som riktar 
sig mot de etablerade maktgrupperna och som ofta utnyttjar sig av 
utomparlamentariska och okonventionella kanaler för opinions
bildning. Dessa nya grupper har under senare år haft stor betydel
se. De har dragit fram tidigare försummade frågor i debatten och de 
har förmått att påverka opinionen och därmed de politiska besluten 
i flera viktiga frågor. Det går inte att dra en helt skarp gräns mellan
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Tabell 4.8 Föreningslivet: medlemskap, aktivitet och mobilisering

Medlems
anslut

ning

Aktivi
tets
nivå

Mobili- 
serings- 

grad
Idrottsförening 36 58 21

Fackförening 60 23 14

Kulturförening 17 56 10

Boendeförening 28 27 8
Hobbyförening 13 62 8

Motororganisation 12 32 4
Friluftsorganisation 11 40 4
Föräldraorganisation 10 42 4
Frikyrkosamfund 5 83 4

Samfällighet, kooperativ 11 29 3
Humanitär hjälporganisation 9 33 3
Pensionärsorganisation 7 41 3
Frivillig försvarsorganisation 5 50 3
Grupp inom svenska kyrkan 4 69 3

Konsumentkooperativ 36 7 2
Aktieägarförening 6 29 2
Yrkesorganisation, annan än fackförening 5 32 2
Ordenssällskap 3 70 2

Miljöorganisation 8 13 1
Handikapporganisation 4 34 1
Lantbrukarorganisation 4 25 1
Grupp för internationell fråga 3 43 1
Nykterhetsorganisation 3 36 1
Företags- eller arbetsgivareförening 3 19 1
Invandrarorganisation 2 58 1
Annat religiöst samfund 2 54 1
Lokal aktionsgrupp 2 53 1
Kvinnoorganisation 2 46 1
Fredsorganisation 2 33 1
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Aktivitets
nivå

100
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Orden
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Idrott
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Aktionsgrupp
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Figur 4.3 Medlemsanslutning och aktivitetsnivå för några förenings- 
typer 

dessa nya rörelser och äldre typer av organisationer, men det rör sig 
i första hand om fredsrörelsen, miljörörelsen, kvinnorörelsen och 
de lokala aktionsgrupperna.

En i sammanhanget inte ointressant fråga är hur stor bas dessa 
basorganisationer faktiskt har. Alla våra tre mått är här av intresse. 
Hur många är medlemmar? Hur aktiva är medlemmarna? Hur stor 
andel av befolkningen mobiliserar de nya folkrörelserna?

De 30 undersökta organisationstyperna har rangordnats efter mo- 
biliseringsgrad (tabell 4.8). Sista platsen intas av fredsorganisatio- 
nema. Bara 2 procent är medlemmar varav 33 procent är aktiva — 
mellan 6 och 7 promille av befolkningen är följaktligen mobilise
rad i fredsrörelsen. Näst sista platsen intas av kvinnorörelsen; en 
knapp procent av befolkningen är här aktiv. På tredje plats från slu
tet hamnar de lokala aktionsgrupperna; även här ligger mobilise- 
ringsgraden runt 1 procent. När det gäller miljöorganisationerna är
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det visserligen något större andel av befolkningen som formellt är 
medlemmar (8 procent). Men miljömedlemmamas aktivitetsnivå är 
mycket låg (13 procent). Det finns, näst Konsum, ingen organisa
tionstyp som har så stor andel passiva medlemmar som miljö
rörelsen. Greenpeace är ett extremt exempel på denna typ av 
organisation — några få, ytterst professionella aktivister och många 
postgiromedlemmar. ”De nya folkrörelserna” har stort inflytande 
men få aktiva.

Den bild som här har tecknats gäller medlemskapet från organi
sationernas perspektiv. De olika föreningstypema kan på detta sätt 
karaktäriseras vad avser medlemmarnas antal och engagemang. 
Samma frågeställning belyst från en lite annan infallsvinkel hand
lar om dem som deltar. Hur är medlemskapen fördelade i befolk
ningen? Är engagemanget utspritt på många medborgare eller är 
det koncentrerat till ett mindre antal mötesrävar?

Folkrörelseutredningen rapporterade att förenings-Sverige base
ras på ”31 miljoner medlemskap”. Dividerat med befolkningens 
storlek skulle det bli ett medeltal på 4-5 medlemskap per invånare, 
beroende på i hur späd barnaålder de unga medborgarna kan för
väntas träda in i möteslivet. I intervjuundersökningen rapporterade 
de tillfrågade i genomsnitt 3,2 medlemskap. Översatt till hela den 
vuxna befolkningen skulle det betyda lite drygt 20 miljoner med
lemskap. Diskrepansen mellan de två mätningarna har flera plausi- 
bla förklaringar. Dels omfattar medborgarundersökningen inte barn 
och ungdom under 16 år. Alla knattar, skogsmullar, unga örnar och 
vargungar förblir därmed oräknade. En andra förklaring är att våra 
data här inte inkluderar de politiska partierna; denna aspekt har re
dan tidigare tagits in i avsnittet om politiskt deltagande.37 För det 
tredje avser vår mätning noga räknat inte medlemskap i förening 
utan i föreningsryp. För att göra intervjun någorlunda hanterlig frå
gade vi bara om man var medlem i exempelvis "idrottsförening”, 
men däremot inte namngiven klubb. Dubbla medlemskap inom be
släktade organisationer får därmed bara en markering. Den som 
samtidigt sjunger i kör, spelar amatörteater och är med i konstför-

37. För jämförelsens skull upprepades informationen om de politiska partierna i 
översikten över organisationernas medlemmar och aktivister (tabell 4.7). Par
tierna ingår emellertid inte i den följande bearbetningen.
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eningen noteras bara för ett medlemskap, i kulturförening.38 För det 
fjärde kan det naturligtvis förekomma en viss underrapportering. 
Särskilt om man endast till formen är medlem kan det hända att man 
förbiser att nämna att man faktiskt är medlem. Denna felkälla har i 
så fall större betydelse för de passiva medlemmarna. Aktivitetsni
vån inom föreningarna skulle därmed snarare överskattas än under
skattas.

Jämfört med andra uppgifter verkar vårt medeltal om 3,2 med
lemskap per person därför någorlunda rimlig. Som en skattning av 
organisationsgraden i den vuxna befolkningen hamnar vi sannolikt 
rätt vad gäller nivån i stort. Tillgången till intervjudata gör det dess
utom möjligt att komma ett bra stycke längre än denna allmänna 
skattning. Den individuella spridningen kring detta medelvärde är 
nämligen av central betydelse. Tabell 4.9 visar fördelningen av an
talet föreningsmedlemskap.

Andelen personer som helt står utanför organisationslivet är 6 
procent. Andelen svenskar som är med i åtminstone någon förening 
är nämligen 94 procent. Om det sålunda inte är mer än ett fåtal som

Tabell 4.9 Antal föreningsmedlemskap

Antal medlemskap Procentandel
0 medlemskap 6
1 16
2 20
3 20
4 14
5 11
6 6
7 4
8 2
9 1
10 eller fler medlemskap 1
Summa procent 100

38. Å andra sidan har vi en viss dubbelräkning. Den organisation som inte riktigt 
passar in i de olika kategorierna kan få två markeringar. Finska föreningens 
fotbollsklubb kan hamna bland såväl invandrarföreningarna som idrottsfören
ingarna. En provundersökning visade emellertid att frekvenserna av sådana 
dubbleringar i det stora hela var så gott som negligerbar.
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inte alls är med i någon förening så är det heller inte många som är 
extremt välorganiserade. Det är exempelvis 8 procent som är med 
i sju eller fler organisationstyper. Rekordet i undersökningen var 18 
olika medlemskap; bara detta att hålla ordning på alla medlemskort 
och postgirokvitton måste betraktas som en aktningsvärd presta
tion. Men det stora flertalet medborgare är med i ett par stycken fö
reningar; 70 procent återfinns i intervallet 1-4 organisationstyper.

Nästan tre fjärdedelar av befolkningen är med i två eller flera or
ganisationer. Förekomsten och fördelningen av sådana överlappan
de medlemskap kan tolkas på flera olika sätt. En upplysning som 
kan avvinnas dessa data är hur stor släktskap som olika organisa
tioner har med varandra. Om man antar att två varandra närstående 
organisationer också kännetecknas av att de har många gemensam
ma medlemmar kan frekvensen överlappande medlemskap tas som 
ett mått på närhet och avstånd i organisationsvärlden.

Utbredningen av överlappande medlemskap är också ett viktigt 
argument i den tanketradition som går under namnet pluralism. Ett 
fritt samhälle, hävdar pluralistema, förutsätter att det finns många 
oberoende organisationer. Idealet är inte ett samhälle utan konflik
ter och utan makt. Tvärtom betonas att det finns en mångfald sär
intressen som vart och ett organiserar sig och kämpar för sina mål. 
Den fria konkurrensen mellan olika intressegrupper förhindrar upp
komsten av en enda enhetlig maktelit. Pluralismen är ett slags or
ganisationsvärldens motsvarighet till idén om den fria marknaden 
inom det ekonomiska livet. Men, fortsätter pluralistema, det finns 
en risk med särintressenas organisering. Samhället hotar att sönder
slitas om det uppdelas i två mot varandra stående stridsläger. 
Systemets stabilitet kan endast upprätthållas om organisationerna 
delvis överlappar varandra. Idealet är ett virrvarr av varandra kor-

Tabell 4.10 Överlappande organisationsmedlemskap

Medlem i både Procentandel
Facket och Konsum 25
Facket och idrottsförening z 25
Facket och boendeförening 20
Konsum och boendeförening 13
Konsum och idrottsförening 12
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sande konfliktlinjer. Koalitionsmönstren kommer då att oupphör
ligt växla, systemets förblir i dynamisk balans. På medborgarnivå 
blir det utslagsgivande kriteriet i vilken mån det finns överlappan
de medlemskap.39

En genomgång av alla parvisa jämförelser mellan organisationer
na visar, helt naturligt, att de vanligast förekommande medlems- 
kombinationerna handlar om de stora tunga organisationerna. De 
fem vanligaste kombinationerna framgår av tabell 4.10.

Talar man om överlappande organisationsmedlemskap i Sverige 
är det i första hand dessa det rör sig om. De tre tungas dominans är 
tydlig. I själva verket står facket, idrottsrörelsen och Konsum för, 
om inte hälften, så dock 41 procent av alla medlemskap i Sverige. 
Tar man bort dessa tre jättar i dagens organisations-Sverige sjunker 
det genomsnittliga antalet medlemskap från 3,2 till 1,9. De tre tung
as betydelse framgår också av det faktum att om man räknar bort 
dessa tre medlemskap är det hela 23 procent som inte är medlem i 
någon förening; 71 procent har i så fall bara två eller färre medlem
skap.

Denna storleksfaktor är naturligtvis betydelsefull om man vill 
göra en realistisk bedömning av de överlappande medlemskapen. 
Men detta storleksförhållande innebär också en svårighet om man 
vill använda de överlappande medlemskapen som mått på närhet 
och avstånd mellan organisationerna. Man behöver ett relativt mått, 
som tar hänsyn till att organisationer är olika stora. De parvisa kor
relationerna mellan organisationerna har därför beräknats. Ett högt 
plusvärde indikerar att det finns förhållandevis många gemensam-

39. Teorin kritiserades redan för flera årtionden sedan för bristande faktaunderlag. 
Det land som oftast utmålades som det pluralistiska paradexemplet, nämligen 
Förenta Staterna, visade sig sakna många av teorins viktigaste karaktäristika. 
Se Sidney Verba, "Organizational Membership and Democratic Consensus", 
The Journal of Politics, 27, 1965, s. 467-497. En undersökning baserad på 
svenska data har gjort gällande att förekomsten av de många partianknutna or
ganisationerna i Sverige utgör en falsifiering av pluralismens hypotes. Victor 
A. Pestoff, Voluntary Associations andNordic Party Systems. A Study ofOver- 
lapping Memberships and Cross-Pressures in Finland, Norway and Sweden, 
Stockholm Studies in Politics, 10, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms 
universitet 1977. Pestoffs studie har dock kritiserats för brister i den empiriska 
prövningen. Se recension av Axel Hadenius, Statsvetenskaplig tidskrift, 81, 
1978, s. 129-135.
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ma medlemmar. Ett minusvärde betyder att de som är med i den ena 
vanligen inte med i den andra organisationen.

Det allmänna resultatet av denna elaborerade korrelationsanalys 
är, i ärlighetens namn, föga upphetsande. Den starkaste negativa 
korrelationen (-0,19) återfinns mellan facket och pensionärsorgani
sationerna; eftersom bearbetningen avser hela befolkningen är det
ta resultat enbart ett utslag av åldersfaktorn. Även om man efter 
pensioneringen kan fortsätta som passiv medlem i den fackliga or
ganisationen är medlemsfrekvensen naturligt nog störst bland de 
förvärvsarbetande. Negativa korrelationer finns också, inte så ovän
tat, mellan fack och arbetsgivarorganisationer samt pensionärs- och 
idrottsföreningar. Den starkaste positiva korrelationen finns mellan 
fredsorganisationer och grupper för internationella frågor (0,28). 
Fyra organisationer förenas för övrigt av inbördes positiva sam
band: kulturorganisationer, miljöorganisationer, fredsorganisatio
ner och grupper för internationella frågor.40 Dessa förenas av 
förhållandevis många överlappande medlemskap. Det finns även 
gemensamma länkar mellan företags- och arbetsgivarföreningar, 
aktieägarföreningar och ordenssällskap (med parvisa korrelationer 
på upp till 0,15). Analysen avslöjar också de gemensamma banden 
mellan facket och Konsum (0,16) samt mellan pensionärs- och han
dikapporganisationerna (0,15). Men i övrigt är sambanden svaga. 
Med undantag för de antydningar till grupperingar som här har 
nämnts finns det inga skarpt utkristalliserade konglomerat av orga
nisationer.41

Men även detta negativa resultat har måhända sitt eget intresse. 
Det berättar att något saknas. Det finns på medborgarnivå inga iso
lerade öar av intressegrupperingar. Detta faktum kan naturligtvis 
tas till intäkt för att Sverige uppvisar pluralistiska drag. Men å 
andra sidan ger våra data ett tillfälle att göra en mer realistisk be
dömning av den pluralistiska teorin. I de mer högtravande utlägg
ningarna om pluralismen framhålls betydelsen för det demokratiska

40. Även en faktoranalys av korrelationsmatrisen visar att dessa fyra hänger sam
man. De bildar den första faktorn efter en varimaxrotering.

41. Faktoranalysen resulterade, med tillämpning av Kaiserkriteriet, i inte mindre 
än 11 faktorer, varav flera var svårtolkade. En koncentration till den del av be
folkningen som har tre eller fler medlemskap gav ett ännu mer splittrat resul
tat.



121

systemets hela stabilitet. Det är i och för sig inget oväsentligt fak
tum att det finns åtskilliga som är med i både Konsum och idrotts
föreningen, att det finns medlemmar i motororganisationer som 
också är med i föräldraföreningar, att det finns en viss överlappning 
mellan miljöorganisationernas och kulturföreningarnas medlem
mar. Frågan är bara om det var detta som pluralismens teoretiker i 
första hand hade i tankarna. Teorin har större relevans i samhällen 
med bittra konflikter i fråga om klasser, kast, språk, religion och et
niska minoriteter.42

De svenska medborgarna är alltså i genomsnitt med i drygt tre 
typer av organisationer. Hela 94 procent är medlem i åtminstone en 
förening. Men den krets av personer som bär upp organisationsvä
sendet med sitt aktiva arbete är betydligt mindre. Andelen medbor
gare som innehar någon typ av förtroendeuppdrag i någon typ av 
förening uppgår till 35 procent. Resterande 65 procent står med det
ta sätt att räkna utanför den aktiva skötseln av föreningslivet (tabell 
4.11).

Tabell 4.11 Antal förtroendeuppdrag i föreningar

Antal uppdrag Procentandel
0 uppdrag 65
1 24
2 7
3 2
4 eller fler uppdrag 2
Summa procent 100

Andelen personer med två eller fler uppdrag är 11 procent. Sätts 
gränsen för mångsyssleri vid tre eller flera uppdrag blir andelen så 
låg som 4 procent. Fler är inte de föreningsmänniskor som är aktivt 
engagerade i många olika organisationer.

Naturligtvis kan man vara aktiv i föreningslivet utan att vara vald 
till något förtroendeuppdrag. Det mått på aktivitet som tidigare pre
senterats bygger på frågan om man under det senaste året varit ak-

42. Alvin Rabushka & Kenneth A. Shepsle, Politics in Plural Societies. A Theory 
of Democratic Instability, Merrill, Columbus, Ohio, 1972.
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tiv i den förening man uppgivit sig vara medlem i. I genomsnitt är 
svenskarna aktiva i drygt en förening. Men även här finns en indi
viduell spridning. De som inte är aktiva i någon förening utgör 42 
procent. Andelen som är aktiva i flera än två slag av föreningar är 
14 procent.

Om man så sammanfattar den allmänna bilden med hjälp av upp
gifterna om medlemskap, förtroendeuppdrag och aktivitet finner 
man att andelen helt passiva medlemmar är 35 procent (tabell 4.12). 
Läggs därtill de 6 procenten utan något medlemskap blir resultatet 
att 41 procent står utanför det aktiva föreningslivet. De som är ak
tiva eller har förtroendeuppdrag i flera olika organisationer utgör 
en knapp tredjedel, 30 procent.

Procentandel

Tabell 4.12 Medlemskap, uppdrag och aktivitet i organisationer

Ej medlem i någon organisation 6
Medlem, men ej aktiv eller uppdrag 35
Aktiv eller uppdrag i en organisation 29
Aktiv eller uppdrag i två organisationer 15
Aktiv eller uppdrag i tre eller fler organisationer 15
Summa procent 100

Det är givetvis omöjligt att i en enkel formel karaktärisera en så
dan procentfördelning. Å ena sidan är det endast en liten minoritet 
som saknar all anknytning till organisationerna. Men bilden av de 
sjudande massorganisationerna stämmer heller inte. Statistiken 
över medlemskap och aktivitet drivs upp av att många är medlem
mar i facket och Konsum och att åtskilliga är aktiva idrottsutövare. 
Men därutöver är det ett stort antal som endast kommer i sporadisk 
kontakt med föreningslivet. De verkliga eldsjälarna är få.

Den bärande tanken bakom organisationsväsendet är idén om den 
frivilliga sammanslutningen. En grupp medborgare kommer, utan 
tvång, överens om att bilda en förening för att tillvarata och främ
ja ett gemensamt intresse. Principen om autonomi är därför funda
mental för det fria organisationslivet. I denna tanke ligger också 
föreställningen att inte endast själva grundandet utan också den fort-
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löpande skötseln av föreningens angelägenheter skall kontrolleras 
av medlemmarna själva. Den interna medlemsdemokratin blir där
för ett avgörande kriterium för att bedöma hur föreningslivet fak
tiskt fungerar som ett uttryck för medborgarnas kontroll över sitt 
samhälle.

Klyftan mellan ideal och verklighet är stor när det gäller de sto
ra moderna organisationera. Redan tidigt under detta sekel upp
märksammades att de stora masspartierna inte alltid styrdes på ett 
sätt som stod i överensstämmelse med de demokratiska idealen. 
Robert Michels och Moisei Ostrogorski var två författare som på 
sin tid väckte stor uppmärksamhet för sina skildringar av hur de nya 
partierna, grundpelare i den parlamentariska demokratin, internt 
styrdes på ett sätt som inte kunde karaktäriseras på annat sätt än som 
en oligarki.43 Fåtalsstyret föreföll vara en naturlag.

Besvikelse är alltid ett mått på skillnaden mellan det förväntade 
och det faktiska. Man kan i efterhand läsa Michels och Ostrogorski 
som goda skildringar av det inre livet i de stora partierna i dåtidens 
Europa. Men deras slutsatser säger minst lika mycket om deras 
idealföreställningar som om deras faktaobservationer. När den grå- 
melerade vardagen sattes i kontrast mot den ideala urdemokratin 
kunde resultatet inte bli annat än nedslående. De stora massorgani- 
sationerna i detta sekel styrs på ett sätt som ligger långt från den lil
la demokratins ideal. Politiska partier och fackliga organisationer 
har centraliserats och styrs av ett mindre antal valda representanter 
med hjälp av starkt specialiserade organisationskanslier. Den rep
resentativa styrelseform som idag präglar de stora organisationer
na ligger långt närmare den stora demokratins modell än den lilla.

Att karaktärisera hur dagens intresseorganisationer styrs, att be
döma hur väl medlemsdemokratin fungerar, är en komplicerad 
uppgift som ställer stora krav på såväl källmaterial som forsknings
metod. Den framkomligaste vägen synes vara att följa en specifik

43. Robert Michels, Organisationer och. demokrati: En sociologisk studie av de oli- 
garkiska tendenserna i var tids demokrati, Ratio, Stockholm 1983 (det tyska 
originalet utkom 1911). Moisei Ostrogorski, La démocratie et l’ organisation 
des partis politiques, I—II, Calmann-Lévy, Paris 1903 (engelsk utgåva Democ- 
racy and the Organization of Political Parties, Transaction Books, London 
1982).
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fråga och på så sätt bedöma initiativ, inflytande, opinionsbildning, 
förankring och beslut.44

Det ligger utanför ramen för vår medborgarundersökning att när
mare belysa det interna beslutsfattandet i organisationerna. Frågan 
om medlemmarnas inflytande över sina föreningar uppmärksam
mas ändå i ett avseende. På motsvarande sätt som de tillfrågade fick 
bedöma sina möjligheter att påverka i andra sammanhang ställdes 
två frågor som direkt berörde den fackliga organisationen på den 
egna arbetsplatsen. Svaren säger givetvis inget om hur de lokala 
facken faktiskt arbetar. De ger bara en enda information, men en 
upplysning som inte är helt oväsentlig, nämligen om hur medlem
marna själva uppfattar sina fackliga organisationer. Den första frå
gan avser medlemsinflytande; de tillfrågade fick bedöma hur stora 
möjligheter man ansåg sig ha att påverka det lokala fackets ageran
de i olika frågor. Den andra frågan handlar om fackets möjligheter 
att påverka, nämligen hur stora möjligheter man anser att facket har 
att påverka förhållandena på den egna arbetsplatsen.

Om en organisation skall kunna vara en verksam hävstång för 
medlemmarna måste två förutsättningar vara uppfyllda: medlem
marna måste kunna påverka organisationen och organisationen 
måste kunna påverka omgivningen. Om bara den första förutsätt
ningen är för handen är det fråga om en demokratisk men maktlös 
organisation, om endast det andra ledet existerar rör det sig om en 
slagkraftig men toppstyrd organisation. Det är inte alltid så lyckligt 
att de två leden är i harmoni med varandra. Tvärtom kan den inter
na formen för att fatta beslut utformas så att den ökar den enskilde 
medlemmens kontroll över organisationen samtidigt som den redu
cerar organisationens förmåga att handla. I extremfallet har varje 
medlem vetorätt, rätt att förhindra att organisationen agerar. Om- 
röstningsregler kan graderas efter en skala med en gradvis reduk
tion av medlemmarnas förmåga att förhindra kollektiv handling och 
en gradvis ökande förmåga för organisationen att gå till kollektiv

44. För en sådan studie av TCOs interna funktionssätt, se Michele Micheletti, Or- 
ganizing Interest and Organized Protest. Difficulties of Member Representa
tion for the Swedish Central Organization of Salaried Employees (TCO), 
Stockholm Studies in Politics, 29, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms 
universitet 1985.
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handling. Man kan se majoritetsregeln som en avvägning mellan 
dessa två hänsynstaganden.45

Svaren på de två intervjufrågorna visar att de anställda i allmän
het har tämligen måttliga föreställningar om fackets makt och sin 
makt över facket. Genomsnittet, på en skala från 0 (inga möjlighe
ter) till 10 (mycket stora möjligheter) blev 3,3 för den egna möjlig
heten att påverka facket och 4,6 för fackets möjlighet att påverka 
förhållandena på arbetsplatsen. Fackets möjligheter att påverka an
ses sålunda vara något större än den egna möjligheten att påverka 
facket.

De två aspekterna av det fackliga inflytandet har inbördes ett klart 
samband. De som misstror sina möjligheter om att kunna påverka 
facket har vanligen också en låg uppfattning om fackets möjlighe
ter att utöva inflytande (korrelationen är 0,47). Men det finns också 
en del som gör olika bedömningar på de två frågorna. Som framgår 
av tabell 4.13 finns det en inte obetydlig grupp (26 procent) som 
anser att facket har stor möjlighet att påverka medan man själv har 
lite inflytande över facket.

Tabell 4.13 Inflytandemöjligheter via fackföreningen

Möjlighet att 
påverka facket

Fackets möjlighet 
att påverka

Andel av de 
anställda

Stor Stor 29
Stor Liten 8
Liten Stor 26
Liten Liten 37
Summa procent 100
"Stor" har här definierats som svaren 5-10, "liten" som svaren 0-4.

Svaren kan också relateras till de uppgifter om medlemskap och 
aktivitet som tidigare presenterats i detta kapitel. Tabell 4.14 visar 
att det finns ett lika tydligt som väntat samband. Det mindretal an
ställda som inte är med i facket anser sig också ha mycket små möj
ligheter att påverka hur det lokala facket skall agera. De aktiva

45. Gudmund Hernes & Willy Martinussen, Demokrati ogpolitiske ressurser, NOU 
1980:7, s. 59 f.
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Tabell 4.14 Bedöming av inflytandemöjligheter via facket bland oli
ka medlemskategorier

Möjlighet att 
påverka facket

Fackets möjlighet 
att påverka

Aktiv medlem 5,2 5,4
Passiv medlem 3,0 4,6
Ej medlem 1,8 3,7
Samtliga anställda 3,3 4,6
Talen visar medeltal på en skala från 0 till 10.

medlemmarna anser sig ha, relativt sett, större möjligheter att på
verka facket. Även bedömningarna av fackets inflytande skiljer sig 
åt på motsvarande sätt, även om bedömningarna i detta avseende 
inte är fullt så olikartade.

Organisationernas betydelse ligger inte endast i att de kan vara in
strument för att främja medlemmarnas intressen i konkreta frågor. 
Organisationerna har också en ideologisk betydelse. Genom sin 
blotta existens ger en organisation uttryck för ett intresse, för en 
strävan att inrätta samhället på det ena eller andra sättet. I första 
hand gäller detta de idébärande rörelserna, folkrörelserna, de orga
nisationer som har ett mer eller mindre uttryckt mål att förändra 
samhället. Därmed fungerar de organiserade rörelserna också som 
opinionsbildare. De bildar ett slags orienteringsmärken, riktnings- 
givare i samhället. För medborgarna i allmänhet, inte nödvändigtvis 
enbart för de egna medlemmarna, blir organisationerna symboler 
för idéer och strävanden.

Tidigare när vi diskuterade det politiska deltagandet konstaterade 
vi att det vore ofullständigt att karaktärisera medborgarnas politis
ka engagemang enkom med hjälp av mått på yttre, manifesta akti
viteter. Det iakttagbara deltagandet underskattar den del av 
engagemanget som tar sig psykologiska uttryck, i till exempel starkt 
intresse för politik och känsla av anhängarskap med något parti. 
Samma sak gäller för organisationerna. Medborgarnas engagemang 
när det gäller de stora rörelserna i samhället låter sig inte endast re
gistreras i form av medlemskap och aktiviteter.
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Medborgarnas förhållande till samhällets organisationer kan ut
tryckas i termer av solidaritet. Det var ju just denna vi-känsla, upp
levelsen av att vara en del av en större gemenskap med andra 
människor, som de tidiga sociologerna ansåg vara det utmärkande 
drag som skiljer gruppmänniskan från massmänniskan.

Frågan är nu vilken grad av samhörighet den moderna männi
skan känner med rörelser, som många nu har en mer än sekellång 
historia i Sverige. Den frågeteknik som valts i denna intervjuunder
sökning innebär att de tillfrågade ombads ange hur pass stor 
samhörighet man kände med ett antal olika rörelser och samman
slutningar. Svaren mättes med hjälp av en skala från 0 (ingen sam
hörighet alls) till 10 (mycket stark samhörighet). Tabell 4.15 visar 
hur svaren föll.

Tabell 4.15 Samhörighet med rörelser och sammanslutningar

Medeltal 
(0-10)

Fredsrörelsen 5,8
Miljörörelsen 5,6
Idrottsrörelsen 5,2
Internationella hjälp- och solidaritetsrörelser " 4,9
Arbetarrörelsen 3,8
Kvinnorörelsen 3,7
Folkbildningsrörelsen 3,6
Svenska kyrkan 3,3
Kooperationen 3,3
Nykterhetsrörelsen 2,6
Frikyrkan 1,3

Det är slående hur starkt denna lista skiljer sig från uppgifterna 
om medlemskap och mobilisering. Den organisationstyp som ut
märkte sig för den lägsta mobiliseringsgraden, fredsrörelsen, är den 
som möts av störst samhörighetskänsla i befolkningen. För en mo
dem organisation är det inte nödvändigt att ha många och engage
rade medlemmar. Fredsrörelsen och miljörörelsen visar att man via 
opinionsbildning kan vinna såväl politiskt inflytande som starkt be
folkningsmässigt stöd.
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De rörelser som, av de uppräknade, har svagast gensvar hos be
folkningen är frikyrkan och nykterhetsrörelsen, de två rörelser som 
är ursprunget till det moderna folkrörelse-Sverige. Det var dessa två 
rörelser som på 1800-talet var de första som i större skala förde sam
man tidigare oorganiserade människor i gemensamma föreningar.

Ställningstagandena till de olika rörelserna samvarierar på ett 
mycket intressant sätt. Vissa rörelser har mycket gemensamt; det 
visas av att solidaritet med den ena sammanhänger med solidaritet 
med den andra. Tre större grupper av organisationer kan på detta 
sätt urskiljas.46 Dimensionsanalysen sammanfattas i tabell 4.16.

De tre grupperna stämmer överens med organisations-Sveriges 
historiska framväxt. Som tidigare nämnts kan man urskilja tre sto
ra vågor i organisationsbildandet. Den första vågen kan grovt date-

Dimension nr

Tabell 4.16 Samhörighet med rörelser: tre dimensioner

1 2 3
Dimension 1: Den tredje vågens organisationer 

Miljörörelsen 87 11 10
Fredsrörelsen 86 18 12
Internationella hjälp- och solidaritetsr. 75 25 21
Kvinnorörelsen 73 30 17
Idrottsrörelsen 47 19 -05

Dimension 2: Den andra vågens organisationer
Kooperationen 18 85 14
Arbetarrörelsen 29 79 08
Folkbildningsrörelsen 45 60 24

Dimension 3: Den för sta vågens organisationer
Frikyrkan 02 -01 82
Svenska kyrkan 09 11 75
Nykterhetsrörelsen 24 34 69

Samtliga laddningar har multiplicerats med 100.

46. Korrelation smatrisen har lagts till grund för en principalkomponentanalys. 
Denna visar att egenvärdena för de tre första dimensionerna är 4,68, 1,48 re
spektive 0,99. Den tredje dimensionen har inkluderats i den efterföljande vari- 
maxroteringen.
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ras till 1800-talet, den andra till sekelskiftet och den tredje till mel
lankrigstiden. Ännu idag kommer dessa folkrörelsernas årsringar 
till synes.





5. Medborgarskapets dimensioner

Efter de föregående kapitlens långa rad av intervjufrågor kan det 
vara dags för en sammanfattande rekapitulation. De olika frågorna 
har det gemensamt att de utgör mått på medborgarengagemang. 
Med hjälp av dessa indikatorer är det möjligt att teckna en allmän 
bild av medborgarskapets variationer. Denna kartläggning bildar 
också upptakt till den fortsatta analysen av den lilla och den stora 
demokratin. I efterföljande kapitel kommer medborgarengage
manget att relateras till bakgrundsförklaringar av olika slag, såväl 
individuella som kollektiva faktorer. Ojämlikheter avseende diffe
rentiering sätts därmed i centrum.

För att underlätta den fortsatta diskussionen har de olika indika
torerna givits en gemensam måttenhet. Svaren kommer hädanefter 
att uttryckas med hjälp av index varierande från 0 till 100. En del 
intervjufrågor innebär att svaren har avgivits längs en skala med yt
tervärdena 0 och 10; dessa värden har omräknats genom att de mul
tiplicerats med tio. Andra svarsalternativ har på motsvarande sätt 
transformerats siffermässigt. Denna förändring påverkar i inget fall 
resultaten utan har endast syftet att åstadkomma en presentations- 
mässig enhetlighet.

Diskussionen inleddes med en redogörelse för sex olika medbor- 
garområden. Problemet gällde i vilken mån de berörda personerna 
upplevde ett missnöje med sin situation och i vilken mån man tagit 
något initiativ för att söka åstadkomma förbättringar eller motver
ka försämringar. Dessa påverkansförsök utgör de första måtten på 
medborgarengagemang. De siffervärden som nedan anges utgör 
medelvärden. De uttrycker hur stor procentandel av de berörda 
medborgarna som under året före intervjutillfället tagit något initia
tiv för att påverka sin situation.
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1. Tagit initiativ som boende 28
2. Tagit initiativ som konsument 13
3. Tagit initiativ som patient 18
4. Tagit initiativ som småbarnsförälder 27
5. Tagit initiativ som skolbarnsförälder 35
6. Tagit initiativ som anställd 60
7. Tagit initiativ: sammanfattande index 27

Den sjunde indikatorn är ett genomsnitt av de sex områdesvisa 
indexen. Genomsnittet baseras på de områden som är aktuella för 
respektive individ. Resultatet ovan skall uttolkas så att medborgar
na under ett år tagit något initiativ för att påverka i ungefär ett fall 
av fyra möjliga. Men som redan konstaterats i kapitel 2: variatio
nerna kring detta medeltal är stora. Att ta ett initiativ för att vinna 
rättelse eller åstadkomma någon förändring är mycket vanligare 
inom arbetslivet än i rollen som exempelvis konsument och patient.

För fyra av de sex medborgarområdena ställdes också frågor om 
man deltagit i någon typ av gemensamma aktiviteter. Följande in
dikatorer uttrycker helt enkelt den genomsnittliga procentandelen 
som inom respektive område under året deltagit i sådana aktivite
ter.

8. Aktiviteter som boende 16
Varit på möte i boendeförening
Deltagit i annan aktivitetet ordnad av sådan förening
Deltagit i aktivitet tillsammans med grannarna

9. Aktiviteter som småbarnsförälder 42
Haft längre samtal med den som passar barnet
Haft längre samtal med föräldrar som har sin

barntillsyn på samma ställe
Deltagit i aktivitet tillsammans med föräldrar 

som har sin barntillsyn på samma ställe
Haft förtroendeuppdrag eller ordnat aktivitet bland 

föräldrar som har sin barntillsyn på samma ställe
10. Aktiviteter som skolbarnsförälder 53

Varit på föräldramöte eller kvartssamtal
Varit i kontakt med lärare/skol ledning på annat sätt
Varit i kontakt med hem- och skolaförening
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Varit i kontakt med andra föräldrar för att prata 
om barnens skolgång

Varit klassmamma/klasspappa
11. Aktiviteter som anställd 45

Varit i kontakt med facket rörande förhållandena
på arbetsplatsen

Varit i kontakt med arbetsgivaren rörande 
förhållanden på arbetsplatsen

Varit skyddsombud eller haft annat förtroende
uppdrag på arbetsplatsen

12. Medborgar aktiviteter: sammanfattande index 26
Genomsnitt av de områden som är aktuella

Det finns, föga överraskande, ett tydligt samband mellan initia
tiv och medborgafaktivitet. De personer som har gjort någonting 
för att försöka påverka sin situation är i stor utsträckning samma 
personer som syns och hörs på föräldramöten, i radhusföreningen 
och på arbetsplatsen. Korrelationen mellan aktivitet och initiativ vi
sar sig vara allra starkast inom skolans och arbetets område (tabell 
5.1).

Tabell 5.1 Samband mellan aktivitet och initiativ

Samband 
(r)

Skola 0,40
Arbete 0,37
Boende 0,22
Barntillsyn 0,16

För varje relevant medborgarroll ställdes ett antal frågor där de 
tillfrågade fick bedöma sina möjligheter att påverka sin egen situa
tion. Svaren avgavs med hjälp av en skala med ytteralternativen 
”inga möjligheter” (0) respektive ”mycket stora möjligheter” (10). 
Svaren har fortsättningsvis omräknats till värden som varierar mel
lan 0 och 100. Genomsnittsbedömningarna inom de olika område
na framgår nedan.
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13. Möjlighet att påverka som boende 53
14. Möjlighet att påverka som konsument 65
15. Möjlighet att påverka som patient 44
16. Möjlighet att påverka som småbarnsförälder 48
17. Möjlighet att påverka som skolbarnsförälder 23
18. Möjlighet att påverka som förvärvsarbetande 52
19. Möjlighet att påverka: sammanfattande index 51

Medborgarens relation till rättsväsendet har mätts på flera sätt. 
En central aspekt gällde den egna förmågan att författa en skrivel
se och överklaga ett beslut av en myndighet. Svaren har omformats 
till en skala där den som själv anser sig ha denna förmåga får 100 
poäng, den som inte själv kan, men som känner någon som man 
skulle kunna få hjälp av, tilldelas 50 poäng och den som varken själv 
kan eller känner någon som kan hjälpa till ges 0 poäng. Därmed kan 
resultaten uttryckas med hjälp av ett medeltal som teoretiskt kan va
riera mellan 0 (ingen person vare sig kan själv eller kan få hjälp) 
och 100 (alla kan själva). Variabeln är ett mått på medborgarnas ad
ministrativa kompetens.

20. Administrativ kompetens 79

De hittills presenterade måtten gäller alla makten över den egna 
omedelbara situationen; de har på det ena eller andra sätten att göra 
med den lilla demokratin. Därefter kommer diskussionen över på 
den stora demokratin, medborgarnas engagemang när det gäller oli
ka sätt att påverka politiken och samhället i stort. En serie indika
torer på politiskt deltagande visade sig ha en relativt komplex 
sambandsstruktur. Det är knappast berättigat att tala om "politiskt 
deltagande" i allmänhet. I själva verket krävs det fem olika dimen
sioner för att rättvisande karaktärisera det politiska deltagandets art 
och omfattning. De följande indikatorerna mäter den procentuella 
andelen av det teoretiskt möjliga maximivärdet. Indexvärdena kan 
sålunda variera mellan 0 och 100.

21. Politiskt deltagande: kontakter 16
Kontaktat tjänsteman i stat eller kommun
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Kontaktat, medverkat i massmedia
Talat inför möte i förening eller organisation
Kontaktat förening eller organisation
Skrivit insändare eller artikel
Kontaktat politiker
Arbetat i annan organisation
Kontaktat advokat eller rättslig instans

22. Politiskt deltagande: partiaktiviteter 
Medlem i parti eller politisk sammanslutning 
Arbetat i politiskt parti
Varit på politiskt möte eller sammankomst 
Har förtroendeuppdrag i kommun, landsting 

eller riksdag

6

23. Politiskt deltagande: manifestationer 
Bojkottat, till exempel vissa varor 
Skrivit under namninsamling 
Bidragit ekonomiskt, samlat in pengar 
Burit eller satt upp kampanjmärke 
Deltagit i offentlig demonstration 
Arbetat i aktionsgrupp

22

24. Politiskt deltagande: protester
Deltagit i strejk
Deltagit i olaglig protestaktivitet
Deltagit i demonstration, annan än 1 maj

3

25. Politiskt deltagande: röstning
Deltagit kommunfullmäktigevalet 1985

90

Genomsnitten vad avser politiskt deltagande skiljer sig sålunda 
starkt. Det höga valdeltagandet drar upp medeltalet på röstnings- 
faktorn. Däremot är det bara några få procent som aktiviterat sig i 
antingen partiaktiviteter eller militanta protester.

Det politiska engagemang som inte nödvändigtvis tar sig uttryck 
i aktivt deltagande mättes med hjälp av två frågor, dels självupp- 
skattat intresse för politik, dels partiidentifikationens styrka. Även 
om det finns ett positivt statistiskt samband mellan dessa två aspek
ter av det politiska engagemanget finns det emellertid såväl teore-
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tiska som empiriska skäl att hålla isär dem i analysen. De kommer 
därför att behandlas som två separata indikatorer.1

26. Intresse för politik
27. Partiidentifikation

51
60

Det omfattande materialet när det gäller organisationer och före
ningar kan sammanfattas på flera olika sätt. En aspekt gäller hur 
många typer av föreningar som man är medlem i; detta mått uttrycks 
här i procent av det maximala antalet (30 stycken). En andra aspekt 
handlar om det mer aktiva engagemanget i föreningslivet; här mäts 
hur stor andel av det totala antalet föreningstyper som man har nå
got förtroendeuppdrag i och/eller är aktiv i. Ett tredje index kombi
nerar dessa två aspekter; det blir här ett sammanfattande mått på 
föreningsdel tagandet.2

28. Organisationer: medlemskap II
29. Organisationer: uppdrag och aktivitet 4
30. Organisationer: föreningsdeltagande totalt 7

Till de anställda ställdes särskilda frågor om den egna fackliga 
organisationen. En fråga gällde möjligheterna att påverka det loka
la fackets agerande, en annan fråga avsåg fackets möjligheter att 
påverka förhållandena på arbetsplatsen. Tillsammans bildar de ett 
index som karaktäriserar den enskildes bedömning av möjligheter
na att påverka arbetsförhållandena via den fackliga kanalen.3

31. Fackligt inflytande 39

1. Indexvärdena har definierats på följande sätt. Intresserad av politik: myc- 
ket=100, ganska=67, inte särskilt=33, inte alls=0. Partiidentifikation: starkt 
övertygad anhängare=100, anhängare men inte starkt övertygad=67, ej anhäng
are men närmare något parti=33, inte nära något parti=O.

2. Måttet har närmare bestämt konstruerats så att uppdrag och/eller i aktivitet i 
föreningstyp givits 2 poäng, medlemskap utan uppdrag eller aktivitet 1 poäng, 
medan icke-medlem tilldelats 0 poäng. Summan har därefter transformerats till 
ett index som varierar mellan 0 och 100.

3. Indexvärdet utgörs av medeltalet av de båda frågorna. Ett alternativ skulle vara 
att bilda ett index utgörande produkten av svaren. En sådan multiplikativ mo
dell skulle kunna motiveras utifrån en modell där de två frågorna ses som två 
länkar i en kedja.
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Slutligen ställdes en serie frågor om graden av solidaritet med de 
stora organiserade rörelserna i det svenska samhället. Inte heller här 
blev mönstret endimensionellt. De olika rörelserna visade sig bilda 
tre större grupper, som var och en representerar sin våg i det sven
ska organisationsväsendets tillkomsthistoria.

32. Samhörighet med tredje vågens organisationer 51 
Miljörörelsen, fredsrörelsen, internationella 
hjälp- och solidaritetsrörelser, kvinnorörelsen 
idrottsrörelsen

33. Samhörighet med andra vågens organisationer 36 
Kooperationen, arbetarrörelsen, folkbildnings
rörelsen

34. Samhörighet med första vågens organisationer 24 
Frikyrkan, svenska kyrkan, nykterhetsrörelsen

35. Samhörighet med rörelser: sammanfattande index 39

Även om alla indikatorer på detta sätt kan ges en gemensam mått
enhet innebär det inte att de alla är direkt jämförbara. Svarens för
delning, och därmed de angivna medeltalen, är fortfarande i allra 
högsta grad beroende på vilka frågor som ställts och hur dessa är 
formulerade. I detta sammanhang är medeltalens nivå i själva ver
ket av underordnat intresse. Det är variationerna och svarsmönstren 
som är det centrala.

Detta hindrar emellertid inte att man kan göra en allmän obser
vation vad gäller medeltalen. Det finns i och för sig några exempel 
på att ett större antal medborgare aktivt handlar i någon medborgar
roll. Det gäller i första hand röstning; valdeltagandet på 85-90 pro
cent innebär att endast ett litet fåtal avstår från att utnyttja sin rätt 
att utse valda representanter. Relativt höga aktivitetsnivåer återfinns 
även inom arbetslivet. Av de anställda har 60 procent tagit något 
initiativ för att påverka sina arbetsförhållanden. Deltagandet i rol
len som skolbarnförälder och småbarnsförälder är också relativt 
högt. Men det finns också många exempel på deltagandemöjlighe
ter som endast utnyttjas av ett mindretal. Boendeaktiviteterna är inte 
särskilt utbredda. Relativt få tar något initiativ för att påverka i rol
len som konsument eller som patient. Deltagande i politiskt parti-
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arbete och i militanta protester är sällsynt. Aktiviteten i föreningar 
och organisationer är lägre än vad man i allmänhet föreställt sig.

Men som mått på det allmänna medborgarengagemanget är den
na bild av relativ passivitet inte rättvisande. Att många väljer att inte 
aktivt engagera sig innebär inte att de är försagda och känner sig stå 
utanför allt inflytande. Tvärtom finns det på många områden en 
stark känsla av att kunna påverka om så skulle behövas. Få anser 
sig sakna instrument för att göra sig gällande i en konflikt med de 
offentliga myndigheterna. Möjligheterna att påverka bedöms ofta 
vara gynnsamma — även om det finns undantag; när det gäller sko
lan anser sig många föräldrar sakna möjligheter att påverka. Intres
set för politik kan knappast sägas vara allmänt lågt. Även om 
partiidentifikationen under senare år allmänt tenderats att försvagas 
så har de politiska partierna fortfarande relativt stark förankring 
inom befolkningen. Den psykologiska samhörigheten med de orga
niserade rörelserna är större än det aktiva deltagandet. Relativt 
många medborgare är passiva, men få anser sig vara maktlösa.

Men intressantare än dessa enkla medeltal är sambandsmönstren. 
Kapitel 3 har redan ägnats en analys av hur de olika sätten att på
verka sin egen omedelbara situation är inbördes relaterade. Denna 
granskning kan nu utsträckas även till de aspekter av medborgar
skapet som har att göra med politik och organisationer. Resultaten 
härvidlag kan ge viktiga upplysningar när det gäller att bedöma hur 
den lilla demokratin hänger samman med den stora.

Det skall från början göras klart att de olika måtten på engage
mang i politik och organisationer i många fall är starkt korrelerade. 
Även om det är berättigat att urskilja olika arter av politiskt delta
gande finns det en gemensam nämnare, graden av politiskt engage
mang. Ett av de tydligaste och mest direkta engagemangsmåtten är 
självuppskattat politiskt intresse. Måttet har ett positivt samband 
med samtliga fem aspekter av politiskt deltagande (tabell 5.2).

Att två typer av politiskt deltagande, protester och röstning, upp
visar ett relativt sett lägre samband med politiskt intresse skall inte 
tillmätas alltför stor betydelse. Just dessa mått har en mycket sned 
svarsfördelning, i det ena fallet därför att så få är aktiva, i det and
ra därför att så många deltar. Rent statistiskt kan sådana ojämnt för
delade variabler svårligen uppvisa några starkare korrelationer.
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Samband (r) med

Tabell 5.2 Politiskt intresse och politiskt deltagande

Politiskt deltagande
Intresse för 

politik
Förenings
deltagande

Kontakter 0,34 0,53
Partiaktiviteter 0,30 0,30
Manifestationer 0,30 0,36
Protester 0,11 0,12
Röstning 0,19 0,16

Föreningsdeltagande, uttryckt i antal medlemskap, samt antal 
uppdrag och aktiviteter, är ett mått på organisationsväsendets 
förankring på medborgarnivå. Sambandet mellan engagemang i 
föreningslivet och politiskt deltagande berättar att det finns förbin
delselänkar mellan organisationsväsendet och politiken (tabell 5.2).

Sambanden måste genomgående betraktas som starka. Alla typer 
av politiskt deltagande visar sig vara mycket klart korrelerade med 
deltagandet i föreningslivet. Detta resultat har sitt speciella intres
se mot bakgrund av den diskussion som förs om organisationerna 
och demokratin. Det är brukligt att karaktärisera den demokratiska 
processen i termer av två kanaler, den parlamentariska och den 
korporativa. Den parlamentariska kanalen går via territoriell 
representation, politiska partier, val och parlamentarism. Den kor
porativa kanalen går via de organiserade särintressenas förmåga att 
utöva inflytande över den politiska beslutsprocessen. Redan för fle
ra årtionden sedan påpekades att den korporativa kanalen kommit 
att få reellt större betydelse än den parlamentariska. Stein Rokkan 
har, med en formulering som blivit klassisk, uttryckt det så att rös
ter räknas men resurser avgör; "votes count but resources decide".4

4. "Votes count in the choice of goveming personnel but other resources decide 
the actual policies pursued by the authorities." Stein Rokkan, "Norway: Nume- 
rical Democracy and Corporate Pluralism", i Robert A. Dahl, red., Political Op
positions in Western Democracies, Yale University Press, 1966, s. 106.
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Hur betydelsefullt Rokkans konstaterande än är finns det emel
lertid en risk förknippad med just metaforen om två kanaler. Bilden 
är delvis vilseledande. Den kan ge intryck av att det rör sig om två 
varandra uteslutande vägar till politiskt inflytande. Men det rör sig 
inte om alternativa metoder.5 Intervjuundersökningens data visar 
att det på medborgarnivå rör sig om två synnerligen sammantvin- 
nade kanaler. De personer som står starkt i den korporativa kanalen 
är i stor utsträckning samma personer som är röststarka i den par
lamentariska kanalen. Detta konstaterande är heller inte begränsat 
till den typ av politiskt deltagande som är mer snävt inriktat på par
tipolitiska aktiviteter. Sambandet mellan föreningsdeltagande och 
politiskt engagemang är generellt. Även en deltagandeform som mi
litanta protester samvarierar med organisationsaktivitet. De okon
ventionella formerna av politiska protestyttringar är inget alternativ 
i den mening att de ger röst åt politiskt och organisationsmässigt 
utanförstående.

Det är nu dags att ta upp den för undersökningen centrala frågan 
om det finns ett samband mellan den lilla och den stora demokra
tin. Frågan är på vilket sätt engagemang i den egna närmiljön sam
manhänger med politiskt engagemang.

Utgångspunkten för diskussionen i kapitel 2 var att det finns ett 
ömsesidigt samband mellan situation och handling. Det sätt på vil
ken en levnadssituation omsätts i handling inriktad på att förändra 
just denna situation kan indelas i tre led: missnöje, initiativ och re
sultat. Missnöjet är drivkraften i förändringsprocessen. Initiativet 
är den handling som krävs för att påverka. Resultatet är utfallet av 
påverkansförsöket.

Det visar sig nu att det finns ett allmänt samband mellan å ena si
dan samtliga dessa tre led och å andra sidan politiskt engagemang 
och föreningsaktivitet (tabell 5.3).

Såväl missnöje, initiativ som resultat avser här sammanfattande 
index för alla de område som är aktuella för respektive person. 
Sambanden har i samtliga sex fall plustecken. Det betyder att 
andelen personer med starkt intresse för politik och högt före-

5. Det skall i rättvisans namn sägas att Rokkan själv hade detta klart för sig: han 
talar exempelvis om "overlap of personnel" och "criss-crossing of role relation- 
ships". Ibid., s. 113.
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Tabell 5.3 Missnöje, initiativ och resultat: samband med intresse för 
politik och föreningsdeltagande

Samband (r) med

Intresse för Förenings-
politik deltagande

Missnöje
Initiativ
Resultat

0,11 0,10
0,20 0,26
0,06 0,09

ningsdeltagande är störst bland de missnöjda, bland dem som tagit 
något initiativ och bland dem som haft framgång.

Korrelationerna är nu inte genomgående lika starka. Den tydli
gaste kopplingen finns mellan å ena sidan initiativ och å andra si
dan politiskt intresse och föreningsdeltagande. Benägenheten att 
aktivt engagera sig själv slår igenom både i den mer privata sfären 
och i den mer offentliga.

Även om sambanden när det gäller missnöje inte är lika markera
de är ändå den allmänna tendensen av betydelse. Missnöje och en
gagemang tenderar att gå ihop; de passiva och oengagerade är 
jämförelsevis nöjda.

Så bildas ett helt mönster. De politiskt starka är också de starka 
i mer privata sammanhang. Varje led förstärker denna process. De 
engagerade är mer missnöjda och ställer mer krav. De tar oftare ini
tiativ och försöker påverka sin situation. Deras insatser leder ofta
re till framgångsrika resultat.

Detta är det allmänna mönstret. Men så snart detta har kon
staterats är det dags att kvalificera slutsatsen. För det första, vilket 
delvis redan har konstaterats, är sambanden i det första och tredje 
ledet inte särskilt starka; det rör sig mer om allmänna tendenser med 
åtskilliga undantag. För det andra baseras slutsatsen på ett genom
snitt, en allmän översikt över alla de olika levnadssituationer som 
aktualiseras i undersökningen. Det visar sig emellertid att det finns 
stora skillnader mellan olika områden (tabell 5.4).

När det gäller medborgarnas engagemang är vissa områden när
mare knutna till den politiska sfären än andra. Det starkaste sam
bandet mellan påverkansförsök och intresse för politik finns på 
arbetslivets område. Däremot är rollerna som konsument och som
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Tabell 5.4 Initiativ i olika medborgarsituationer: samband med in
tresse för politik och föreningsdeltagande

Tagit initiativ för att påverka

Samband (r) med

Intresse för 
politik

Förenings
deltagande

1. Arbete 0,22 0,25
2. Skola 0,16 0,25
3. Boende 0,16 0,17
4. Barntillsyn 0,15 0,14
5. Sjukvård 0,10 0,12
6. Konsument 0,07 0,07
Sammanfattande index för initiativ 0,20 0,26

patient, med detta sätt att räkna, endast svagt relaterade till politiskt 
engagemang. Utgår man i stället för politiskt intresse från före
ningsdeltagande blir rangordningen mellan de olika områdena den
samma; den enda skillnaden är att skolan här hamnar på samma 
höga nivå som arbetslivet.

Rangordningen mellan områdena påverkas föga av valet av in
dikator. Ersätts frågan om initiativ med frågan om egen bedömning 
av möjligheterna att påverka blir huvudresultatet detsamma (tabell 
5.5).

Tabell 5.5 Bedömning av möjligheter att påverka sin egen situation: 
samband med intresse för politik och föreningsdeltagande

Samband (r) med

Möjlighet att påverka
Intresse för 

politik
Förenings
deltagande

1. Arbete 0,19 0,19
2. Skola 0,10 0,19
3. Boende 0,07 0,19
4. Barntillsyn 0,03 0,08
5. Sjukvård 0,04 0,09
6. Konsument 0,06 0,11
Sammanfattande index för möjlighet 0,15 0,19
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Sambandet mellan politiskt engagemang och bedömning av möj
ligheterna att påverka är mest utpräglat inom arbetslivets område. 
De föreningsaktiva tenderar också att ha större självförtroende än 
andra vad avser påverkansmöjligheter; detta gäller i all synnerhet 
arbete, skola och boende.

Dessa skillnader mellan olika områden är av stort principiellt in
tresse. Det finns en tydlig länk mellan den lilla och den stora demo
kratin. Särskilt vad gäller arbetslivet överlappar de två sfärerna 
varandra. Men det finns också områden där så inte är fallet. Det in
nebär att det finns personer som är aktivt engagerade i politik och 
samhälle men som finner sina egna påverkansmöjligheter vara be
gränsade. Likaså finns det exempel på medborgare som inte är ak
tiva i politik eller organisationer men som anser sig ha inflytande 
och kontroll över sin egen livssituation.





6. Kön, generation och social position

Idén om medborgarskap innebär att varje person besitter ett antal 
rättigheter. Ett väsentligt inslag är rätten att utforma sina egna lev
nadsvillkor. Principen om självbestämmande kan förverkligas med 
hjälp av skilda tekniker. Men den grundläggande tanken är att indi
viden skall kunna kontrollera och styra sitt eget samhälle.

Hur dessa rättigheter faktiskt utnyttjas är en annan sak; varje hit
tillsvarande samhälle har visat att graden av inflytande varierar 
kraftigt från människa till människa. Sådana maktskillnader kan ha 
olika källor. Mycket av diskussionen kring samhällenas maktstruk
tur kretsar kring tre frågor: vilken betydelse har kön, generation re
spektive klassi Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller 
makt är slående. Makt förknippas med män. Även generation och 
makt är förenade. De unga har alltid utmanat de äldres etablisse
mang. Sambandet mellan klass och makt syns också vara en evig 
historisk realitet. De sociala klasser som har sitt upphov i den eko
nomiska produktionen skiljer sig inte endast åt vad gäller materiel
la villkor. De rika och välbeställda förefaller överallt ha varit 
överlägsna ifråga om makt och inflytande.

Kvinnor och män
”Rösträtten har inte givit kvinnor politisk makt på samma fot som 
män. Man kan därför säga att kvinnors avstånd från och vanmakt i 
det politiska systemet har förblivit en grundläggande svaghet i våra 
demokratier.”

Så inleds en stor översikt över kvinnornas ställning i nordisk po
litik.1 Trots många år av frigörelsekamp och järnställdhetspolitik 
finns det fortfarande ett starkt samband mellan makt och kön. Ju 
längre upp i makthierarkin, desto färre kvinnor.

1. Beatrice Halsaa, Helga Maria Hemes & Sirkka Sinkkonen, i Det uferdige de- 
mokratiet. Kvinnor i nordisk politikk, Nordiska ministerrådet, Oslo 1983, s. 1 
[cit. övers, från norska].
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Medborgarskapstanken förutsätter lika rättigheter för alla. Men 
det fulla medborgarskapets förverkligande har varit skevt. Den au- 
tonome medborgaren har framför allt kännetecknats av manliga 
egenskaper. Historiskt sett kom medborgarskapet att förknippas 
med kapaciteten att bära vapen, kapaciteten att besitta egendom 
samt kapaciteten att styra sig själv. Medborgarskapet bygger på en 
förening mellan rättigheter och skyldigheter. Den allmänna värn
plikten blev ett av de starkaste argumenten för den allmänna röst
rätten. Principen kom till uttryck i slagordet ”En man - ett vapen - 
en röst”. Som statsvetaren Carole Pateman framhävt finns här en 
inbyggd skevhet. Den ideale medborgaren är en man. Kvinnorna 
hade förvisso också en grundläggande skyldighet, nämligen att 
trygga statens fortbestånd genom att sätta barn till världen. Den sto
ra skillnaden var emellertid att kvinnornas plikt gentemot staten inte 
kom att förenas med motsvarande medborgerliga rättigheter.2

Kvinnorna har fångats i ett dilemma. Å ena sidan ställs kravet att 
det fulla medborgarskapet skall utsträckas även till kvinnorna. Idea
let är ett, såväl i teori som praktik, könsneutralt medborgarskap. A 
andra sidan görs det gällande att kvinnor har särskild kompetens, 
speciella talanger, behov och intressen. Kvinnornas obetalda arbe
te som mödrar och i annan form av omsorg borde också vara en del 
av medborgarskapet. Risken är att intetdera av de två kraven för
verkligas. Kvinnor både förblir en andra rangens medborgare sam
tidigt som de kvinnospecifika dimensionerna bortdefinieras ur 
medborgarskapet.3

Politiskt engagemang tycks vara en övervägande manlig angelä
genhet. I en stor internationell undersökning av politiskt deltagan
de fann man att det överallt fanns en koppling mellan kön och 
politisk aktivitet. I alla länder var män mer aktiva än kvinnor.4

Detta resultat återkommer med bedövande monotoni. Forskning
en har tagit den politiska könsskillnaden för given och i stället kon-

2. Carole Pateman, "The Patriarchal Welfare State", i Amy Gutman, red., Democ- 
racy and the Welfare State, Princeton University Press, 1988, s. 238. Jfr även 
Maud Eduards m.fl., Kön, makt, medborgarskap: Kvinnan i politiskt tänkande 
frân Platon till Engels, Liber, Stockholm 1983.

3. Pateman, s. 252 f.
4. Sidney Verba, Norman H. Nie & Jae-on Kim, Participation and Polïtical Equa- 

lity: A Seven-Nation Comparison, Cambridge University Press, Cambridge, 
Mass. 1978, s. 234.
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centrerat sig på frågan om varför. Vad är orsaken till att kvinnor ar 
mer passiva än män?

Skillnaden förklaras endast delvis av olikheter i resurser. Kvin
nornas lägre deltagande kan inte heller förklaras av att kvinnorna 
allmänt är indifferenta till politik. Visserligen hade kvinnorna i all
mänhet något svagare psykologiskt engagemang, men denna skill
nad bleknade när man tog hänsyn till att kvinnorna genomsnittligt 
hade lägre utbildning och svagare organisationsanknytning. Bland 
förvärvsarbetande med hög utbildning var könsskillnaden i fråga 
om psykologiskt engagemang minimal. Intresset för politik bland 
kvinnorna omsattes emellertid inte i politisk aktivitet. Dessa resul
tat tydde starkt på att kvinnornas lägre deltagande inte kunde för
klaras av allmän apati. Det fanns snarare strukturella hinder, yttre 
omständigheter, som hämmade kvinnornas politiska roll.5

Det finns alltså en rad undersökningar som belägger förekomsten 
av könsskillnader i det politiska deltagandet. Men en del av denna 
forskning har utsatts för kritik. Mätningarna har lagts upp tämligen 
konventionellt. Deltagandes politiken görs liktydigt med politisk 
aktivitet i snäv mening. En norsk kvinnoforskare, Beatrice Halsaa, 
har utsatt denna forskningstradition för en skarp vidräkning.6 Det 
konventionella politikbegreppet, menar Halsaa, är sexistiskt. Det 
utesluter hemmasfären och de aspekter av samhällslivet som främst 
engagerar kvinnor. Deltagandeforskningen har nästan uteslutande 
koncentrerat sig på politik i betydelsen politiska partier och 
offentliga myndigheter. Det finns en underförstådd koppling mel
lan begreppen politik-män-makt-offentligt. Ett sådant snävt politik
begrepp, skriver Halsaa, kan verka avpolitiserande. Politik i 
meningen maktpolitik, ett samhälle där makt uppfattas som en mas- 
kulin egenskap och dygd, utesluter kvinnan från ”naturlig" politisk 
verksamhet. Politik som något förbehållet den offentliga sektorn, i 
ett samhälle som skarpt skiljer mellan offentligt och privat, samtid
igt som könen dominerar var sin sektor, gör politik till något fjär
ran och oväsentligt för kvinnor. Politik i meningen partipolitik och 
offentlig sektor gör kvinnorna osynliga eftersom det finns så få 
kvinnor där. Kvinnorna görs osynliga. Kvinnosaker är inte politik.

5. Verba, Nie & Kim, 1978, s. 266 f.
6. Beatrice Halsaa Albrektsen, Kvinner og politisk deltakelse, Pax, Oslo 1977.
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Kvinnoproblem privatiseras och osynliggörs. Kvinnors politiska 
medvetenhet försvagas,7

På en punkt är forskningen enig. Kvinnor är politiskt mer passi
va än män. Stämmer denna bild på Sverige av idag? Både ja och 
nej. Det råder inget tvivel om att männen i vissa avseenden är mer 
aktiva. Men det finns också områden där förhållandena är de rakt 
omvända. Det finns former av medborgarengagemang där kvinnor 
är mer aktiva än män.

Tabell 6.1 visar de områden där det finns signifikanta skillnader 
mellan könen.8 Bland de områden där männen har övertaget märks 
arbetslivet, partipolitik i snäv mening, politiska kontatker samt för
mågan att hävda sig gentemot offentliga myndigheter.

Kvinnornas större engagemang jämfört med männen är särskilt 
påtagligt i föräldrarollen, både när det gäller förskolebarn och barn 
i skolåldern. Männen är mer passiva när det gäller samtal med den 
som har hand om barnpassningen, samtal med andra föräldrar på 
barndaghemmet, deltagande i aktiviteter tillsammans med andra 
föräldrar samt förtroendeuppdrag i samband med barntillsynen. 
Männen uppvisar lägre deltagande även när det gäller skolbarnen: 
varit på föräldramöte eller kvartssamtal, varit i kontakt med lärar
na eller skolledningen, varit i kontakt med hem- och skolaföre
ningen samt pratat med andra föräldrar om barnens skolgång. 
Klassmammorna är fler än klasspapporna.

Men kvinnornas starkare engagemang är inte endast begränsat 
till den rena föräldrarollen eller rollen som patient eller anhörig. 
Även det politiska deltagandet hör, i vissa avseenden, hemma bland 
de mer "kvinnliga” deltagandeformerna. Det visar sig att uppdel
ningen i flera dimensioner här är till stor hjälp. Ett sammanfattan
de mått på politiskt deltagande i allmänhet är ett alltför grovt 
instrument. De för kvinnorna särpräglade deltagandeformerna skul-

7. Ibid., s. 27 ff.
8. Medborgarrollerna har här rangordnats efter hur stora könsskillnaderna är. Som 

mått på samband mellan kön och medborgarengagemang har här använts kor
relationen r. Ett alternativt mått vore den standardiserade regressionskoeffici- 
enten b, som vid enkel linjär regression med dikotoma variabler är liktydigt 
med procentdifferensen. Ett annat tillvägagångssätt vore att beräkna hur pass 
stor överensstämmelsen är mellan fördelningarna bland män respektive kvin
nor. Korrelationskoefficienten, som är ett symmetriskt mått, kan ses som en 
kombination av dessa två alternativ.
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Tabell 6.1 Kön och medborgarskap

Kvinnor Män r
Män högre värden än kvinnor

Möjlighet att påverka som förvärvsarbetande 46 56 -0,21
Möjlighet att påverka: sammanlagt index 48 53 -0,16
Politiskt deltagande: kontakter 13 20 -0,16
Administrativ kompetens 73 84 -0,15
Intresse för politik 47 55 -0,15
Aktiviteter som anställd 40 49 -0,14
Fackligt inflytande 37 42 -0,10
Föreningsdeltagande 7 8 -0,08
Politiskt deltagande: partiaktivitet 5 7 -0,07

Kvinnor högre värden än män
Aktiviteter som småbarnsförälder 51 33 0,30
Aktiviteter som skolbarnsförälder 61 45 0,29
Politiskt deltagande: manifestationer 24 20 0,10
Samhörighet med organiserade rörelser 41 38 0,09
Tagit initiativ som patient/anhörig 21 15 0,08
Politiskt deltagande: protester 3 2 0,04

le försvinna i ett totalindex. Den politiska aktiviteten kan ta sig 
många olika uttryck.

Som påvisats i kapitel 4 kan det politiska deltagandet delas upp 
i fem olika dimensioner. Två av dessa karaktäriseras av att männen 
är mer aktiva, två av att kvinnorna har högre aktivitet. En, röstning, 
är könsneutral. Det finns inte längre några statistiskt signifikanta 
skillnader mellan män och kvinnor när det gäller valdeltagande. 
Andra källor pekar på att kvinnorna till och med har något lite hög
re valdeltagande; det var vid mitten av 1970-talet som kvinnorna 
hann i kapp männens röstningsaktivitet.9

De två aspekter av det politiska deltagandet som uppvisar en hög
re aktivitetsgrad för männen är kontakter respektive partiaktivite-

9. Se Allmänna valen 1985, 3, Sveriges officiella statistik, statistiska centralby
rån, Stockholm 1987, tabell 3.1 och motsvarande undersökningar vid föregå
ende val. I städerna gick kvinnorna förbi männen ännu tidigare. I Göteborg 
passerade kvinnornas röstfrekvens männens 1960. Se Sven-Ulfik Palme, "Vid 
valurna och i riksdagen under femtio år", i Kvinnors röst och rätt, Allmänna 
Förlaget, Stockholm 1969, s. 46.
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ter. Det förekommer oftare bland männen att man försöker påver
ka genom att ta kontakt med tjänstemän i stat och kommun, med 
politiker och organisationer, genom att medverka i massmedia el
ler tala inför ett möte. Det är också vanligare bland männen att vara 
medlem i ett politiskt parti, gå på politiska möten och ha offentliga 
förtroendeuppdrag. Männen har sålunda ett överläge när det gäller 
de mer traditionella kanalerna för politiskt inflytande.

De två dimensioner i vilka kvinnorna är mer aktiva än männen 
handlar om manifestationer respektive protester. Det är fler kvin
nor än män som engagerat sig i bojkottaktioner, namninsamlingar, 
penninginsamlingar, demonstrationer och aktionsgrupper. Kam
panj- och rockmärken återfinns oftare på kvinnor än på män. Det är 
visserligen endast ett litet fåtal som engagerat sig i mer militanta 
protester. Sambanden är därför statistiskt sett svaga och inte alltid 
signifikanta. Men den allmänna tendensen är genomgående. Kvin
norna är djärvare än männen när det gäller strejker, olagliga pro
testaktiviteter och andra demonstrationer än första maj-tåg.

Det finns i den teoretiska diskussionen om maktbegreppet en di
stinktion som tar fasta på själva sättet att utöva makt. Påpekandet 
följde som en del av den kritik som kom att riktas mot den etable
rade samhällsvetenskapens sätt att undersöka makt. I en inflytelse
rik undersökning av makten på lokal nivå i en amerikansk stad 
studeras det politiska beslutsfattandet i ett antal centrala frågor. Kri
tikerna gjorde gällande att denna undersökningsmetod endast upp
märksammade de frågor som politiserats, som hamnat på den 
politiska dagordningen. Men, menade kritikerna, makten har ett 
andra ansikte. Även tystnad och icke-beslut kan vara uttryck för 
makt. Mäktiga intressen kan förhindra att hotande frågor över hu
vud taget kommer upp till politisk diskussion. Men en del problem 
kanske inte ens kommer så långt att de stöter på problemformule- 
ringsprivilegiets barriär. Maktens tredje dimension handlar om 
kontroll över medvetandet. Makten över myter, ideologier och in
formation ställs därmed i centrum.10

10. För en analytisk sammanfattning av denna rika debatt, som är förknippad med 
namn som Robert Dahl, Nelson Polsby, Peter Bachrach, Morton Baratz och 
Stephen Lukes, se t.ex. John Gaventa, "Makt och deltagande”, i Olof Petersson, 
red, Maktbegreppet, Carlssons, Stockholm 1986, s. 27 ff.
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Skulle man våga sig på en allmän tes om de förändrade förutsätt
ningarna för maktutövning i dagens samhälle vore det i dessa ter
mer. Maktens tredje dimension blir viktigare än den första. De 
traditionella metoderna för maktutövning och kontroll, det må vara 
ordergivning, befäl eller detaljstyrning, blir allt mindre effektiva. 
Det gäller i stället att påverka människors föreställningar, ideologi
er och tänkesätt.

Det är möjligt att man här kan finna djupgående filosofiska sam
band mellan kön och makt. Maktens första dimension har att göra 
med manliga härskartekniker. Maktens tredje dimension uttrycker 
ett mer kvinnligt förhållningssätt till medmänniskor och samhälle.

Männen är något mer aktiva i föreningslivet än vad kvinnorna är. 
Skillnaden är statistiskt säkerställd både vad gäller medlemskap och 
aktivt deltagande. Men skillnaden är ändå liten. Kvinnorna är i ge
nomsnitt med i 3,1 olika föreningstyper, männen i 3,4. Det är i själ
va verket så att män och kvinnor skiljer sig betydligt mer när det 
gäller vilka organisationer man är med i än det totala antalet med
lemskort. Tabell 6.2 visar hur föreningsmedlemskapen fördelar sig 
bland kvinnor respektive män.

Könsskillnaderna i organisationsmedlemskap är ännu en bekräf
telse på att kvinnor och män finner uttryck för sitt engagemang inom 
delvis olika delar av samhällslivet. De organisationer som har en 
övervikt av män bland medlemmarna har främst att göra med id
rott, motorer, försvar och yrkesliv. De kvinnodominerade organisa
tionerna är sådana som ägnar sig åt hjälpverksamhet, religion, fred 
och familj. Men det finns en relativt stor grupp organisationer som 
har en jämn könsfördelning bland medlemmarna. Dit hör exempel
vis facket.

Ser man till medlemskap och aktivt deltagande i föreningslivet 
finns det, som nämnts, en liten övervikt för männen. Men i ett an
nat avseende är kvinnornas engagemang rentav starkare än män
nens. Känslan av samhörighet med de stora rörelserna i samhället 
är på det hela taget starkare bland kvinnorna. Men även här finns 
det intressanta variationer. Som tidigare redovisats kan man urskil
ja tre större kategorier av organisationer. Den första vågens organi
sationer går tillbaka på väckelserörelse och nykterhetsrörelse. Den 
andra vågen har att göra med framväxten av arbetarrörelsen och de
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Tabell 6.2 Kön och föreningsmedlemskap

Män oftare medlemmar än kvinnor
Kvinnor Män r

Motororganisation 5 20 -0,23
Idrottsorganisation 28 43 -0,15
Frivillig försvarsorganisation 2 8 -0,14
Kooperativ, annat än konsumentkooperativ 7 15 -0,13
Ordenssällskap 2 5 -0,10
Annan yrkesorganisation 3 7 -0,10
Arbetsgivare-, företagarorganisation 2 5 -0,09
Lantbrukarorganisation 3 5 -0,06
Aktieägarorganisation 5 8 -0,05

Kvinnor oftare medlemmar än män
Kvinnoorganisation 4 0 0,14
Humanitär hjälporganisation 13 6 0,11
Konsumentkooperation 41 31 0,10
Frikyrkosamfund 6 3 0,08
Grupp inom svenska kyrkan 5 3 0,06
Fredsorganisation 3 1 0,06
Pensionärsorganisation 9 6 0,06
Annat religiöst samfund 3 1 0,05
Föräldraförening 11 8 0,05

Inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor
Friluftsorganisation
Miljöorganisation
Kulturförening
Hobbyförening
Boendesammanslutning
Handikapporganisation
Invandrarförening
Nykterhetsorganisation
Lokal aktionsgrupp
Grupp för internationell fråga
Facklig organisation 

ekonomiska organisationsbildningarna. Den tredje vågen handlar 
bl.a. om idrottsrörelsen, fredsrörelsen, miljörörelsen, kvinnorörel
sen och internationella solidaritetsrörelser.
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Det finns en enda rörelse inför vilken männen känner starkare 
samhörighet än vad kvinnorna gör. Det är idrottsrörelsen. Några rö
relser är könsneutrala i det avseendet att sympatierna är lika stora 
bland män som bland kvinnor. Där finns arbetarrörelsen, koopera
tionen, folkbildningsrörelsen och miljörörelsen. I övrigt har kvin
norna en starkare utvecklad känsla av samhörighet. Det gäller 
svenska kyrkan, fredsrörelsen, solidaritetsrörelser, nykterhetsrörel
sen, frikyrkan och, föga förvånande, kvinnorörelsen.

Den andra vågens organisationer åtnjuter samma grad av förtro
ende bland män såväl som kvinnor. Kvinnorna känner starkare sam
hörighet med den första och den tredje vågens organisationer än vad 
männen gör.

Kvinnoforskarna har rätt. Med en konventionell och snäv syn på 
det politiska deltagandet får man ett intryck av kvinnlig passivitet. 
Vidgas perspektivet till hela spektrat av medborgarnas makt blir bil
den en helt annan. Kvinnorna är också aktiva och engagerade, men 
på andra områden än de traditionella.

Figur 6.1 ger en översikt över sambandet mellan kön och med
borgarroller. Nedtill i figuren finns de former av engagemang som 
har att göra med den lilla demokratin, upptill finns de aktiviteter 
som är inriktade på att påverka hela samhället. Till vänster finns de 
aktiviteter där kvinnorna dominerar, till höger de med manlig över
vikt.

I tidigare forskning har strålkastaren endast spelat med en snäv 
ljuskägla över det övre högra hörnet. Den högra delen av bilden 
handlar om partipolitik, offentliga myndigheter och arbetslivet.

Tre medborgarroller är i huvudsak könsneutrala. Vad gäller röst
ning finns det inga väsentliga skillnader mellan män och kvinnor; 
kvinnorna har numera ett knappt övertag. Visserligen hyser män
nen något större tilltro till sin förmåga att påverka i rollerna som 
boende och som konsument. Men både män och kvinnor deltar lika 
mycket när det gäller boendeföreningar och aktiviteter tillsammans 
med grannarna. Det finns heller inga skillnader mellan män och 
kvinnor när det gäller antalet initiativ i rollerna som boende och 
konsument.

Till vänster finns kvinnornas sfärer. Manifestationer och protes
ter handlar om ett allmänt samhällsengagemang. Barntillsyn och
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Figur 6.1 Kön och medborgarroller

skola har att göra med föräldrarollen. Kvinnornas starkare engage
mang är inte endast begränsat till den privata sfären. Flera av de 
aspekter som inryms i föräldrarollema har att göra med offentliga 
handlingar. Till följd av den offentliga sektorns expansion har om
vårdnad blivit ett livsområde som "församhälleligats". Det som ti
digare var en familjeangelägenhet är numera föremål för politiska 
beslut och är en kollektiv angelägenhet. Kvinnornas starkare enga
gemang när det gäller barnen har därmed lett till att kvinnor blivit 
aktiva och fått makt och ansvar utanför husets väggar.

Generation
Flera av medborgarrollerna är starkt åldersbetingade. De institutio
naliserade möjligheterna att påverka sina levnadsomständigheter 
har ofta att göra med livshändelser som att sätta bo, skaffa barn och 
att ha barn i skolan. Med det urval som gjorts i medborgarunder
sökningen kan antalet sådana situationer variera från en (endast bo
ende) upp till sex. Som nämnts i kapitel 3 ligger det genomsnittliga
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Figur 6.2 Ålder och antal medborgarsituationer

antalet roller mellan tre och fyra. Figur 6.2 visar hur antalet roller 
varierar över åldrarna.

Vardagslivets intensitet, som det återspeglas i antalet medborgar
roller, stiger under ungdomsåren, kulminerar i 30-40-årsåldern, för 
att successivt sjunka med tilltagande ålder.

Medborgarmakt förstås här som ett framgångsrikt försök att för
ändra en situation som man är missnöjd med. En viktig länk i den
na kedja utgörs av förmågan att ta ett initiativ för att påverka sin 
egen situation. Ett sammanfattande mått är hur många initiativ man 
tagit, uttryckt som en andel av samtliga situationer som varit aktu
ella. Som nämnts i kapitel 5 ligger genomsnittet i hela befolkning
en på 27 procent. Det visar sig nu att även denna andel varierar på 
ett karaktäristiskt sätt över åldrarna. Benägenheten att ta något ini
tiativ är allra störst i 30-40-årsåldern, men däremot klart lägre bland 
de yngsta och de äldsta. Det visar sig för övrigt att samma sak gäl
ler missnöjet; de medelålders uttrycker starkare missnöje över sin 
situation än både yngre och äldre.
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Figur 6.3 Procentandel initiativ efter kön och ålder

Figur 6.3 visar också att åldersmönstret i fråga om initiativ är i 
huvudsak detsamma bland män som bland kvinnor. En viss liten, 
intressant, skillnad kan emellertid noteras. Ålderskurvan är något 
starkare markerad bland männen. De unga kvinnorna är något mer 
engagerade än männen. Likaså är de äldre kvinnorna något mer ini
tiativrika än de äldre männen. Men i de aktiva åldrarna har männen 
ett visst försprång framför kvinnorna.

Det är då väl att märka att måttet på benägenheten att ta initiativ 
är andelen initiativ i förhållande till antalet aktuella medborgarrol
ler. Antalet initiativ är ännu starkare knutet till de aktiva åldrarna 
eftersom fler situationer där är aktuella (tabell 6.3).

Om den totala mängden initiativ ses som ett uttryck för medbor
garnas samlade krav under ett år kan man konstatera att denna med- 
borgaropinion inte är åldersmässigt representativ. Ungdomarna och 
de äldre talar här med svagare stämma.

Även den allmänna bedömningen av de egna möjligheterna att 
påverka sin situation varierar på ett broformat sätt över generatio-
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Figur 6.4 Bedömning av möjlighet att påverka efter kön och ålder 

nema (figur 6.4). Höjdpunkten ligger dock något längre upp i åld
rarna. Som tidigare påpekats känner sig män ha större möjlighet att 
påverka än vad kvinnorna gör. De två ålderskurvorna löper i det 
närmaste parallellt. Inom alla åldersgrupper ligger kvinnornas be
dömning av påverkansmöjlighetema lägre än männens. Den grupp 
som anser sig vara mest maktlös är de unga kvinnorna.

Tabell 6.3 Ålder och antal initiativ

Alder Antal initiativ
16-20 år
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80

0,4 
1,0 
1,3 
1,0 
0,6 
0,3 
0,2
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Figur 6.5 Administrativ kompetens efter kön och ålder

En liknande ålderskurva registreras för administrativ kompetens 
(figur 6.5). Personer i fyrtioårsåldern är de som gör mest positiva 
bedömningar över sin förmåga att överklaga ett beslut och hävda 
sig gentemot de offentliga myndigheterna. Men det är här inte de 
unga utan tvärtom de äldre som har lägst värden. Allra svårast att 
hävda sin rätt inför myndigheterna har de äldre kvinnorna.

Hur skiljer sig olika generationer åt när det gäller det politiska del
tagandet? Enligt en vanlig föreställning är dagens ungdomar poli
tiskt passiva. De unga av idag, heter det ofta, vänder sig bort från 
politiken.

Det visar sig emellertid att bilden är relativt komplicerad. Det 
finns ingen enkel sanning om sambandet mellan ålder och politiskt 
deltagande. Återigen visar sig nyttan av att kunna särskilja olika 
deltagandetyper. Figur 6.6 visar fyra olika dimensioner av politiskt 
deltagande. Kurvorna visar deltagandet dels bland kvinnor, dels 
bland män.
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Den första aspekten av det politiskt deltagandet, kontakter, va
rierar över åldrarna på ett bekant sätt. Engagemanget i detta av
seende är högst bland personer i 30-5O-årsåldern. Inom alla 
åldersgrupper är männen mer aktiva än kvinnorna. Männens för
språng är särskilt markerat bland medelålders och äldre.

Den andra deltagandedimensionen, partiaktiviteter, känneteck
nas också av att männen, med undantag för ungdomarna, är mer 
aktiva än kvinnorna. Högst engagemang när det gäller partimed
lemskap, partiarbete, mötesdeltagande och förtroendeuppdrag har 
män över 50 år.

En helt annan bild framträder när det gäller den tredje dimensio
nen av politiskt deltagande. Kvinnorna ligger här, utom vad gäller 
de allra äldsta, genomgående högre än männen. De unga kvinnor
na är de som är allra mest aktiva när det gäller att delta i bojkottak
tioner, skriva under namninsamlingar, lämna ekonomiska bidrag 
och bära kampanjmärke.

Protestaktiviteter, den fjärde dimensionen, innebär i detta sam
manhang att delta i strejker, olagliga protester och demonstrationer 
andra än första maj-demonstrationer. Det är framför allt en grupp 
som här skiljer ut sig, nämligen kvinnor i åldern 16-20 år.11 I öv
rigt finns det endast smärre skillnader; det är endast en liten mino
ritet som engagerat sig i protestaktiviteter. Men den politiskt mest 
militanta delen av befolkningen är de unga kvinnorna.

Sambandet mellan ålder och politiskt deltagande beror sålunda 
på vad som avses. Kontakter, att ringa och skriva eller ta andra ty
per av direkta påtryckningsinitiativ, är vanligast i medelåldern. 
Ungdomar, och äldre, är i detta avseende mer passiva. Ungdomar 
är också relativt inaktiva i traditionellt partipolitiskt avseende. Men

11. Antalet intervjupersoner i åldern 16-20 år är naturligtvis litet. Men den stora 
skillnaden mellan män och kvinnor i denna åldersgrupp är sannolikt ingen sta
tistisk slump. Resultatet bekräftas nämligen i stor utsträckning av en särskild 
ungdomsundersökning baserad på ett väsen .ligt större urval. Se Anders West- 
holm, Arne Lindquist & Richard G. Niemi, "Education and the Making of the 
Informed Citizen: Political Literacy and the Outside World", i Orit Ichilov, red., 
Political SocializationforDemocracy, Teachers College Press, New York, un
der utgivning.
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den typ av politiskt deltagande som handlar om opinionsbildning 
och protester är allra vanligast bland de unga.

Bilden av en apolitisk och oengagerad ungdomsgeneration stäm
mer därför inte. Ungdomar kanske säger sig vara ointresserade av 
konventionell partipolitik. Men vidgas definitionen av politik till 
insikt och engagemang i samhällets framtida gestaltning är ungdo
marna väl så engagerade som de äldre generationerna.12

Den allmänna slutsatsen om ungdomarna och politiken blir där
för densamma som för kvinnorna och politiken. Begränsas synfäl
tet till politik i snäv mening, till partiaktiviteter och kontakter med 
offentliga myndigheter, framstår både ungdomar och kvinnor som 
relativt passiva. Men breddas perspektivet också till andra aspekter 
av medborgaraktivitet blir intrycket ett helt annat.

Flera av måtten på medborgarengagemang har att göra med psyko
logiska egenskaper. Både partiidentifikation och känsla av sam
hörighet med samhällets organiserade rörelser rör attityder och 
personlig orientering. Dessa mått på identifikation och samhörig
het skiljer sig markant mellan olika åldrar.

Partiidentifikationen är starkare bland äldre än bland yngre (figur 
6.7). Detta samband är inte unikt för Sverige, utan återfinns även i 
andra politiska system. Fenomenet tolkas vanligen som en effekt 
av åldrande. Med stigande ålder, med fler politiska erfarenheter och 
ökande bekantskap med de politiska valalternativen, följer också en 
starkare utvecklad känsla av närhet till något visst parti.13 Denna 
åldrandeeffekt är emellertid inte uttryck för någon mekanisk lag
bundenhet. Politiska händelser kan både höja och sänka partiiden
tifikationens nivå.14 Partiidentifikationens samband med ålder har 
också tolkats som ett generationsfenomen.15 Sedan slutet av 1960-

12. Ungdomarnas politiska socialisation i 1980-talets Sverige behandlas i forsk
ningsprojektet Ung i politiken. Resultaten kommer att presenteras i doktorsav
handlingar av Anders Westholm, Arne Lindquist och Göran Blomberg.

13. Philip E. Converse, "Of Time and Partisan Stability", Comparative Political 
Studies, 2, 1969.

14. Philip E. Converse, The Dynamics of Party Support. Cohort Analyzing Party 
Identification, Sage Publications, Beverly Hills, 1976.

15. Sören Holmberg & Mikael Gilljam, Väljare och val i Sverige, Bonniers, Stock
holm 1987, s. 241 ff.
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Figur 6.7 Partiidentifikation efter kön och ålder

talet har partiidentifikationen bland de svenska väljarna tenderat att 
försvagas.16

Kvinnor har något svagare partiidentifikation än män. Skillnaden 
återfinns i alla åldersgrupper. Men man kan härav inte dra slutsat
sen att kvinnornas psykologiska engagemang i samhällsfrågor rent 
allmänt är lägre. Tvärtom ser sambandet med kön helt annorlunda 
ut när man går från de politiska partierna till övriga organiserade 
rörelser i samhället. Figur 6.8 visar hur känslan av samhörighet med 
olika rörelser och sammanslutningar varierar över generationerna. 
Det rör sig här om det sammanlagda index som mäter samhörighet 
med såväl första, andra som tredje vågens intresseorganisationer. 
På ett undantag när har kvinnorna högre värden än männen inom 
alla åldersgrupper.

16. Olof Petersson, Väljarna och valet 1976, Valundersökningar, rapport 2, 
SCB/Liber 1977, s. 269; Holmberg & Gilljam, 1987, s. 241 ff.
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Figur 6.8 Samhörighet med organiserade rörelser efter kön och ålder

Även här återfinns samband mellan ålder och identifikation. De 
yngre har svagare känsla av samhörighet med de organiserade rö
relserna än vad de äldre har. Sambandet med ålder är särskilt starkt 
när det gäller den första vågens organisationer, de som rör nykter
het och religion. Även den andra vågens organisationer är mycket 
starkare förankrade bland de äldre. För flertalet av den tredje 
vågens organisationer gäller faktiskt samma sak. Miljörörelsen, 
fredsrörelsen, kvinnorörelsen och internationella hjälp- och solida
ritetsrörelser möts av minst lika stark sympati bland äldre som bland 
yngre. Det är egentligen bara idrottsrörelsen som får samma höga 
poäng av ungdomarna som av de äldre.

Klass
I varje översiktsskildring av Västeuropas politiska sociologi ut
märks Sverige av sin jämförelsevis enkla konfliktstruktur. Många 
länders politiska landskap sönderkorsas av ett virrvarr av konflikt-
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linjer. Strider mellan olika språkgrupper, etniska minoriteter, re
ligiösa åskådningar och regionala särintressen har givit upphov till 
motsättningar som varaktigt bestämt dessa länders politiska förhål
landen. I det språkligt och kulturellt homogena Sverige har dessa 
slags faktorer i modern tid haft försumbar betydelse. Det svenska 
politiska systemet har i stället dominerats av en enda typ av mot
sättning, nämligen den socialekonomiska. Det har varit de stora 
ekonomiska intressegrupperna som kommit att prägla svensk poli
tik.

Det analysschema som Stein Rokkan en gång tecknat för att fånga 
den grundläggande strukturen i norsk politik kan med minst lika 
stort berättigande tillämpas på Sverige. De socialekonomiska mot
sättningarna dominerar i Sverige ännu mer än i Norge, där faktorer 
som språk och kultur tidvis spelat en viktig roll. Rokkans modell är 
mycket enkel. De för politiken bestämmande motsättningarna kan 
härledas med hjälp av ett treklasschema (figur 6.9).17

Jordbruk

Figur 6.9 Socialekonomiska skiljelinjer i svenskt 1900-tal

Den vertikala axeln i schemat återspeglar motsättningen mellan 
land och stad, mellan primär- och sekundärnäringar. Den horison
tella linjen mellan arbete och kapital representerar industrisamhäl
lets fundamentala klassmotsättning.

17. Modellen presenteras i Stein Rokkan, "Norway: Numerical Democracy and 
Corporate Pluralism", i Robert A. Dahl, red., Political Oppositions in Western 
Democracies, Yale University Press, New Haven 1966, s. 93. Jfr även Henry 
Valen & Stein Rokkan: "Norway: Conflict Structure and Mass Politics in a Eu- 
ropean Perspective", i Richard Rosé, red., Electoral Behavior: A Comparative 
Handbook, Free Press, New York 1974, s. 332 ff.
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De tre polerna i schemat manifesterar sig genom starka organi
sationer: lantbrukets fackliga och kooperativa föreningsrörelse, 
fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationerna. De stora 
koalitioner som ingicks under 1930-talet, och som fick ett bestäm
mande inflytande över svenskt samhällsliv, var överenskommelser 
dels mellan arbete och jordbruk (kohandeln), dels mellan arbete och 
kapital (saltsjöbadsandan).

Partisystemets struktur kan likaledes direkt härledas ur triangelns 
socialekonomiska kraftfält. De tre polerna representeras av 
bondeförbundet/centern, socialdemokratin och högem/moderater- 
na. Även om vänster-högerdimensionen är den dominerande i 
svensk partipolitik kan den andra, vertikala dimensionen stundtals 
manifesteras i ”ovanliga” partikonstellationer, som till exempel i 
kämkraftsfrågan under 1970-talet.

Om man skulle välja någon enda modell för den svenska 1900- 
talspolitikens sociala förutsättningar vore det just denna. Men hur 
relevant är treklasschemat när seklet börjar närma sig sitt slut? För 
att tolka det svenska partisystemets struktur är modellen fortfaran
de oumbärlig. Den grundläggande vänster-högerskalan, med en 
emellanåt uppdykande andra dimension med centern vid ena ytter- 
polen, bildar grundmönstret i svensk partipolitik. Detta mönster 
skulle vara obegripligt om man bortsåg från de socialekonomiska 
konfliktlinjer som var bestämmande då partisystemet danades i bör
jan av detta sekel. Men ett partisystem kan vara mer trögföränderligt 
än den sociala strukturen. Stein Rokkan har gjort den observatio
nen att ett partisystem utvecklas språngvis snarare än gradvis. 
Partisystem brukar "kristalliseras” vid en brytpunkt, varefter det 
”fryses” och behåller sin grundstruktur under en lång följd av år. 
Denna partisystemets grundläggande tröghet gör sig ännu gällan
de. Det faktum att treklasschemat är klart igenkännbart ännu i da
gens partimotsättningar kan därför inte omedelbart tas till intäkt för 
att modellen också är den bästa beskrivningen av dagens sociala 
struktur.

Det mest direkta måttet på treklassmodellens relevans är helt en
kelt att beräkna hur stor del av befolkningen som den täcker. Om 
en modell uppfattas som en beskrivning av ett samhälles huvudklas
ser är det onekligen av visst intresse att veta hur stor del av den
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yrkesverksamma befolkningen som inte passar in i modellens ka
tegorier.

Modellen beskriver motsättningarna i primär- och sekundärnä
ringarnas samhälle. Det enklaste måttet på modellens relevans är 
därför hur stor andel av den yrkesverksamma befolkningen som ar
betar inom jordbruk och industri. Under de drygt hundra senaste 
åren har jordbruksbefolkningen minskat kontinuerligt. Andelen in- 
dustrisysselsatta kulminerade under 1960-talets första hälft och har 
därefter minskat. Det sammantagna resultatet är därför entydigt: in
dustrins och jordbrukets betydelse som försörjningskälla minskar 
successivt.

Under åren 1960-1985 minskade andelen som förvärvsarbetar 
inom jordbruket från 15,7 till 4,8 procent. Industrins andel av de 
förvärvsarbetande gick ner från 40,3 till 29,9 procent.18 Det bety
der att andelen som arbetar inom industri och jordbruk minskade 
från 56 procent år 1960 till knappt 35 procent år 1985. Idag arbetar 
endast en tredjedel av den yrkesaktiva befolkningen i de näringar 
som bildar den för svensk politisk historia fundamentala socialeko
nomiska konfliktmodellen.

Den på näringsgrensstatistiken grundade bilden är nu inte den
samma som en klassanalys i strikt mening. Inom respektive näring 
ryms yrken av helt olika klasstillhörighet. På grund av det statistis
ka grundmaterialets beskaffenhet är det betydligt svårare att få en 
jämförbar översikt över klassernas förändrade storlek. Det har dock 
gjorts försök att med hjälp av bearbetningar av folkräkningarna 
teckna klassamhällets utveckling. I en sådan analys har Göran 
Therborn beskrivit den svenska klasstrukturen från 1930.19 Ett av 
Therborns resultat är att arbetarklassens storlek i huvudsak förbli
vit oförändrad. Denna slutsats har emellertid ifrågasatts; andra ana
lyser pekar på att arbetarklassens storlek minskar.20 De skiljaktiga 
slutsatserna beror i allt väsentligt på olika definitioner. Therborn 
räknar en stor del av tjänstesektorn till arbetarklassen, exempelvis 
yrken inom handel och sjukvård. Dessa gruppers ökning kompen-

18. Statistisk årsbok, statistiska centralbyrån, Stockholm 1987, s. 178.
19. Göran Therborn, Den svenska klasstrukturen 1930-1980, Zenit, Lund 1981.
20. Robert Erikson, "Den sociala strukturen och dess förändring", i Robert Eriks- 

on och Rune Åberg, red., Välfärd i förändring. Levnadsvillkor i Sverige 1968- 
1981, Prisma, Stockholm 1984, s. 42 ff.
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serar det minskande antalet industriarbetare. Men Therborns mate
rial kan om man så vill omgrupperas. Fyra kategorier är relevanta 
för treklassmodellen, nämligen ”jordbruksarbetare”, ”övriga pro
duktiva arbetare: industri, byggnads, transport m fl”, ”bönder” samt 
”övriga företagare”. Summan av dessa fyra kategoriers andel av den 
förvärvsarbetande befolkningen minskade från 63 procent år 1930 
till 39 procent år 1975. Även denna beräkningsmetod ger slutsatsen 
att treklassmodellens relevans minskar.

Som social beskrivning passar treklasschemat bättre in på det ti
diga 1900-talets samhälle med dess arbetsintensiva fabriker och 
lantbruk än dagens samhälle med dess industrirobotar, datorer, 
skrivbord och offentliga vårdinrättningar. En nära till hands liggan
de lösning vore att modifiera schemat, ändra eller lägga till någon 
eller några klasser, finna några nya kategorier som bättre täcker da
gens verklighet.

Men problemet är mer djupgående än så. Själva klassanalysens 
intellektuella operation har blivit problematisk. Den grundläggan
de tankemodellen kan sägas utgöras av tre led: (1) en individ (2) 
placeras (3) i en klass. Alla tre led kan ifrågasättas. Innebörden av 
en klass är inte längre självklar. Frågan är vad som skall menas med 
att någon placeras i eller hänförs till en viss klass. Det är heller inte 
självklart vad det är som hänförs till en klass; modellen förutsätter 
en entydig individ. De tre problemen skall här diskuteras i tur och 
ordning.

Den mångtydiga klasstrukturen

Den marxistiskt inspirerade klassanalysen kommer bäst till sin rätt 
i ett polariserat samhälle. I den mån det finns en exploaterande över
klass och en exploaterad underklass råder en korrespondens mellan 
beskrivningen av det konkreta samhället och den materialistiska 
historieuppfattningen. "Historien om alla hittillsvarande samhällen 
är historien om klasskamp” inleds Kommunistiska manifestet 1848. 
Som ofta påpekats finns det emellertid inte någon entydigt utfor
mad klassteori i Marx egna skrifter. I sina analyser av samtida 
politiska händelser i Europa rörde han sig med betydligt mer nyan
serade kategorier än det bipolära schemat. Man kan nu utan att tän
ja den marxistiska grundkonceptionen alltför mycket lägga till
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någon eller några ”mellanklasser”, till exempel småbourgeoisie el
ler jordbrukare.

Men vad som kvarstår som en grundläggande förutsättning är att 
klasserna ses som en klassificering. En klass är logiskt sätt en ka
tegori. Klassificeringen bildas av kategorier som är fullständiga och 
ömsesidigt uteslutande. En individ kan placeras i en och endast en 
klass. En klasstruktur är som en byrå. Yrken hamnar i samma by
rålåda beroende på sin klassmässiga ställning. Tanken är att yrken 
karaktäriseras i ett enda avseende.

En stor del av de marxistiskt inspirerade klassanalyserna har 
kommit att röra sig kring gränsdragningsproblem. De enda typer av 
individer som inte vållar några problem är storkapitalisten som äger 
fabriker och proletären som säljer sin arbetskraft till kapitalisten. 
Men desto större är problemen när man kommer till nyare typer av 
yrken. Försöken att pressa in det moderna samhällets olika gruppe
ringar i klasschemat blir alltmer ansträngda. Det är uppenbart att 
det grundläggande tvåklasschemat, eventuellt modifierat med någ
ra kategorier för hantverkare och bönder, passade bäst på de prole- 
tariserade industriområdena i sekelskiftets Europa. I de senare 
varianterna av klassteorins tillämpningar ligger en dold anklagelse 
att Marx inte förutsett och tagit hänsyn till förekomsten av system
programmerare, windsurfinglärare och vårdbiträden.

Den svårighet som sammanhänger med de marxistiska tillämp
ningarna av klassteorin är att dessa underförstår ett tankemässigt 
likhetstecken mellan klass och klassificering. Utan tvivel är det 
rumsliga analogier som styrt tanken. Hela diskussionen om gräns
dragningar förutsätter spatiala metaforer. Det logiskt-statistiska ut
trycket för denna tanke är att klasstrukturen bestäms med hjälp av 
en diskret, taxonomisk klassificering med dess krav på ömsesidigt 
uteslutande kategorier.

I ett försök att använda ett marxistiskt influerat klassbegrepp som 
instrument för empirisk analys har det blivit alltmer uppenbart att 
modellen leder till stora svårigheter. Det går i många fall inte att en
tydigt föra ett visst yrke till en bestämd klass med hjälp av ett enda 
kriterium. Denna erfarenhet har lett till olika modifieringar av det 
enkla klasschemat. Den amerikanske sociologen Erik Olin Wright 
har infört begreppet ”motsättningsfyllda klasspositioner” (contra- 
dictory class locations). En forskargrupp har med utgångspunkt från
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detta klassbegrepp genomfört en empirisk undersökning av den 
svenska klasstrukturen.21

Wright och hans medarbetare skiljer mellan tre typer av makt och 
kontroll i arbetet: 1) ägande av kapital, 2) beslutanderätt över an
vändande av produktionsmedel samt 3) rätt att bestämma över och 
kontrollera andras arbetskraft.22 Det finns yrken som uppfyller nå
got men inte alla av dessa kriterier; det är dessa som innehar mot- 
sättningsfyllda klasspositioner. En stor grupp utgörs av vad som 
benämns ”delvis självständiga lönearbetare": ”Genom att de är 
lönearbetare tillhör de arbetarklassen, men genom att de själva 
kontrollerar sitt eget arbete i väsentlig utsträckning tillhör de små
borgerligheten”. 23

Upphovsmannen har emellertid sedermera gjort självkritik. Be
greppet motsättningsfyllda klasspositioner kritiseras numera av 
Olin Wright själv i fyra avseenden.24 För det första är begreppet 
”motsättningsfylld” oegentligt; det hade varit bättre att tala om 
”dual or heterogenous”. För det andra är ”rätt att bestämma över och 
kontrollera andras arbetskraft” tveksamt som kriterium för att ur
skilja småborgerligheten. För det tredje är schemat otillräckligt för 
att fånga upp klasstrukturen i de ”postkapitalistiska” samhällena. 
För det fjärde borde de tre klasskriterierna inte utgått från domi
nans, dvs makt och kontroll, utan från exploateringsbegreppet.25

Det finns här ingen anledning att ta ställning till huruvida det är 
den yngre eller den senare Olin Wright som har rätt. Båda varian
terna av klassbegreppet har något sterilt över sig. Men den grund
läggande tanken är god nog. För att kunna beskriva det moderna 
samhällets klasstruktur räcker det inte med ett enda kriterium. En 
empirisk bestämning av klasstrukturen måste ta hänsyn till den om
ständigheten att ett yrke samtidigt kan bestämmas på flera sätt. 
Klassbegreppet är mångdimensionellt.

21. Göran Ahme, Hedvid Ekerwald & Håkon Leiulfsrud, Klassamhällets föränd
ring, Arkiv, Lund 1985.

22. Ibid., s. 23.
23. Ibid., s. 24.
24. Erik Olin Wright, Classes, Verso, London 1985.
25. Ibid., s. 51 ff. Olin Wrights nya modell baseras på den teori om exploatering 

som utvecklats av John Roemer, en företrädare för amerikansk "rational choi- 
ce Marxism”.
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Vad som paradoxalt nog saknas hos Olin Wright och andra nuti
da marxistiska samhällsvetare är en historisk anknytning. De olika 
klasstypologierna är doftlösa just därför att de inte tar hänsyn till de 
historiska säregenheterna hos det samhälle som är föremål för ana
lys.

Att söka fånga ett samhälles klasstruktur med hjälp av en klassi
ficering kan ses som en speciell tolkning av historiematerialismen. 
Sannolikt är det ytterligare en spatial metafor som spelat ett spratt. 
Det historiematerialistiska grundschemat anger att samhällena ge
nomlöper ett antal stadier (urkommunism, feodalism, kapitalism, 
socialism/kommunism). Men kan naturligtvis alltid diskutera de 
olika periodernas antal och karaktär, men det som här är väsentligt 
är att stadierna uppfattas som vägsträckor; genom historiens lopp 
"passerar” samhällena den ena eller andra epoken och ”går över” i 
den nästa. Ett samhälle betraktat vid en given tidpunkt karaktärise
ras av den då rådande epoken. Huvudmotsättningen under industri
kapitalismen går sålunda mellan arbete och kapital; eventuella 
”rester” från förkapitalistiska produktionssätt betraktas med en 
blandning av irritation och överlägsenhet såsom något som är 
”dömt” att vittra bort och försvinna. Det är denna mekanistiska tolk
ning av stadieteorin som gör att de klassanalytiska klassificeringar
na får ett så förvånansvärt statiskt drag.

Man kan nu mycket väl behålla tanken på att samhället genom
gått ett antal perioder, var och en karaktäriserad av sitt särskilda pro
duktionssätt. Därav följer emellertid inte att de tidigare faserna är 
för evigt passerade, slängda på historiens sophög. Skulle någon me
tafor användas är det snarast geologins språk; samhällets sociala 
struktur kan ses som ett antal sediment, socialekonomiska relatio
ner som överlagrats och samexisterar. En individs klassmässiga po
sition måste därmed bestämmas inte endast i förhållande till en utan 
till samhällets samtliga klassmässiga skiljelinjer.

En flerdimensionell klassanalys av detta slag kan därmed sam
manfattas på följande sätt. Klass betecknar människors relationer 
till samhällets produktionsmedel. Varje samhälle har sina sätt att or
ganisera försörjning. För att låna Pontus Fahlbecks ord: ”klassvä
sendets uppehållande princip” är ”i främsta rummet egendomen, 
förvärvet, därnäst arbetets olika natur såsom arbete med huvudet
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och arbete med händerna”.26 De olika sätten att organisera försörj
ning kan var och ett härledas till en viss historisk epok. Dessa 
historiskt unika produktionssätt bildar klassamhällets dimensioner. 
Varje individ kan i princip representeras som en punkt i ett flerdi- 
mensionellt koordinatsystem. Graden av entydighet i klassbestäm
ning är en empirisk fråga. Klassmässig homogenitet framträder som 
tätt sammanhållna svärmar av punkter. Ett mer utspritt och otydli
gare mönster är ett mått på en fragmenterad klasstruktur; i detta fall 
finns det många individer med mångtydiga klasspositioner.

Detta sätt att karaktärisera ett klassamhälle utgör en renodling av 
den aspekt som rör individens relation till produktionsmedlen. Me
toden gör emellertid inte anspråk på att fånga alla element i Marx 
klassteori. Ett för Marx väsentligt problem gällde den subjektiva, 
den politiska sidan av klasserna. För att klasserna skall kunna upp
träda som handlande subjekt på historiens scen krävs att de besitter 
en kollektiv medvetenhet om sin situation och sitt öde. Först då 
övergår en klass ”i sig” att bli en klass ”för sig”. Det är naturligtvis 
fullt möjligt att vid sidan av det flerdimensionella klasschemat även 
söka karaktärisera förekomsten av kollektivt medvetande, i vilken 
utsträckning de aggregat som bildas av gemensam ställning i för
hållande till produktionsmedlen också motsvaras av att individerna 
i dessa grupper upplever sig ha gemensamma intressen.

Den mångtydiga klasstillhörigheten

Den komplikation som hittills diskuterats har handlat om själva 
klasstrukturens utseende. Varje enskilt yrke måste samtidigt kunna 
bestämmas på mer än ett sätt. Nästa problem uppkommer när en in
divid skall inplaceras i klasstrukturen med ledning av sitt yrke. I 
många fall är detta relativt oproblematiskt. Men det finns fler ut
tryck för att en individs klasstillhörighet är mer eller mindre mång
tydig.

Några exempel: En person arbetar halvtid på sitt jordbruk och 
halvtid en fabrik. En annan person delar sin tid mellan att leda ett 
forskningsinstitut och att föda upp får. En damfrisör bildar egen fir
ma och hyr en stol i firman där hon tidigare varit anställd. En arbe-

26. Pontus Fahlbeck, Stånd och klasser. Lund 1892, s. 43 f.
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tare äger kapital i företaget och är ”90 procent arbetare och 10 pro
cent kapitalist”. Arbetare och tjänstemän i ca 200 svenska företag 
har på några få år tecknat sig för konvertibler värda 13 miljarder 
kronor.27 LO-tidningen frågar i en rubrik: ”Vilken roll får facket om 
arbetare blir kapitalister?”.28

Det är inte längre självklart till vilken kategori en person skall 
föras: företagare, arbetare, tjänsteman, anställd osv.

Problemet att entydigt hänföra en person till en och endast en 
klass stegras ytterligare om man inför en tidsmässig dimension. So
cial rörlighet, såväl mellan som inom generationer, innebär att en 
person kan bära med sig erfarenheter från helt olika sociala miljö
er, antingen från sin uppväxt eller genom egna yrkesbyten.

För att korrekt kunna representera denna typ av individ i en em
pirisk undersökning krävs inte bara en utan flera bestämningar. Det 
är i och för sig inget problem. Bekymret uppstår vid själva klassbe
stämningen. Det blir svårt att upprätthålla föreställningen att en in
divid hör till en och endast en kategori.

Den mångtydiga individen

Antag nu att de två första typerna av problem inte existerade. De i 
klasstrukturen ingående kategorierna är entydiga och en individ kan 
hänföras till en och endast en klass. Men vad är då innebörden av 
denna placering? Tanken är att man fått ett rättvisande mått på in
dividens sociala situation. I och med sin relation till produktions
medlen antas individen uppträda som medlem av en klass, som del 
av en socialekonomisk struktur. Man ser framför sig gruvarbetaren 
i det engelska kolfältet, sedan generationer boende i samma slitna, 
sotiga tegelhus. Eller godsägaren i nedärvd förvissning spankule
rande på sina ägor.

En av de stora sociala förändringarna i modem tid är hemmafruns 
försvinnande. Andelen kvinnor i arbetsför ålder som varken har el
ler haft ett förvärvsarbete utanför hemmet är idag ytterst liten. På 
mindre än två årtionden har det ägt rum en genomgripande föränd
ring som fått konsekvenser för såväl arbetsliv och familj.

27. Barbro Sköldebrand, Anställd och ägare — konvertibler, Arbetslivscentrum, 
Stockholm 1988, s. 34 ff.

28. LO-tidningen 46 1986.
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För en beskrivning av samhällets klasstruktur har implikationer
na av kvinnornas förändrade ställning knappast till fullo beaktats. 
Fortfarande är en stor del av statistiken upplagd på samma sätt som 
när familjen normalt hade mannen som ensam försörjare. Ett hus
håll hänförs till en bestämd klass med ledning av yrket hos den per
son i familjen som har högst inkomst. Detta får i flertalet fall till 
effekt att kvinnans yrke inte räknas.

För att få en rättvisande bild av en familjs klasstillhörighet mås
te yrket hos samtliga förvärvsarbetande i hushållet beaktas. I många 
fall arbetar naturligtvis båda makar i likartade yrken. Familjens 
klasstillhörighet kan då fortfarande entydigt bestämmas. Men i de 
fall de förvärvsarbetande i familjen hänförs till skilda klasser blir 
klassbestämningen mångtydig. Hustrun till en metallarbetare arbe
tar som tjänsteman på försäkringskassan. En till Handels ansluten 
kvinna som arbetar på parfymavdelningen på ett varuhus är gift med 
en tjänsteman på en datafirma. En lantbrukarhustru arbetar som 
sjuksköterska på lasarettet i närmaste stad. Frun i granngården job
bar halvtid på banken.

Frågan är hur pass vanliga dessa fall är, hur ofta som det idag 
finns familjer med mångtydig klassbestämning. En av TCO initie
rad specialbearbetning av SCBs inkomstundersökning 1983 visar 
att hushållen med blandad klassbestämning är mycket vanliga. Med 
homogena hushåll avses sådana där båda förvärvsarbetande makar 
tillhör samma socialekonomiska grupp. Heterogena hushåll är så
dana där makarna tillhör olika grupper. En beräkning av de två hus- 
hållstypernas relativa storlek är naturligtvis starkt avhängig av hur 
de socialekonomiska grupperna definieras: ju mer finfördelad in
delning, desto färre homogena hushåll. Det har visat sig att även 
med en grov indelning i tre kategorier (högre tjänstemän, övriga 
tjänstemän och arbetare) utgjorde de homogena hushållen inte mer 
än 57 procent. I 43 procent av hushållen tillhörde makarna skilda 
sociala grupper.29 En sociologisk analys av den svenska klasstruk
turen kommer till liknande resultat: andelen klassmässigt heteroge
na familjer ("cross class families") utgör nära hälften av samtliga

29. Karsten Lundequist & Jan-Erik Nyberg, "Tjänsteman och andra. En studie i för
delningspolitik". TCO, maj 1987, s. 24. Bearbetning av tabell 3. I underlaget 
ingår hushåll där de båda samboende är förvärvsarbetande löntagare.
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familjer. Tillhörigheten till en sådan blandad familj visar sig till yt
termera visso har betydelse för synen på makt, politik och klass.30

Sambandet mellan familj och klasstillhörighet kommer senare att 
behandlas i ett särskilt avsnitt (kapitel 9).

Fragmenter  ing

En klassanalys är en metod att beskriva ett samhälles sociala struk
tur. De svårigheter som är förknippade med en bestämning av 
klasstrukturen hos dagens Sverige säger något viktigt om detta sam
hälle. Den i och för sig mycket åskådliga bilden av ett samhälle som 
en entydig hierarki med skarpt avgränsade lager, som ett system av 
isolerade fack, är missvisande.

Bilden av den fragmenterade klasstrukturen är inte unik för 
Sverige. För flera år sedan utkom en bok om det engelska klass
väsendet som bar den betecknande titeln ”The Fragmentary Class 
Structure”. Huvudargumentet i denna bok var att de traditionella 
klassuppdelningarna håller på att upplösas och ersättas av en mer 
fragmenterad klasstruktur. Författarna polemiserade mot flera 
populära teorier. Den pågående utvecklingen innebar inte att arbe
tarklassen förborgerligades, inte att proletariatet förvandlades i re
volutionär riktning, inte heller att det höll på att uppstå en ny 
arbetarklass. Innebörden av den pågående förändringen är i stället 
att de sammanhållna klasserna håller på att upplösas.31

Maktutredningens uppdrag innefattar att undersöka hur "tillgången 
på ekonomiska resurser" avgör medborgarens "möjligheter att få 
alla sina rättigheter tillgodosedda". Detta är ett sätt att formulera det 
klassiska problemet om förhållandet mellan klass och makt.

30. Håkon Leiulfsrud & Alison Woodward, "Women at Class Crossroads: Repu- 
diating Conventional Theories of Family Class", Sociology, 21, 1987, s.399; 
Håkon Leiulfsrud & Alison Woodward, Cross-Class Encounters of a Close 
Kind: Class Awarenèss and Politics in Swedish Families, manuskript, 1987, s. 
tab. 1, s. 24. Jfr även en motsvarande norsk undersökning: Tom Colbjørnsen, 
Gunn E. Birkeland, Gudmund Hernes & Knud Knudsen, Klassesamfunnet på 
hell, Universitetsförlaget, Oslo 1987, s. 88 ff.

31. K. Roberts, F.G. Cook, S.C. Clark & Elisabeth Semeonoff, The Fragmentary 
Class Structure, Heinemann, London 1977.
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Med den metod som här valts, en intervjuundersökning, blir till
vägagångssättet att karaktärisera enskilda individer (och senare 
även familjer) efter deras klassposition. Klassbestämningen kom
mer sedan att användas som en förklaring till variationerna i 
medborgarengagemang. Det blir härigenom möjligt att konstatera 
huruvida det faktiska förverkligandet av medborgarskapets inne
börd på ett systematiskt sätt är relaterat till klasstillhörigheten.

Mot slutet av kapitlet införs även andra mått på individernas so
ciala position. Det gäller två med klasstillhörigheten nära samman
hörande begrepp, nämligen utbildning och inkomst. Skillnaden 
mellan centrum och periferi ägnas ett speciellt avsnitt. Särskild upp
märksamhet riktas även mot en grupp, nämligen invandrare, som 
kan antas ha speciella svårigheter att göra sig gällande i samhället.

Det faktum att klasstrukturen blir alltmer komplex och mångfaset- 
terad innebär nu inte att de stora sociala kollektiven har försvunnit. 
Yrket, relationen till produktionsmedlen, sätter ännu idag en avgö
rande prägel på sociala vanor och kollektivt handlande. Så småning
om kommer bilden att fyllas med fler detaljer, men en konventionell 
startpunkt för diskussionen om sambandet mellan social position 
och medborgarskap är en indelning i tre stora socialklasser. De tre 
kategorierna är arbetare, tjänstemän och företagare. De förvärvs
arbetande klassificeras efter sitt nuvarande yrke. Tillfälligt arbets
lösa, tillfälligt föräldralediga och andra tillfälligt tjänstlediga 
inordnas efter sitt senaste yrke. Pensionärer hänförs till det yrke de 
hade då lämnade sitt förvärvsaktiva liv. Andelen personer som inte 
kan placeras in i något yrke, främst studerande samt hemmafruar 
som aldrig förvärvsarbetat, uppgår till sju procent; dessa personer 
ingår därmed inte i den närmast följande analysen. De intervjuade 
tillfrågades i detalj om yrke, arbetsuppgifter och vad för slags pro
duktion och verksamhet som finns på arbetsstället. Med ledning 
härav har yrkesuppgifterna i efterhand överförts till sifferkoder.32

32. I själva verket har tre separata kodscheman utnyttjats: ett för den äldre social- 
gruppsindelningen (för att möjliggöra jämförelser med tidigare undersökning
ar), ett för det yrkesschema som ligger till grund för de statsvetenskapliga 
väljarundersökningarna samt ett för statistiska centralbyråns nuvarande indel
ning i socialekonomiska grupper. Principerna för yrkeskodningen framgår av 
den tekniska rapporten från medborgarundersökningen (utkommer senare).
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Till gruppen arbetare har väsentligen förts sådana yrken som faller 
inom LOs organisationsområde. Yrken som organiseras av TCO el
ler SACO/SR förs till tjänstemannakategorin. Gruppen företagare 
innefattar främst småföretagare; även jordbrukare ingår. Den rela
tiva fördelningen i urvalet visar att tjänstemännen numera utgör 
nästan hälften av befolkningen, närmare bestämt 47 procent. Ande
len arbetare uppgår till 44 procent och företagarna till 9 procent.

Tabell 6.4 ger en översikt över sambandet mellan klass och med
borgarengagemang. Inom varje av de tre yrkeskategorierna visas 
medelvärdet på de olika medborgardimensionerna.

Endast i några få fall råder jämlikhet i den meningen att medbor
garengagemanget är detsamma inom alla tre klasser. Det stora fler
talet aspekter av medborgarskapets faktiska förverkligande har det 
gemensamt att arbetarna har lägre värden. Det sammanfattande 
måttet på bedömningen av möjligheterna att påverka sin egen 
situation visar att företagarna har starkast känsla av kontroll. 
Tjänstemännen kommer visserligen efter företagarna, men har ge
nomgående en mera positiv bedömning av sina påverkansmöjlig- 
heter än vad arbetarna har. De olika måtten på aktiviteter och 
initiativ visar också tydligt att tjänstemännen är mer engagerade än 
arbetarna. Samma sak gäller de fem olika dimensionerna av poli
tiskt deltagande. Inte heller organisationslivet uppväger; arbetarna 
är även här de minst engagerade.

Det aktiva handlandet som medborgare och förmågan att göra sig 
gällande i samhället skiljer sig åt mellan olika sociala grupper. Ar
betare har, med detta sätt att mäta, mindre makt än tjänstemän och 
företagare. Det finns ett samband mellan social position och med
borgarskapets faktiska förverkligande. De klassmässiga skiljelin
jerna avspeglar sig i medborgerlig ojämlikhet. Sverige är i detta 
avseende fortfarande ett klassamhälle.

Detta är den allmänna, översiktliga bilden. Men en närmare 
granskning av datamaterialet ger vid handen att de olika sidorna av 
medborgarskapet relateras till klasstillhörigheten på ett något skif
tande sätt. Vissa aspekter är starkare klassbundna, andra har endast 
ett svagt samband med klasstillhörigheten. Tabell 6.5 visar samban
det mellan klass och medborgarskapets olika dimensioner. Yrkes
grupperna har här reducerats till två; tjänstemän och företagare har
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Tabell 6.4 Klasstillhörighet och medborgarskap

Arbe
tare

Tjänste
män

Före
tagare

Initiativ som boende 25 35 20
Initiativ som konsument 11 16 6
Initiativ som patient 15 22 20
Initiativ som småbarnsförälder 21 33 29
Initiativ som skolbarnsförälder 25 42 31
Initiativ som anställd 49 70 —
Initiativ: sammanfattning 23 35 18

Möjlighet att påverka i rollen som: 
Boende 49 58 62
Konsument 63 66 65
Patient 42 47 41
Småbarnsförälder 43 51 52
Skolbarnsförälder 19 25 23
Förvärvsarbetande 40 56 80
Möjlighet att påverka: sammanfattning 47 54 60

Aktiviteter som boende 12 22 16
Aktiviteter som småbarnsförälder 35 49 36
Aktiviteter som skolbarnsförälder 47 57 44
Aktiviteter som anställd 39 50 —

Administrativ kompetens 70 88 80

Politiskt deltagande: 
Kontakter 10 24 18
Partiaktiviteter 7 8 11
Manifestationer 19 26 18
Protester 2 3 1
Röstning 86 93 93

Intresse för politik 46 57 52
Partiidentifikation 58 60 63

Föreningsmedlemskap 9 13 11
Uppfattning om fackligt inflytande 36 42 —
Samhörighet med organiserade rörelser 37 42 41
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Tabell 6.5 Klasstillhörighet och olika medborgarsituationer

Samband (r) 
med klass

Bedömning av möjlighet att påverka i rollen som
Förvärvsarbetande 0,39
Boende 0,18
Småbarnsförälder 0,17
Skolbarnsförälder 0,17
Patient 0,09
Konsument 0,06

Tagit initiativ för att påverka i rollen som
Förvärvsarbetande (anställd) 0,22
Skolbarnsförälder 0,15
Småbarnsförälder 0,12
Patient 0,10
Boende 0,08
Konsument 0,06

för den statistiska analysens skull sammanslagits till en enda kate
gori.

Korrelationerna har alla plustecken. Det innebär att arbetare ge
nomgående har lägre värden än tjänstemän och företagare. Men ko
efficienternas storlek varierar avsevärt. Man kan urskilja tre grupper 
av medborgardimensioner efter styrkan i sambandet med klasstill
hörighet.

I en kategori för sig finns arbetslivet. Bedömningen av möjlig
heterna att påverka sina arbetsförhållanden (arbetstid, arbetsorga
nisation, arbetsmiljö och arbetets allmänna inriktning) skiljer sig 
mycket starkt mellan å ena sidan arbetare och å andra sidan företa
gare och tjänstemän. Tjänstemännen har också varit mer aktiva när 
det gäller att ta initiativ för att åstadkomma förbättringar eller mot
arbeta försämringar när det gäller arbetsförhållanden och arbets
platsen. (Denna fråga ställdes inte till företagare, utan endast till 
anställda.)

I en mellankategori finns föräldrarollen; att vara småbarnsföräl
der eller skolbarnsförälder spelar i detta sammanhang mindre roll. 
Sambandet med klasstillhörigheten är medelstarkt. Det finns även 
här ett tydligt samband mellan å ena sidan klasstillhörighet och å
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andra sidan initiativ och bedömning av möjlighet att påverka. Men 
sambandet är inte fullt så starkt som var fallet inom arbetslivet.

De två områden som är svagast relaterade till klasstillhörigheten 
är kapitalvaruinköp och sjukvård. Förmågan att göra sig gällande 
som konsument eller som patient skiljer sig endast föga mellan ar
betarklass och medelklass.

För boendets del är resultaten inte helt entydiga. Det beror fram
för allt på att de som bor i eget hus på landsbygden å ena sidan an
ser sig ha stor möjlighet att påverka sitt boende, men å andra sidan 
relativt sällan behöver ta något initiativ för att påverka. I det sena
re avseendet kommer följaktligen ett antal tjänstemän, företagare 
och jordbrukare att uppvisa relativt låga aktivitetsvärden. Samban
det mellan initiativ och klasstillhörighet blir följaktligen ganska 
svagt.

På motsvarande sätt kan man jämföra hur de olika aspekterna av 
politiskt deltagande samvarierar med klasstillhörigheten. Det rör 
sig om en för det politiska systemets sätt att fungera avgörande frå
ga. I vilken mån utgör de politiskt aktiva en social elit? Finns det 
en social klasskiktning som tar sig politiska uttryck? Har de poli
tiskt talföra en överklassaccent? Tabell 6.6 ger svaren på dessa frå
gor.

Tabell 6.6 Klasstillhörighet och politiskt deltagande

Politiskt deltagande
Samband (r) 

med klass
Kontakter 0,29
Manifestationer 0,14
Röstning 0,12
Partiaktiviteter 0,05
Protester 0,03

Det går inte att ge ett entydigt svar. En del former för politiskt 
deltagande är starkare knutna till sociala skiljelinjer än andra. Den 
variant av politiskt deltagande som innebär störst mått av enskilda 
personliga initiativ, kontakter, är den där medelklassen, i synnerhet 
tjänstemännen, har störst försprång före arbetare. Också opinions
bildande manifestationer samt röstning skiljer sig tydligt mellan de
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sociala grupperna. Däremot finns det två dimensioner av politiskt 
deltagande som endast har obetydligt samband med klass: partiak
tiviteter och protester. När det gäller protester skall det visserligen 
påpekas att de låga frekvenserna med nödvändighet leder till låga 
korrelationer. Men sambandet är inte enbart en statistisk konstpro
dukt; militanta aktioner förekommer ytterst sällan bland företaga
re. Det är också ett betydelsefullt faktum att partipolitiska aktiviteter 
förekommer lika ofta bland arbetare som bland företagare; det är 
endast tjänstemännen som här har ett måttligt försprång.

Huvudslutsatsen är att det i flera avseenden finns väsentliga skill
nader mellan de stora sociala klasserna. Det utesluter givetvis inte 
att det samtidigt kan existera betydande variationer inom klasserna. 
Bilden av ett antal skarpt avgränsade och homogena klasser är, som 
tidigare påpekats, idag föga realistisk. Frågan är vad sådana inom- 
gruppsdifferenser har för betydelser för medborgarskapets olika 
komponenter.

En av svårigheten vid en konventionell klassanalys är, som re
dan nämnts, att en del personer har mer än ett yrke. Dubbelarbete, 
extraknäck eller bisysslor gör att en och samma person kan hänfö
ras till mer än ett yrke. Intervjuundersökningen innehöll frågor just 
om sådana arbeten vid sidan om. Även om den dubbla klasstillhö
righeten är av stort principiellt intresse skall dess praktiska betydel
se inte överdrivas. Det visar sig nämligen att det inte är mer än 10 
procent som har något annat arbete vid sidan av huvudsysselsätt
ningen. Av dessa är det i runda tal hälften vars bisyssla faller inom 
samma klasskategori som huvudyrket; de tjänstemän som har en bi
syssla arbetar exempelvis vanligen också med någon tjänstenäring. 
Det finns givetvis anställda arbetare som har en egen firma vid si
dan om; denna grupp utgör dock inte mer än knappa två procent av 
undersökningsurvalet.

Ett annat sätt på vilket en person kan ha fått erfarenhet från skil
da samhällsmiljöer är genom social mobilitet. Eftersom undersök
ningen innehöll frågor om föräldrarnas yrke kan man få en 
uppfattning om den sociala rörligheten över generationsgränserna. 
Bara de enkla procentfördelningarna ger en blixtbelysning av den 
sociala omgrupperingen under detta århundrade. I föräldragenera
tionen var 25 procent jordbrukare eller företagare; bland de inter-
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vjuade själva är denna andel 9 procent. Andelen arbetare har mins
kat från 47 till 44 procent. I gengäld har andelen tjänstemän ökat 
från 28 till 47 procent. Andelen som har ett yrke som hänförs till 
samma klass som föräldrarna är 47 procent. Det är sålunda endast 
knappt hälften som varit klassmässigt stabila. En majoritet har en 
annan klasstillhörighet än föräldrarna. Det gör att en stor del av da
gens befolkning från sin uppväxtmiljö har en annan social erfaren
het än den som möter dem i deras nuvarande yrkesverksamhet.

Den dubbla yrkestillhörigheten berör en mindre del av medbor
garna, den sociala rörligheten desto fler. Frågan är vad dessa skil
da klasserfarenheter har för betydelse när det gäller aktivitet och 
engagemang som medborgare. Resultatet av de statistiska analys
erna är i allt väsentligt negativt. Det är det egna yrket som är ut
slagsgivande. Erfarenheter från bisyssla eller från uppväxttiden 
verkar härvidlag vara av helt underordnad betydelse. Även detta ne
gativa resultat, denna frånvaro av samband, har sitt intresse. Det har 
i andra sammanhang visat sig att social rörlighet haft stor betydel
se, exempelvis för valet av parti. Arbetare från jordbrukarhem 
röstar mer borgerligt än arbetare som växt upp i arbetarhem. 
Tjänstemän med arbetarföräldrar röstar mer socialdemokratiskt än 
tjänstemän med medelklassbakgrund. Men detta mönster återfinns 
inte när det gäller deltagande och medborgarinflytande. Det före
faller här vara den egna aktuella situationen som är helt avgörande.

Den enkla klassindelning som hittills tillämpats är egentligen en 
kombination av två kriterier, dels om man är anställd eller företa
gare, dels (bland de anställda) om man är tjänsteman eller arbetare. 
Även den enklaste yrkesgruppering baseras sålunda på mer än ett 
indelningskriterium. Detta faktum belyser vad som redan tidigare 
påpekats: ett klassbegrepp bör snarast se som ett flerdimensionellt 
begrepp än som en enkel klassificering. Här görs nu ett försök att 
precisera några sådana dimensioner. Uppgiften är att karaktärisera 
varje enskilt yrke efter ett antal skilda kriterier.Vilka dessa klassbe
greppets dimensioner skall vara är inte självklart. Valet av kriterier 
beror på undersökningens frågeställning, på vilka frågor som ställs 
till datamaterialet. I medborgarundersökningen är det två huvudfrå
gor som aktualiseras.
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Den första har att göra med makt. Den underliggande hypotesen 
är följande. Olika medborgare har olika grader av makt. En av för
klaringarna till denna variation i makt står att finna i yrkeslivet. 
Klasstillhörighet definieras som ställning i produktionen. Olika 
klasser har olika tillgång till olika resurser. Tillgång till resurser har 
betydelse för medborgarens makt. Därför bör det enligt hypotesen 
finnas ett allmänt samband mellan klass och makt. Preciseringen av 
klassbegreppet bör i detta avseende därför ta fasta på vilken typ av 
makt, vilken maktbas som aktualiseras. Yrkets maktbas kan bestäm
mas i tre olika avseenden. Dessa bildar klassbegreppets tre första 
dimensioner.

Den första aspekten har att göra med förhållandet mellan arbete 
och kapital. Denna dimension är helt enkelt en renodling av den 
aspekt som handlar om anställningsförhållandet. För enkelhetens 
skull kommer denna dimension, liksom de följande, att indelas i tre 
kategorier; i princip kan man tänka sig dessa tre kategorier som en 
approximation av en kontinuerlig skala. Den maktbas som det här 
är frågan om är makten som arbetsgivare, att ha anställda. Vid ena 
ytterpolen placeras företagare med anställda. Till andra ytterpolen 
förs anställda. I en mellankategori samlas företagare utan anställda.

Den andra typen av maktresurs är ställning i en hierarki. Trots 
moderna ideal som tillplattade organisationer och självstyrande 
grupper präglas arbetslivet alltjämt oftast av en skiktning i över- 
och underordnade grupper. Vissa leder, andra lyder. Gruppen lön
tagare är i detta avseende mycket blandad. En chef räknas som 
anställd likaväl som biträdet underst i hierarkin. Tre kategorier ak
tualiseras: de som ger order, de som befinner sig i en mellanställ
ning och både ger och tar order samt de som huvudsakligen endast 
tar emot order.

Den tredje klassdimensionen har att göra med kunskap som makt
bas. En del yrken får sin särställning genom att de bildar en profes
sion, ett yrke med särskild utbildning, behörighet och identitet. 
Motsatsen är yrken utan speciella fackkrav. I en mellankategori pla
ceras yrken som exempelvis hantverkare och manuella yrken med 
krav på fackkompetens.

Dessa tre dimensioner rangordnar individer efter deras makt
resurser i tre olika avseenden. Men det finns även andra aspekter 
av yrkestillhörigheten som kan vara utslagsgivande för rollen som
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medborgare. Tre sådana förhållanden som här kommer att upp
märksammas kan sammanfattas under rubriken sektor skultur. 
Hypotesen är här att olika segment av samhället kommit att känne
tecknas av en speciell kultur, en stil, ett förhållningssätt, ett sätt att 
tolka och förstå samhället. I den mån en sådan samhällsuppfattning 
uttrycker utsagda eller outsagda normer om medborgarens förhål
lande till sitt samhälle är den rimliga hypotesen att det finns ett 
samband mellan yrkestillhörighet och medborgarskapets förverkli
gande. Här kommer begreppet sektorskultur att preciseras i tre oli
ka avseenden.

Den första typen av sektorskultur har att göra med tillhörigheten 
till näringsgren. Under det senaste seklet har samhället genomgått 
en unik och dramatisk omvandling, från ett jordbrukssamhälle, över 
ett industrisamhälle till ett postindustriellt samhälle där flertalet yr
kesverksamma arbetar med olika typer av tjänsteyrken. De tre 
intervallen på denna dimension utgörs av primär-, sekundär- re
spektive tertiärnäringarna.

En andra tänkbaii källa till skilda sektorskulturer utgörs av hu
vudmannaskap. Under några efterkrigsdecennier ägde det rum en 
extremt snabb expansion av den offentliga sektorn. Inom många 
kommuner är idag kommunen den största arbetsgivaren. Det vore 
egendomligt om en modern indelning efter klass och yrke inte tog 
i beaktande denna sociala omvälvning. I de två ytterkategorierna 
placeras privat respektive offentligt anställda. I en mellangrupp 
inordnas personer som är yrkesverksamma i organisationer som be
finner sig i gränslandet mellan offentligt och privat, till exempel af
färsverk och statliga bolag.

Den tredje formen av sektorskultur har att göra med arbetslivets 
skillnad mellan kvinnor och män. Den svenska arbetsmarknaden är 
starkt könssegregerad. Det finns många yrken som är typiska kvin- 
noyrken, medan andra yrken är starkt mansdominerade. Yrken kan 
därför klassificeras efter deras genus. Märk väl att uppgiften här 
inte gäller om personen själv är man eller kvinna, utan huruvida ve
derbörande arbetar i ett mans- eller kvinnoyrke. Liksom tidigare är 
det inte individen utan yrket som bildar indelningsgrunden för 
klassanalysen.
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Tabell 6.7 Klassbegreppets sex dimensioner

Procentandel
A. MAKTBAS

1. Kapital
Företagare med anställda 
Företagare utan anställda 
Anställd

1
9

90

2. Hierarki
Ledande position: ger order 
Mellanställning: ger order och tar order 
Underlydande: tar order

19
19
62

3. Kunskap 
Profession 
Hantverk, facklärd 
Ej facklärd

16
43
41

B. SEKTORSKULTUR

4. Näringsgren 
Jordbruk 
Industri 
Tjänstesektor

5
30
65

5. Huvudman
Privat 
Gränsorganisation 
Offentlig

57
8

35

6. Genus
Mansdominerat yrke 
Könsmässigt blandat yrke 
Kvinnodominerat yrke

39
22
39

Uppgiften avser i samtliga fall utom ett (dimension 5) nuvarande och förutvarande 
yrke. Uppgiften om huvudmannaskap föreligger endast för de förvärvsarbetande.
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Kapital Hierarki Kunskap Näringsgren Huvudman

Tabell 6.8 Klassbegreppets dimensioner: inbördes samband

Hierarki 0,58
Kunskap 0,18 0,68
Näringsgren 0,27 -0,08 -0,16
Huvudman 0,26 0,02 -0,03 0,37
Genus 0,21 0,15 0,22 0,55 0,43

Klassbegreppets sex olika dimensioner sammanfattas i tabell 6.7. 
Det finns naturligtvis inbördes samband mellan flera av dessa di
mensioner; tabell 6.8 visar korrelationerna.

Det ligger i sakens natur att de tre första dimensionerna sinse
mellan är förbundna. De uttrycker alla en form av rangordning av
seende maktbas. Redan i konstruktionen av dessa tre mått ligger ett 
visst inbördes beroende; en företagare kan per definition inte ham
na längst ner på hierarkidimensionen. Men i flera fall är samban
den relativt svaga. Att det i några fall uppträder negativa samband 
har föga betydelse; det beror endast på det godtyckliga valet att pri
märsektorn respektive privat huvudmannaskap åsatts höga värden 
på dimensionerna näringsgren och huvudmannaskap.33

Klasstillhörighetens betydelse för medborgarskapets olika di
mensioner kan nu undersökas mer i detalj. Vad är det närmare 
bestämt i yrket som påverkar graden av engagemang och bedöm
ningen av möjligheten att påverka i olika sammanhang? De sex 
klassdimensionerna kan ses som sex oberoende variabler. Med sta
tistisk analys, i det här fallet multipel regressionsanalys, kan man 
få ett mått på den relativa betydelsen av respektive dimension. Re
gressionsanalysen ger som resultatet ett mått på effekten av var och 
en av de sex dimensionerna när man kontrollerat för effekten av de 
fem övriga. Dessutom ger bearbetningen som resultat ett uttryck för 
de sex klassdimensionernas totala förklaringskraft. Denna storhet,

33. Förekomsten av höga inbördes samband utgör ett visst problem i en statistisk 
analys där de sex dimensionerna samtidigt ses som förklarande, oberoende va
riabler i en statistisk regressionsanalys. Fenomenet, s.k. multikollinearitet, har 
den inverkan att säkerheten i skattningarna av de relativa effekterna försvagas. 
I den följande analysen bortses emellertid från små skillnader i detta avseende. 
Endast större, statistiskt signifikanta effekter uppmärksammas.
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andelen förklarad varians, utgör ett mått på i vilken mån respekti
ve medborgardimension är förankrad i klass- och yrkesskillnader.

Tabell 6.9 ger en samlad redovisning av resultaten. Varje rad sam
manfattar resultatet av en regressionsanalys. Ett plus- eller minus
tecken markerar förekomsten av en signifikant effekt. Frånvaron av 
signifikant effekt utmärks av en punkt.34 Kolumnen längst till hö
ger utvisar den procentuella andelen förklarad varians.

Det första intrycket av tabell 6.9 är att det är värt besväret att ar
beta med det mer komplicerade, sexdimensionella klassbegreppet. 
Var och en av dimensionerna har ett självständigt förklaringsvärde 
åtminstone vid något tillfälle. Bilden blir åtskilligt mer nyanserad 
än vad som var fallet vid den konventionella uppdelningen i arbe
tare, tjänstemän och företagare.

Att ta något initiativ för att påverka, för att åstadkomma förbätt
ringar eller motverka försämringar i ens levnadssituation, förekom
mer oftast bland personer som befinner sig i höga positioner och 
som har kunskapsintensiva yrken. Däremot finns det en form av 
maktbas, kapital, som här har motsatt betydelse: anställda tar fler 
initiativ än företagare.

Företagarnas relativa inaktivitet i detta avseende motsvaras emel
lertid inte av någon känsla av svagt inflytande. Tvärtom är bedöm
ningen av möjligheten att påverka sin egen situation störst bland 
kapitalägare och svagare bland anställda. Men det finns ytterligare 
en dimension som positivt påverkar bedömningen av påverkans- 
möjligheterna, nämligen innehav av kunskapskapital.

Även detta mer finfördelade mått på klasstillhörighet visar lik
som tidigare att möjligheten att påverka i rollen som förvärvs
arbetande sammanhänger starkt med yrkespositionen. Samtliga sex 
klassdimensioner spelar här in. Yrkesegenskaper som är korrelera
de med makt i arbetslivet är följande: företagare, hög position, in
nehav av kunskapskapital, tjänstesektor, privata näringslivet samt 
mansyrke. Exempel på yrken som passar in på denna bestämning 
är privatpraktiserande läkare, tekniker och konsulter.

Kunskapskapital visar sig även vara den klassdimension som har 
störst relativ effekt på den administrativa kompetensen, förmågan 
att göra sig gällande inför offentliga myndigheter.

34. Gränsen för signifikant effekt har satt vid säkerhetsnivån 0,95.
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Tabell 6.9 Klassbegreppets dimensioner och medborgarskap

Tabellen baseras på en serie regressionsanalyser. Frånvaro av signifikanta effekter 
markeras med en punkt. I analysen ingår endast förvärvsarbetande.
* Ej tillämpligt

Klassdimension: Kapital Hierarki Kunskap Näringsgr. Huvudman Genus

P lusvärde = Företagare Leder Profession Jordbruk Privat Mansyrke
Minusvärde = Anställd Lyder Ej facklärd Tjänste Offentlig Kvinnoyrke F?

Initiativ som:
Boende - 2
Konsument 2
Patient 2
Småbarnsförälder 2
Skolbarnsförälder 4
Anställd * + + 5
Initiativ: totalt - 4- + 7

Möjl. påverka som:
Boende + + 4
Konsument + 1
Patient + 2
Småbarnsförälder — 5
Skolbarnsförälder 2
Förvärvsarbetande + + + — + + 32
Möjl. påv.: totalt + • + • 12

Admin. kompetens + • 9

Politiskt deltagande:
Kontakter - + 16
Partiaktiviteter 4- 2
Manifestationer + + — 8
Protester + — 2
Röstning + • • — 2

Intresse för politik + + + 8
Partiidentifikation • • • 1

Föreningsmedl. - + + — 15

Antal effekter 8 9 11 3 9 3

De fem olika aspekterna av politiskt deltagande har något olika 
socialt sambandsmönster. Kontakter och personliga hänvändelser 
hänger mindre samman med kapital, men desto mera med hierarki 
och kunskap. Anställning i offentliga sektorn har här också en själv
ständig betydelse. De som oftast tar kontakt med den offentliga sek-
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torns högre tjänstemän är sålunda den offentliga sektorns högre 
tjänstemän.

De partipolitiska aktiviteterna har en helt annan social förank
ring. Det är en grupp som framför allt skiljer ut sig, nämligen 
jordbrukarna. Jordbrukare är långt mer aktiva i partipolitiska sam
manhang än någon annan yrkesgrupp. Däremot återfinns inget stöd 
för hypotesen att de offentliganställda har tagit över de politiska 
partierna.

Övriga former av politiskt deltagande har det gemensamt att de 
är vanligast bland personer i hög ställning och i offentlig sektor. 
Dessa två egenskaper har också ett positivt samband med intresse 
för politik. Även kunskapskapital har i detta fall en effekt. Däremot 
har maktbasen kapital i detta fall ingen sådan effekt: företagare är 
mindre intresserade av politik än vad anställda är. Ett liknande sam- 
bandsmönster uppträder även för föreningsmedlemskap. Sannolik
heten att vara med i många organisationer stiger med hög position, 
innehav av kunskapskapital samt anställning i den offentliga sek
torn.

En ännu närmare granskning av datamaterialet visar att det i en 
del avseenden finns betydande variationer inom tjänstesektorn. 
Sammanför man högre tjänstemän inom sfären vård, utbildning och 
kultur, finner man här en grupp som har mycket höga värden på ini
tiativ, administrativ kompetens, kontakter, manifestationer, protes
ter, röstning och föreningsmedlemskap. Det är dessa lärare, läkare, 
bibliotekarier och liknande som är de mest aktiva och politiskt mest 
engagerade medborgarna. Bedömningen av möjligheterna att på-, 
verka skiljer sig emellertid inte särskilt mycket från genomsnittet.

Nederst i tabell 6.9 ges ett enkelt sammanfattande mått på den 
relativa betydelsen av de sex olika klassdimensionerna; antal fall 
med signifikanta effekter har helt enkelt adderats. Två av dimensio
nerna visar sig har ha en mer underordnad betydelse, nämligen nä
ringsgren och genus. Det betyder nu inte att dessa två faktorer 
saknar samband med medborgarskapets förverkligande. Det rör sig 
här om de relativa effekterna, respektive faktors betydelse givet ef
fekten av alla de andra.

De fyra dimensioner av yrkestillhörigheten som har störst rela
tiv effekt är kapital, hierarki, kunskap och huvudmannaskap. Det 
bör då observeras att för den första och sista av dessa går effekter-
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na ibland i motsatt riktning. Ibland är det egenskapen att vara före
tagare som har en positiv korrelation med medborgarskapet; det gäl
ler här bedömningen av möjligheten att påverka. Ibland är det 
egenskapen som anställd som har effekt; dessa fall handlar om ini
tiativ och aktivitet. I ett fall är det privat huvudmannaskap som har 
effekt, på bedömningen av möjligheten att påverka sina arbetsför
hållanden. I övrigt är det anställning inom offentlig sektor som har 
en positiv inverkan. Effekten gäller flertalet varianter av politiskt 
deltagande samt föreningsaktiviteter.

De två yrkesegenskaper som oftast dyker upp med positiva för
tecken är hierarki och kunskap.

Utbildning
Förmågan att hävda sin rätt förutsätter ett större eller mindre mått 
av kunskaper. Man måste känna till att det finns en möjlighet att på
verka, veta till vem man skall vända sig, veta vad som krävs, veta 
hur man skall lägga fram sin sak, hur man går till väga. Det är en 
nära till hands liggande hypotes att denna förmåga är nära förknip
pad med utbildningen. Även om den formella skolgången inte är 
den enda kungsvägen till inflytande och maktpositioner är utbild
ning ändå en av de viktigaste resurserna för att kunna göra sig gäl
lande.

Detta är ett av de bäst belagda sambanden i internationell poli
tisk sociologi. Det politiska deltagandet står i direkt samband med 
socialekonomisk resursnivå, särskilt utbildning. De lågutbildade är 
passiva, de högutbildade är aktiva.35

Sverige är inget undantag. De flesta av måtten på medborgaren
gagemang har ett tydligt samband med utbildning (se tabell 6.10). 
Att ta kontakter och initiativ, att vara medlem i organisationer, att 
kunna hävda sig gentemot myndigheter och flera andra aspekter av 
deltagande är mycket oftare förekommande bland de högutbildade 
än bland de lågutbildade.

Men utbildningsskillnaderna slår inte alltid igenom lika starkt. I 
tabell 6.10 har de olika måtten på medborgarengagemang rangord-

35. Verba, Nie & Kim, 1978, kap. 4.
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Tabell 6.10 Utbildning och medborgarskap

Utbildning Samband 
(r)Låg Medel Hög

Politiskt deltagande: kontakter 9 16 27 0,32
Föreningsmedlemskap 8 11 14 0,32
Administrativ kompetens 66 82 92 0,31
Initiativ för att påverka: genomsnitt 19 29 37 0,24
Politiskt deltagande: manifestationer 17 23 28 0,21
Aktiviteter som småbarnsförälder 31 40 48 0,19
Aktiviteter som boende 10 17 23 0,19
Intresse för politik 45 50 60 0,19
Aktiviteter som skolbarnsförälder 46 51 58 0,17
Aktiviteter som anställd 36 47 48 0,14
Möjlighet att påverka: genomsnitt 49 52 53 0,09
Politiskt deltagande: röstning 89 89 94 0,06
Politiskt deltagande: partiaktiviteter 6 8 9 0,06
Politiskt deltagande: protester 2 2 4 0,05
Fackligt inflytande* 37 40 40 0,05
Partiidentifikation* 61 61 57 -0,05
Samhörighet med rörelser* 40 40 38 -0,05
* Ej signifikant samband med utbildning

nats efter styrkan i sambandet med utbildning. Det är just de akti
viteter som kräver ett stort mått av personligt initiativ som hamnar 
i topp. Det finns däremot en del aspekter av medborgarskapet som 
inte alls skiljer sig mellan personer med låg och hög utbildning. Psy
kologisk samhörighet med organiserade rörelser, partiidentifika
tion, partiaktiviteter och känslan av att kunna påverka via facket är 
ofta minst lika starkt utvecklad bland låg- som bland högutbild- 
ade.36

Bedömningen av möjligheterna att påverka sin egen situation 
har ett signifikant samband med utbildning: med högre utbildning 
följer större självförtroende i denna mening. Utbildningsnivån har 
ännu starkare samband med antalet intiativ för att påverka sin egen

36. Det låga sambandet mellan utbildning och protestaktiviteter beror delvis på att 
protestvariabeln är så snedfördelad; korrelationen blir därför med nödvändig
het låg.
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situation. Men dessa resultat bygger på genomsnittsindex för samt
liga situationer som är aktuella. Det finns emellertid tydliga skill
nader mellan de olika områdena (tabell 6.11).

Tabell 6.11 Utbildning och olika medborgarsituationer

Samband (r) mellan utbildning och

Situation Missnöje Initiativ Resultat
Boende 0,12 0,14 0,01
Konsument 0,07 0,09 -0,16
Patient 0,09 0,12 -0,04
Småbarnsförälder 0,12 0,19 0,09
Skolbarnsförälder 0,22 0,16 0,08
Förvärvsarbetande 0,11 0,16 0,03
Genomsnitt 0,18 0,24 -0,01

Missnöjet med sin situation är vanligen starkare bland de högut- 
bildade. Detta resultat understryker ännu en gång att missnöje inte 
endast är ett uttryck för de faktiska levnadsomständigheterna utan 
också, och ibland väl så starkt, för anspråksnivån, förmågan att stäl
la krav och säga ifrån.

Allra starkast samband mellan utbildning och missnöje finns 
inom skolans områden. De högutbildade föräldrarna är särskilt 
förtretade med förhållandena i barnens skola. Däremot finns det 
endast smärre utbildningsskillnader i rollerna som patient och 
konsument.

Det är vanligare bland högutbildade än bland lågutbildade att 
själv ta något initiativ för att påverka sin situation. Däremot är 
resultatet av påverkansförsöken inte alls lika starkt knutna till 
utbildningens längd. I en situation, i rollen som konsument, har 
sambandet till och med motsatt riktning. Bland dem som försökt få 
rättelse för något större inköp anser sig de högutbildade mindre 
framgångsrika än de lågutbildade.

Sambandet mellan utbildning och bedömning av de egna möjlig
heterna att påverka skiljer sig tydligt mellan olika situationer (tabell 
6.12). Det starkaste sambandet finns inom yrkeslivet. Högutbildade 
anser sig ha mycket större möjligheter att påverka sina arbetsför
hållanden. Också för de två föräldrarollema, barntillsyn och skola,
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Tabell 6.12 Utbildning och bedömda möjligheter att påverka

Bedömd möjlighet att 
påverka i rollen som

Samband (r) 
med utbildning

Förvärvsarbetande 0,18
Småbarnsförälder 0,11
Skolbarnsförälder 0,11
Boende 0,06
Konsument 0,04
Patient 0,03

är bedömningen av påverkansmöjligheterna klart relaterade till ut
bildningsnivån. Men för övriga tre roller är sambandet betydligt 
svagare, för patient- och konsumentrollerna helt obetydligt. Utbild
ningsnivån har här en helt underordnad betydelse.

Lägger man nu samman dessa resultat med de konstateranden 
som gjorts i de närmast föregående kapitlen framträder följande 
bild. Det finns ett nära samband mellan arbetslivet och det politis
ka livet: de personer som anser sig ha stora möjligheter att påverka 
sin arbetssituation är vanligen personer som också är politiskt mer 
engagerade än genomsnittet. Omvänt sammanhänger maktlöshet i 
arbetet med politisk passivitet. Men nu har det också visat sig att 
utbildning har ett samband med såväl inflytande i arbetet som po
litiskt engagemang. Frågan är nu om sambandet mellan arbetsliv 
och politik endast är ett skensamband, ett uttryck för utbildnings- 
skillnader? Svaret ges i tabell 6.13.

Tabell 6.13 Samband mellan politik och arbetsliv, med och utan 
kontroll för utbildning

Samband mellan bedömd möjlighet att 
påverka sina arbetsförhållanden och

Sambandstyp
Intresse för 

politik
Förenings- 
deltagande

Korrelation 0,19 0,19
Partialkorrelation efter

kontroll för utbildning 0,17 0,14
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Partialkorrelation är ett mått på hur sambandet påverkas när man 
kontrollerar för utbildning. Man kan se måttet som ett vägt medel
tal för sambanden inom utbildningskategorier. Om det ursprungli
gen konstaterade sambandet helt och hållit varit ett uttryck för 
utbildningsfaktom skulle partialkorrelationen blivit noll. Så är inga
lunda fallet. Visserligen sjunker sambandet något, från 0,19 till 
0,17, när man kontrollerar för utbildning. Men huvudresultatet 
kvarstår. Det finns en tydlig koppling mellan arbetsplatsdemokrati 
och politisk demokrati. Som framgår av tabellen gäller väsentligen 
samma sak samband mellan å ena sidan bedömningen av inflytan
de i arbetslivet och å andra sidan aktivitet i föreningslivet. De som 
står starkt i organisationslivet är också de som står starkt i arbetsli
vet, ett faktum som endast till en mindre del förklaras av utbild- 
ningsskillnader.

Inkomst
Med tanke på att såväl yrke som utbildning visat sig ha ett klart sam
band med många av medborgarskapets dimensioner är det föga 
förvånande att också inkomstskillnader ger klart utslag. Högin
komsttagarna är mer aktiva och deras bedömning av de egna påver- 
kansmöjligheterna mer positiv än låginkomsttagarnas. Tabell 6.14 
visar korrelationen mellan inkomst och några centrala medborgar- 
variabler.37

Även om korrelationerna genomgående är positiva (högre in
komst sammanhänger med aktivitet och känsla av inflytande) är 
sambanden olika starka. Vissa aspekter av medborgarskapet är star
kare knutna till inkomstskillnader än andra. Av de sex olika med
borgarrollerna är det framför allt boendet som har högt samband 
med inkomst; villaägarnas större påverkansmöjligheter fäller här 
utslaget. Även inflytandet på arbetsplatsen har ett starkt samband 
med inkomstnivån.

Av det politiska deltagandets olika dimensioner är det kontakter 
och egna initiativ som bär starkast påverkan av inkomstolikheter.

37. Med inkomst avses här taxerad, disponibel inkomst för den intervjuades familj.
Uppgiften är hämtad från 1986 års taxering.
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Tabell 6.14 Inkomst och medborgarskap

Initiativ för att påverka: genomsnitt

Samband 
(r) 
0,13

Bedömd möjlighet att påverka i rollen som:
Boende
Förvärvsarbetande
Konsument
Patient
Småbarnsförälder
Skolbarnsförälder

0,30 
0,16 
0,07
0,06 
0,06 
0,00

Administrativ kompetens 0,16

Politiskt deltagande:
Kontakter 
Röstning 
Partiaktivitet 
Manifestationer 
Protester

0,24
0,14
0,08
0,04
0,01

Intresse för politik 
Partiidentifikation

0,12
0,12

Föreningsmedlemskap 0,34

Även röstning har ett klart samband; andelen medborgare som inte 
utnyttjar sin rösträtt är klart större bland låginkomsttagarna än bland 
medborgare med högre inkomster.

Stad och land
En skiljelinje som genom sekler präglat samhällena går mellan cent
rum och periferi. Konflikten mellan städer och landsbygd känne
tecknar varje urbaniserat land. Motsättningen mellan centrum och 
periferi kan vara mer eller mindre hård. Ibland kan städerna utöva 
ett i det närmaste totalt herravälde över landsbygden och dess be-
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folkning. Maktens centralisering får då också en geografisk och 
territoriell innebörd. Medborgarnas inflytande kommer då i stor ut
sträckning att avgöras av deras boplats. Stadens herremän domine
rar över den underkuvade landsbygdsbefolkningen.

I Sverige har motsättningen mellan stad och land inte fått sam
ma tillspetsade och dramatiska uttryck som i många andra länder. 
Historiska säregenheter spelar här in. Det vidsträckta och skogsbe- 
vuxna landet var svårt att behärska från huvudstaden. Menighets- 
styre och lokalt samtycke fick större betydelse än i många andra 
länder. Urbaniseringen i Sverige var sen och svag. Industrialismen 
gav inte upphov till proletariserade stadsgetton utan tog sig snara
re gestalt i form av mindre bruksorter. Motsättningen mellan stad 
och land kom därmed att mildras.

Men det senaste seklets snabba samhällsomvandling har ändå 
gynnat städerna. Trots försök till decentralisering och regionalpoli
tik är makten i huvudsak förlagd till städerna, särskilt huvudstaden. 
Det är där man återfinner ledningen för den offentliga sektorn, för 
storföretagen, de tunga intresseorganisationerna och de stora mass
medierna. Runt dessa maktens centra samlas andra formella och 
informella institutioner. Högre utbildning, forskning och kultur för
stärker denna ansamling av maktresurser. I maktens nätverk är 
trådarna som mest sammantvinnade i kvarteren kring nedre Norr
malm.

Frågan är i vilken mån denna skillnad mellan centrum och peri
feri också återfinns på medborgarnivå. Är det stadsbefolkningen 
som står för samhällsaktiviteten? I vilken mån känner sig lands
bygdsbefolkningen vara utan inflytande? Tabell 6.15 ger en över
sikt över hur medborgarengagemanget skiljer sig mellan olika 
bosättningsorter. Här används en indelningen i fyra kategorier: ren 
landsbygd, samhälle, stad (men ej storstad) samt storstad (Stock
holm, Göteborg och Malmö).

Det finns flera belägg för att landsbygdens befolkning inte bara 
har en mer perifer situation i geografisk mening utan också i poli
tisk. Flera mått på medborgarengagemang har ett systematiskt sam
band med bosättningsorten. Ju mer urbaniserad miljö desto fler 
initiativ för att påverka sin situation. Det kan tilläggas att missnö
jet med sin situation överlag är starkare i stad än på land. I städer
na finns också ett starkare intresse för politik, fler utåtriktade
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Tabell 6.15 Stad-land och medborgarskap

Lands- 
bygd

Sam
hälle Stad

Stor
stad

Högre värden i stad än på landet
Initiativ för att påverka 21 25 29 31
Aktiviteter som boende 11 15 18 20
Aktiviteter som småbarnsförälder 35 38 43 56
Intresse för politik 48 49 52 55
Politiskt deltagande: manifestationer 19 21 23 25
Politiskt deltagande: protester 2 2 3 4
Administrativ kompetens 75 77 80 81

Högre värden pâ landet än i stad
Möjlighet att påverka sitt boende 67 54 50 46
Möjlighet att påverka barntillsyn 53 47 51 34
Politiskt deltagande: partiaktivitet 12 7 6 6
Partiidentifikation 64 60 59 55
Samhörighet med rörelser 43 38 39 38

politiska aktiviteter av opinionsbildningskaraktär, en större tro på 
sin förmåga att hävda sig gentemot myndigheterna. Den aktive, en
gagerade och verbale medborgaren återfinns oftare i staden än på 
landet.

Men detta är inte hela bilden. Att medborgaren på landsbygden i 
dessa avseenden är mer passiv innebär inte att han eller hon också 
allmänt känner sig stå utanför samhällsutvecklingen. Tvärtom finns 
det flera exempel på att landsbygdens folk har en större tro på sin 
förmåga att styra sina liv än storstadens. Ett sådant område, 
boendet, har redan berörts i kapitel 2. Trots att medborgarna i stads
miljö oftare deltar i gemensamma aktiviteter tillsammans med gran
narna är det landsbygdens invånare som gör den mest positiva 
skattningen av sin förmåga att påverka boendet. Samma sak gäller 
barntillsynen. Också här skiljer sig staden från landsbygden. Barn
familjerna i städerna deltar mer i kollektiva aktiviteter. Men det är 
småbarnsföräldrarna på landsbygden som gör den mest gynnsam
ma bedömningen av sina möjligheter att påverka barntillsynen.

Skillnaden mellan stad och land är inte begränsad till närmiljön 
och den egna privata situationen. Även vissa aspekter av den stora
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demokratin, av det politiska deltagandet, utfaller till landsbygdens 
fördel. Partiväsendet har en något starkare förankring på lands
bygden än i staden. En större andel är här aktiva i partiorganisatio
nerna; partiidentifikationen är starkare. Även samhörigheten med 
organiserade rörelser är väl så stark på landsbygden som i städer
na.

Centrum-periferidimensionens betydelse för medborgarskapets 
faktiska förverkligande är sålunda mer komplicerad än vad man i 
förstone kunde vänta. Periferin står inte allmänt svagare än centrum. 
Visserligen hamnar de urbaniserade medborgarna högre på flera 
mått som har att göra med yttre aktiviteter och opinionsbildning. 
Men landsbygdens befolkning har i flera avseenden ett starkare en
gagemang och större medborgerligt självförtroende än stadens in
vånare.

Invandrare
Att vara medborgare innebär, som redan inledningsvis påpekats, två 
olika saker. Medborgarskapet i juridisk mening är knutet till stats- 
tillhörigheten; regler om naturalisation och förvärv av medborgar
skap bestämmer vem som är och vem som inte är medborgare. Men 
medborgarskapsbegreppet kan också användas i en social mening. 
Många rättigheter och skyldigheter gäller inte endast för svenska 
medborgare utan för alla som visats i riket. Med uppehålls- och ar
betstillstånd följer väsentligen samma sociala rättigheter och för
måner som tillkommer svenska medborgare. Det är i själva verket 
endast ett mindre antal rättigheter och plikter som är reserverade för 
svenska medborgare, även om dessa kan vara nog så viktiga. Det 
gäller exempelvis rösträtt och valbarhet till riksdagen, innehav av 
höga ämbeten i staten samt värnplikt. Men i flertalet vardagssitua
tioner är det sociala medborgarskapet detsamma oavsett juridiskt 
medborgarskap.

En annan sak är att möjligheten att utnyttja sina rättigheter har 
ett faktiskt samband med det juridiska medborgarskapet. Det är lät
tare för den som är född och uppväxt i ett land att känna till vilka 
formella och informella regler som gäller och hur man går tillväga 
för att hävda sin rätt. Om man nyligen har hamnat i en främmande
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och okänd social miljö är det mycket svårare att göra sig gällande. 
Att invandrare rent allmänt står svagare än infödingarna är därför 
en högst rimlig hypotes, frågan är snarast hur mycket och i vilka 
avseenden.

Det är av flera skäl mindre lämpligt att använda juridiskt med
borgarskap som kriterium för att definiera invandrarna. Visserligen 
är det många som invandrat till Sverige som saknar svenskt med
borgarskap. Men det finns också en inte obetydlig grupp som efter 
några år i Sverige förvärvat medborgarskap, men som socialt och 
kulturellt fortfarande betraktar sig som tillhörande en etnisk mino
ritet. Eftersom den stora invandringsvågen nu ligger ett par årtion
den tillbaka finns det också många som är födda i Sverige, men där 
en eller båda föräldrarna en gång invandrat till Sverige. Det finns 
ingen entydig definition av vem som är en "invandrare".

I medborgarundersökningen ställdes tre frågor som handlar om 
invandring: om man själv, fadern eller modern invandrat. Av svars
personerna hade drygt åtta procent själva invandrat. De som var 
födda i Sverige men hade åtminstone någon förälder som invand
rat var knappt fem procent. Sammanlagt 13 procent av befolkning
en i åldern 16-80 år har med detta sätt att räkna någon form av 
invandrarbakgrund. Det ligger i undersökningsmetodens natur att 
denna grupp inte är tillräckligt stor för att tillåta några mer detal
jerade säranalyser. Den statistiska bearbetningen får här nöja sig 
med en allmän översiktsbild av hela invandrarkollektivet, även om 
vi vet att det ryms stora skillnader mellan olika invandrargrupper, 
mellan olika nationaliteter. Tabell 6.16 visar skillnaden mellan in
vandrare och övriga svenskar.

Även om skillnaderna inte är dramatiska finns det ändå på flera 
väsentliga områden signifikanta skillnader mellan invandrare och 
övriga. Invandrarnas bedömning av sina möjligheter att påverka sin 
egen levnadssituation ligger generellt lägre än övriga svenskars. In
vandrarna är också något mer politiskt utanförstående. De har sva
gare intresse för politik, de känner inte samma partitillhörighet och 
de har svagare samhörighet med de organiserade rörelserna i sam
hället.

Ser man lite närmare på de två kategorierna av invandrarbak
grund, dels dem som själva invandrat och dels dem som är födda i 
Sverige men har någon förälder som är invandrare, finns det en del
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Tabell 6.16 Invandrarbakgrund och medborgarskap

Själv 
invandrat

Föräldrarna 
invandrat

Ingen 
invandrar
bakgrund

Möjlighet att påverka i rollen som: 
Boende 44 51 55
Konsument 63 63 65
Patient 39 44 45
Småbarnsförälder 32 55 50
Skolbarnsförälder 18 21 24
Förvärvsarbetande 44 49 53
Möjlighet att påverka: genomsnitt 43 50 52

Administrativ kompetens 73 83 79

Politiskt deltagande:
Kontakter 14 14 17
Partiaktivitet 5 6 6
Manifestationer 18 25 22
Protester 2 3 3

Intresse för politik 42 47 52
Partiidentifikation 51 50 61

Föreningsdelfagande 6 8 7
Samhörighet med rörelser 33 33 40

likheter som förenar de tvâ. Känslan av samhörighet med organisa
tioner och partier är lika svag i båda dessa grupper. Men i en del fall 
är det just de som själva har invandrat som har särskilt låga värden. 
Det gäller i synnerhet upplevelsen av att kunna påverka sin egen si
tuation samt förmågan att göra sig gällande i mötet med offentliga 
myndigheter. När det gäller dem som har en mor eller far som är in
vandrare, men som själva är födda i Sverige, är läget i vissa fall an
norlunda. De utgör ingalunda någon allmänt tyst och maktlös 
medborgargrupp. I fråga om administrativ kompetens och sådan ut
åtriktad politisk aktivitet som är inriktad på opinionsbildning över
träffar de till och med svenskar utan invandrarbakgrund.
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Medborgarskap och social position: 
sammanfattning

Den allmänna slutsatsen av detta kapitel torde vid det här laget inte 
behöva upprepas: förmågan att göra sig gällande i skilda medbor
garroller skiljer sig i många fall starkt mellan olika medborgar- 
grupper. Samhällets ekonomiska och sociala ojämlikheter kommer 
tydligt till uttryck i skillnader i aktivitet och engagemang.

Men så snart detta generella resultat slagits fast måste det under
strykas att bilden är relativt komplicerad. Regeln om sambandet 
mellan social position och medborgarskapets förverkligande har 
många undantag och nyanser. Tabell 6.17 ger en översikt över ett 
antal sociala bestämningsfaktorer och deras relativa effekter på 
medborgarskapets olika dimensioner. Tabellen utgör en samman
fattning av en serie regressionsanalyser; för var och en av medbor- 
gardimensionerna skattas den partiella effekten av de sju sociala 
indikatorerna. För överskådlighetens skull visas endast förekoms
ten av signifikanta effekter; plus- och minustecknen utvisar sam
bandens riktning. Kolumnen längst till höger, andelen förklarad 
varians, utgör ett mått på hur pass stark effekt som de sju sociala 
bakgrundsfaktorerna totalt sett har på respektive medborgardimen- 
sion. Ett högt värde är en signal om att skillnaderna i engagemang 
och aktivitet i stor utsträckning är förankrade i socialekonomiska 
olikheter. De sju indikatorer som här valts ut är de som i den tidi
gare redovisningen visat sig ha betydelse för åtminstone några 
aspekter av medborgarskapet.

Det enkla faktum att antal plus- eller minustecken, det vill säga 
antalet statistiskt signifikanta effekter, i stort sett är detsamma in
nebär att alla sju sociala bestämningsfaktorer har en självständig 
betydelse. Utbildningsskillnaderna, för att ta ett exempel, som tidi
gare i detta kapitel kunnat påvisas försvinner i några fall när man 
också tar hänsyn till andra sociala skillnader, främst yrke och in
komst. Men i många fall har utbildning en egen effekt även efter 
denna multivariata kontroll.

Yrke och inkomst har en entydig inverkan i det avseendet att i 
den mån det finns signifikanta effekter har de en positiv riktning. 
Det innebär att det inte finns någon av de undersökta medborgardi- 
mensionerna där arbetare och låginkomsttagare står starkare än me-
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Tabell 6.17 Social position och medborgarskap

Tabellen baseras på en serie regressionsanalyser. Frånvaro av signifikanta effekter 
markeras med en punkt. I analysen ingår endast förvärvsarbetande.

Positionsbe  grepp: Yrke Utbildning Inkomst Huvdman Ort Invandring Kön

Plustecken- Tj.mfföret. Hög Hög Privat Stad Hej Man
Minustecken= Arbetare Låg Låg Offentlig Land Ja Kvinna R2

Initiativ som:
Boende + + 4
Konsument — 2
Patient + — 2
Småbarnsförälder + 4
Skolbarnsförälder 5
Anställd + + + 7
Initiativ: totalt + + - 4- • 7

MöjL påverka som: 
Boende + + 18
Konsument 4- 2
Patient + - 3
Småbarnsförälder — 8
Skolbarnsförälder 4- 4
Förvärvsarbetande + + + 4- 4- 25
Möjl påv.: totalt + + + - 4- + 14

Admin. kompetens + + + + 4- 13

Politiskt deltagande:
Kontakter + + 4. 4- 19
Partiaktivitet + — 4- 3
Manifestationer + — 4- + — 8
Protester — + 3
Röstning + • + 4- • 5

Intresse för politik + + + — + 4- 4- 12
Partiidentifikation 4- • - 4- 4

Föreningsmedl. + + + — 4. + 20
Fackligt inflytande + 4- — 4- + 4
Samh. m. rörelser + — + - - 4- - 6

Antal plusvärden 14 9 13 2 6 10 10
Antal minusvärden 0 1 0 11 5 0 4

delklass och höginkomsttagare; det motsatta förhållandet äf desto 
vanligare. Utbildning har samma inverkan, fast med ett enda un
dantag: samhörigheten med samhällets organiserade rörelser är 
starkare bland lågutbildade än bland högutbildade. Det bör dock på-
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pekas att åldersfaktorn här spelar in. Eftersom identifikationen med 
de organiserade rörelserna är starkare bland de äldre blir det också 
ett negativt statistiskt samband med utbildning.38

Ytterligare en faktor vars effekt genomgående har samma rikt
ning är invandring. I intet fall står invandrama starkare än övriga 
svenskar, men i åtskilliga fall har invandrama lägre del tagande vär
den än övriga. Effekten av invandringsfaktorn kvarstår sålunda 
även efter kontroll för skillnader i fråga om yrke, inkomst och ut
bildning.

I de fall arbetsplatsens huvudmannaskap har någon betydelse är 
det i övervägande antalet fall offentliga sektorns anställda som kän
netecknas av högre aktivitet. Kommunalt och statligt anställda har, 
under i övrigt lika villkor, större intresse för politik, högre politiskt 
deltagande och fler föreningsmedlemskap. Men det finns ett undan
tag, och ett inte oväsentligt sådant. Förvärvsarbetande inom den pri
vata sektorn har i genomsnitt en starkare känsla av att kunna påverka 
sina levnadsvillkor, i all synnerhet inom arbetslivet.

Det finns förvisso betydande skillnader mellan män och kvinnor 
när det gäller medborgarskapets olika dimensioner. Men, som tidi
gare påpekats, sambandets riktning är inte entydig. Männen domi
nerar i vissa avseenden, särskild de som har att göra med partipolitik 
och kontakter med myndigheter. Men det finns andra aspekter där 
kvinnorna står starkare; här framträder två som har att göra med 
omvårdnad, en form för politiskt deltagande (opinionsbildande ma
nifestationer) samt samhörighet med organiserade rörelser.

Inte heller skillnaderna mellan stad och land går i ensartad rikt
ning. I vissa fall har storstaden högre värden, i andra fall landsbyg
den.

Högerkolumnen ger ett sammanfattande mått på den totala effek
ten av de sju sociala situationsfaktorerna på respektive medborgar-

38. Skälet till att inte också åldersvariabeln införs i regressionsanalysen är att ålder 
i de flesta fall har icke-linjära effekter; aktivitet och engagemang är ofta lägre 
bland såväl de yngsta som bland de äldsta. Regressionsanalysen med dess an
taganden om linjära effekter lämpar sig därför inte som analysinstrument i det
ta sammanhang. En analys som innefattar åldersfaktorn är däremot berättigad 
för identifikationsvariabeln då det väsentligen rör sig om linjära, ständigt sti
gande, effekter. En sådan regressionsanalys visar mycket riktigt att ålder har en 
separat, mycket stark, effekt medan utbildningsfaktorn här inte längre har nå
gon signifikant effekt.
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dimension. I flera fall är talen tämligen låga. Det finns visserligen 
en och annan signifikant effekt, men regeln att de sociala omstän
digheterna bestämmer den medborgerliga praktiken har här många 
undantag. Men i andra fall rör det sig om högre värden. Medbor
garskapets förverkligande har här ett starkt samband med ställning 
i den sociala och ekonomiska strukturen. Allra starkast samband 
finns med inflytande på arbetsplatsen. Maktskillnaderna i arbetsli
vet är de som är starkast knutna till sociala skillnader. Också boen- 
deinflytandet är relativt starkt socialt segregerat.

Även den typ av politiskt deltagande som tar sig uttryck i person
liga initiativ och hänvändelser skiljer starkt mellan olika sociala 
grupper. Förmågan att göra sig gällande inför myndigheter samt det 
självuppskattade intresset för politik följer också i stor utsträckning 
sociala skiljelinjer.

Ställning i organisationslivet, uttryckt i mängden förenings
medlemskap, uppvisar också en social skevhet. Engagemanget i 
föreningslivet är starkast bland högutbildade, höginkomsttagare, 
offentliganställda tjänstemän och bland män.

Engagemang, handling och inflytande
De sociala skillnader som här har konstaterats kan bidra till att kas
ta ljus över en av den politiska sociologins mest centrala problem
områden. Vad är betingelserna för politiskt deltagande? Vad finns 
det för samband mellan deltagande och inflytande?

I början av denna bok presenterades en modell som bygger på en 
enkel tanke, nämligen den att det finns ett inbördes samband mel
lan situation och handling. Denna modell togs sedan till utgångs
punkt för en diskussion om hur olika medborgarsituationer gestaltar 
sig, vilket samband det finns mellan situation, missnöje, initiativ 
och resultat. Modellen var framför allt avsedd för att systematisera 
diskussionen om den lilla demokratin, medborgarens möjligheter 
att via egna initiativ förändra sina levnadsbetingelser.

I ett följande kapitel vidgades analysen genom att uppmärksam
heten också riktades mot "den stora demokratin", de handlingar som 
är inriktade på att i det ena eller andra avseenden förändra hela sam-
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hället eller en del av samhället, inte bara den egna privata situatio
nen.

Det finns nu en gemensam nämnare för den lilla demokratins lo
gik och den stora demokratins logik. Båda har som förutsättning att 
det, på det ena eller andra sättet, skall föreligga ett samband mellan 
tre olika komponenter, nämligen engagemang, handling och infly
tande (se figur 6.10).

Figur 6.10 Hypotetiskt samband mellan engagemang, handling och in
flytande

Engagemang hänvisar här till psykologiska egenskaper. Delta
gandet, det aktiva handlandet, har som förutsättning någon form av 
idémässig drivkraft. Det krävs övertygelse, missnöje, hängivelse, 
upprördhet, intresse, över huvud taget något slag av inre energi för 
att en handling skall komma till stånd. De handlingar som det här 
är tal om är sådana som i något avseende har som syfte att påver
ka. Föremålet för handlingen kan vara den egna levnadssituationen 
eller något förhållande som rör en större grupp av människor. Det 
är fråga om en målinriktad social handling där avsikten är att på
verka. Det rör sig därmed om makt och inflytande. För att model
len skall vara hållbar som en form av social logik måste det finnas 
någon typ av samband mellan avsikt och resultat, mellan handling 
och inflytande.

Denna allmänna modell kan naturligtvis ges många skiftande 
preciseringar. I detta sammanhang kan modellen operationaliseras 
med hjälp av tre av undersökningens medborgardimensioner. En
gagemang mäts här med hjälp av självuppskattat intresse för poli
tik. Det rör sig här om en psykologisk egenskap, ett uttryck för det 
som i den engelskspråkiga facklitteraturen brukar karaktäriseras 
som ”political involvement". Det finns flera olika tänkbara indika
torer på handling. Här väljs en av det politiska deltagandets dimen
sioner, nämligen kontakter. Denna dimension baseras på ett antal
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frågor om personliga initiativ för att försöka påverka samhällsfrå
gor. Med inflytande avses, liksom tidigare i denna undersökning, 
subjektivt inflytande. Det har av praktiska skäl varit ogörligt att i 
en intervjuundersökning av denna omfattning göra mätningar av 
faktiskt utövad makt. Vad vi har är de intervjuades egna bedöm
ningar av sina möjligheter att påverka. Här utnyttjas det samman
fattande index som bygger på samtliga de intervjufrågor som varit 
relevanta för den intervjuades situation.

En beräkning av sambanden mellan modellens tre variabler vi
sar att det förvisso finns signifikanta, positiva korrelationer. De som 
tar många kontakter har vanligen också ett stort intresse för politik. 
De som anser sig ha stora möjligheter att påverka sina levnadsför
hållanden är i allmänhet också de som deltar aktivt. Dessa allmänna 
tendenser verkar högst plausibla. Men det kanske mest intressanta 
är att sambanden ingalunda är perfekta. Det finns uppenbarligen un
dantag från regeln. Korrelationen mellan intresse och deltagande är 
visserligen 0,34, men korrelationen mellan deltagande och subjek
tivt inflytande är lägre, 0,18.

Ett korrelationsmått som dessa är ett uttryck för hur väl data över- 
enstämmer med hypotesen om ett fullständigt, linjärt samband. 
Korrelationen blir maximala 1,0 endast i det fall alla observationer 
ligger samlade längs en linje: mot varje värde på den oberoende va
riabeln svarar ett och endast ett värde på den beroende variabeln. 
Ett lågt korrelationsvärde innebär att observationerna ligger ut
spridda med stor variation kring denna regressionslinje. Vad är då 
innebörden av en sådan bristande korrespondens mellan intresse 
och deltagande, mellan deltagande och inflytande? Figur 6.11 kan 
illustrera.

I det övre av de båda diagrammen delar diagonallinjen upp ytan 
i två fält med följande innebörd. En individ som befinner sig ovan
för och till vänster om linjen (som har vad som brukar kallas en po
sitiv residual) har ett högre deltagande än vad man har anledning 
att förvänta med ledning av nivån på vederbörandes engagemang. 
På motsvarande sätt har personer under och till höger om linjen läg
re deltagande än väntat (negativa residualer). Den senare gruppen 
är speciellt intressant. Vilka är dessa, vilkas engagemang inte till 
fullo finner uttryck i aktivt handlande? Finns det spärrar, någon typ 
av hinder för deras aktiva deltagande?
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Handling

Inflytande

Figur6.il Samband mellan engagemang och handling samt mellan 
handling och inflytande

Figur6.il
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Figur 6.12 Samband mellan intresse för politik och politiskt deltagan
de : kontakter

I det nedre diagrammet görs samma typ av uppdelning med av
seende på deltagande och inflytande. Här innebär en positiv residu- 
al att någon som är relativt passiv anser sig att ha relativt stort 
inflytande. Negativa residualer utmärker de medborgare som kän
ner sig relativt maktlösa trots aktivt deltagande.

Olika sociala grupper kan nu placeras in i respektive diagram 
(figur 6.12-6.13). Resultatet blir ett slags medborgarskapets socia
la karta.

Figur 6.12 visar att det stora flertalet sociala kategorier placerar 
sig längs diagonallinjen. Intresse och deltagande följs vanligen åt. 
I nedre vänstra hörnet återfinns grupper med lågt intresse och litet 
deltagande: lågutbildade, arbetare och kvinnor. I övre vänstra hör
net finns de starkt intresserade och de aktiva: högutbildade och per
soner i ledande befattningar.
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Figur 6.13 Samband mellan politiskt deltagande: kontakter och bedöm
ning av eget inflytande

Men det finns två grupper som avviker från mönstret. Socialbi
dragstagarna39 har högre deltagande än vad som finns anledning att 
förvänta med hänsyn tagen till gruppens genomsnittliga intresse för 
politik. Engagemanget ligger klart under genomsnittet, men delta
gandet ligger snarast strax över medeltalet för hela befolkningen. 
Visserligen tyder andra undersökningar på att socialbidragstagarna 
är politiskt något mer passiva än befolkningen i allmänhet,40 men i

39. Socialbidragstagarna definieras som personer där någon i familjen mottagit so
cialbidrag. Gruppen utgör 4 procent av de intervjuade.

40. Socialbidragstagarna. Levnadsförhållanden, rapport 52, statistiska centralby
rån, Stockholm 1987, s. 133 ff.
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varje fall när det gäller olika typer av kontakter och hänvändelser 
visar de inte lägre aktivitet än normalt.

En annan typ av avvikelse från det allmänna mönstret illustreras 
av de handikappade.41 Gruppen kännetecknas av negativa residua- 
ler. De handikappade har ett intresse och engagemang över genom
snittet, men deras deltagande ligger under medelnivån. Det är 
uppenbarligen yttre, fysiska hinder som sätter spärrar för deltagan
det. Den psykologiska drivkraften finns, men energin förhindras att 
omsättas i aktiv handling.

Figur 6.13 visar olika sociala gruppers placering i diagrammet 
över deltagande och inflytande. Kategorierna i det nedre vänstra 
hörnet, lågt deltagande och litet inflytande, är de välbekanta: arbe
tare, lågutbildade, kvinnor och invandrare. Men i övrigt finns det 
betydelsefulla skillnader jämfört med den nyss presenterade bilden. 
De som anser sig ha störst inflytande är inte de som är mest aktiva. 
Störst positiva residualer har chefer i det privata näringslivet, jord
brukare, företagare i allmänhet samt landsbygdsbefolkningen. Det 
politiska deltagandets elitstyrkor, den offentliga sektorns högre 
tjänstemän, särskilt inom vård, utbildning och kultur, hamnar be
tydligt lägre när det gäller möjligheterna att påverka sin situation. 
De offentliganställda akademikerna är flitiga i föreningar och på 
möten, men aktiviteten motsvaras långt ifrån alltid av makt över den 
egna situationen. Företagare är inte alltid så politiskt verbala, men 
anser sig ha stort inflytande över sin situation. Det är fråga om en 
mer tystlåten makt. Regeln "att vara, men inte synas" gäller förnäm
ligast jordbrukare och direktörer.

41. De handikappade definieras här som personer som uppburit handikappersätt
ning. Gruppen utgör 1 procent av de intervjuade.



7. Om kollektivens betydelse

Organisation
Det finns ett samband mellan social position och politiskt deltagan
de. De bättre ställda är mer aktiva än låginkomsttagare och lågut
bildade. Detta samband mellan å ena sidan ekonomiska och sociala 
resurser och å andra sidan politisk aktivitet är ett av de allra mest 
väldokumenterade forskningsresultaten inom den politiska socio
login.

Men vad som länge förvånade forskarna var att detta samband 
inte överallt har samma styrka. I en del länder finns det mycket få 
undantag från regeln; den statistiska korrelationen är mycket stark. 
I andra länder tycks det däremot som om den allmänna tendensen 
inte verkar med full kraft. Här är skillnaden mellan de olika social
gruppernas politiska deltagande mindre än annorstädes. Den poli
tiskajämlikheten är ibland större, ibland mindre. Vad är det som gör 
att de sociala resurserna inte har samma politiska genomslagskraft 
i alla samhällen?

Lösningen på problemet kom när forskarna vidgade perspekti
vet. De traditionella undersökningarna hade endast uppmärksam
mat de individuella bestämningsfaktorerna. Legio är de mätningar 
som dokumenterar att politisk aktivitet sammanhänger med utbild
ning, yrke, inkomst och andra ekonomiska tillgångar. Men vad som 
måste beaktas är att även institutionella faktorer spelar in. Tillgång 
till kollektiva resurser kan förstärka, men också försvaga, betydel
sen av individuella resurser.

Den undersökning som mer än andra framhävt de institutionella 
faktorernas vikt är ett stort internationellt jämförande forsknings
projekt om det politiska deltagandets variationer. Projektet, som 
letts av de amerikanska statsvetarna Sidney Verba och Norman Nie,
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Figur 7.1 Hypotetiskt samband mellan resurser och deltagande: endast 
individuella faktorer

bygger på intervjuundersökningar i sju länder: Förenta Staterna, In
dien, Japan, Jugoslavien, Nederländerna, Nigeria och Österrike.1 
Den modell som ligger till grund för detta forskningsprojekt kan 
åskådliggöras med hjälp av tre diagram (figur 7.1-7.3).2

Den första bilden visar det teoretiska fall då endast individuella 
faktorer spelar in. Diagonallinjen uttrycker det direkta samband 
som finns mellan individuella resurser och politiskt deltagande: ju 
mer rik på resurser, desto mer aktiv. Linjens lutning är ett mått på 
den kraft med vilken individuella skillnader påverkar deltagandet. 
En brant lutning motsvarar en stark effekt. En flack linje betyder att 
skillnader i individuella resurser endast i måttlig utsträckning på
verkar deltagandets nivå. I extremfallet är linjen parallell med ho
risontalaxeln; det politiska deltagandet är då detsamma oberoende

1. Huvudresultaten framläggs i två böcker: Sidney Verba & Norman H. Nie, Par- 
ticipation in America: Political Democracy and Social Equality, Harper & Row, 
New York 1972; Sidney Verba, Norman H. Nie & Jae-on Kim, Participation 
and Political Equality: A Seven-Nation Comparison, Cambridge University 
Press, Cambridge, Mass. 1978.

2. Verba, Nie & Kim, 1978, s. 6 ff.
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Figur 7.2 Hypotetiskt samband mellan resurser och deltagande: kollek
tiva faktorer ökar skillnaderna 

av resursnivå. I detta fall råder full politisk jämlikhet med avseen
de på individuella resurser.

Institutionella faktorer kan preciseras på olika sätt. Exempelvis 
är det fullt möjligt att via lagstiftning påverka den politiska jämlik
heten. Regeln ”en man - en röst” sätter ett tak för röstning som po
litiskt deltagande. Obligatorisk röstning kan tvångsmässigt ”lyfta” 
den nedre delen av befolkningen; man sätter då ett golv för det po
litiska deltagandet. Men den typ av institutionella faktorer som här 
främst skall uppmärksammas hör hemma inom organisationsväsen
det.

Organisationsresurser kan, liksom andra institutionella faktorer, 
både öka och minska linjens lutning. Figur 7.2 illustrerar vad som 
händer när de kollektiva resurserna förstärker de individuella skill
naderna. I detta fall är det de individuellt starka som också har de 
största kollektiva tillgångarna. I Verbas och Nies undersökningar 
framstår Förenta Staterna som typexemplet. Den politiska och so
ciala strukturen i USA är individualistisk. Personer med hög social 
status är klart överrepresenterade bland de politiskt aktiva. Grupp- 
baserade processer tenderar att förstärka skillnaderna mellan dem
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deltagande

Figur 7.3 Hypotetiskt samband mellan resurser och deltagande: kollek
tiva faktorer minskar skillnaderna

som har och dem som inte har. Underklassen saknar starka organi
sationer.

Varför är betydelsen av klass i amerikansk politik på en gång stor 
och liten, frågar sig författarna. ”Svaret är att det är just frånvaron 
av en explicit politisk klassbas, i institutionellt och idémässigt av
seende, som förklarar det starka sambandet mellan klass och poli
tiskt beteende. Om det funnes mer av klassbaserade ideologier, fler 
klassbaserade organisationer, mer explicit klassbetonat innehåll i 
de politiska partiernas budskap, då skulle deltagandeskillnaden 
mellan överklassen och underklassen vara betydligt mindre. Från
varon av institutioner och idéer förknippade med klass gör, para
doxalt nog, att klass får starkare genomslag i amerikansk politik.”3

Figur 7.3 visar vad som händer när de kollektiva faktorerna har 
motsatt effekt. De grupper som är underlägsna i fråga om individu
ella tillgångar kan genom organisationer och sammanslutningar i 
stället skaffa sig kollektiva resurser. Sådana gruppbaserade resur-

3. Verba & Nie, 1972, s. 340.
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ser har både en materiell och psykologisk sida. De erbjuder kana
ler och möjligheter att delta som annars inte skulle stå till buds. Men 
de kan också höja medvetenheten och mobilisera grupper som an
nars skulle vara dömda till politisk tystnad och apati. Organisation 
är en mäktig hävstång. I det fall underklassen är mer välorganise
rad än överklassen kan betydelsen av individuella resursskillnader 
utjämnas, kanske till och med upphävas.

Inget nordiskt land ingick i den här refererade undersökningen. 
Men det finns en studie, som har prövat Verbas och Nies frågeställ
ningar på svenska data. Inom ramen för 1968 års statsvetenskapli
ga väljarundersökning jämförde Vilgot Oscarsson det politiska 
deltagandet i Sverige med tre andra länder.4 Sverige, finner Oscars
son, skiljer sig i viktiga avseenden från den bild som Verba och Nie 
tecknar av Förenta Staterna. Sambandet mellan social position och 
deltagande är mycket svagt i Sverige. Lågutbildade och högut- 
bildade har i stort sett lika högt deltagande. Organisationsfaktom 
gynnar dessutom de lägre socialgrupperna. Dels är dessa välorga
niserade. Dels befrämjar denna kollektiva resurs det politiska del
tagandet. I Sverige ”deltar de personer som är medlemmar/aktiva i 
organisationer och som har låg utbildning i politiska aktiviteter i 
större omfattning än medlemmar/aktiva som har en högre formell 
utbildning”.5 De svenska resultaten går sålunda i rakt motsatt rikt
ning mot de amerikanska. Författaren sammanfattar: ”Vi menar, att 
det svaga samband som finns i vårt land mellan social status och 
politiskt deltagande i stor utsträckning torde kunna tillskrivas det 
förhållandet, att det socialdemokratiska partiet och centerpartiet, 
via de fackliga arbetar- och jordbruksorganisationerna, kan mobi
lisera arbetarna och jordbrukarna i politisk verksamhet.”6

Den här återgivna bilden av forskningsläget torde betraktas som 
allmänt accepterad. Även en av författarna till denna bok har i skil
da sammanhang bidragit till att sprida detta forskningsresultat. Då 
den internationella undersökningen recenserades i en facktidskrift

4. Vilgot Oscarsson, Politiskt deltagande: En jämförande studie av politisk par- 
ticipation i Sverige, USA, Storbritannien och Västtyskland, licentiatavhandling, 
representation sundersökningen, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs 
universitet 1974. För en sammanfattning, se Vilgot Oscarsson, "Politiskt delta
gande", Statsvetenskaplig tidskrift, 79, 1976, s. 185-208.

5. Oscarsson, 1976, s. 197.
6. Ibid., s. 202 f.
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konstaterades: "Sverige fanns inte med i den här refererade under
sökningen. Ändå vet vi, bland annat från en studie av Vilgot 
Oscarsson, att Sverige ligger närmare mönstret i Japan och Öster
rike än i USA, Indien och Jugoslavien. Folkrörelser, inte minst ar
betarnas och böndernas organisationer, har befrämjat det politiska 
deltagandet. De har delvis kompenserat det handikapp som låg 
status utgör för politisk aktivitet."7 I ett populärvetenskapligt sam
manhang karaktäriserades forskningsläget sålunda: "Sverige är 
intressant som exempel på hur folkrörelser, ett utbyggt organisa
tionsväsende och folkligt förankrade partier kan lyfta upp grupper 
till politisk medvetenhet och politiskt engagemang, grupper som 
annars i stor utsträckning skulle varit dömda till politisk tystnad. 
Sverige är, tillsammans med de andra nordiska länderna, ett bevis 
för att en social skevhet kan kompenseras av omfattande organisa
tioner. I historiskt perspektiv är det framför allt böndernas och ar
betarnas partier och organisationer som resulterat i att grupper 
dragits in i politiken, vilka i många andra länder är passiva."8

Efter dessa bedövande auktoritativa uttalanden verkar det egent
ligen vara obehövligt med ytterligare undersökningar. Men frågan 
om sambandet mellan individuella resurser, organisationsresurser 
och politiskt deltagande är såpass betydelsefull att den förtjänar att 
belysas på nytt. Det visar sig nämligen att den allmänt vedertagna 
bilden av Sverige behöver revideras.

Den följande diskussionen kommer att delas in i fyra steg:
1. Definitioner. Vad menas med politiskt deltagande? Syftar de 

olika undersökningarna på samma sak?
2. Sambandet mellan social position och politiskt deltagande. 

Den gängse bilden av Sverige är att den politiska jämlikheten är 
hög; det politiska deltagandet skiljer sig föga mellan högre och läg
re socialgrupper. Hur stämmer denna uppfattning med de resultat 
som presenterats i föregående kapitel?

7. Olof Petersson, recension av Verba, Nie & Kim 1978, i Statsvetenskaplig tid
skrift, 83, 1980, s. 88.

8. Olof Petersson, "Demokrati — idé och verklighet", Folkbildningen och demo
kratin, dokumentation från skolöverstyrelsens FOU-konferens den 9 april 1987, 
SÖ rapport R87:35, s. 5. Redaktionen bidrog hjälpsamt med att förse det cite
rade stycket med mellanrubriken "Folkrörelserna ger de tysta röst".
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3. Sambandet mellan social position och organisationsresurser. 
Uttrycket "Folkrörelse-Sverige" frammanar bilden av ett blomst
rande föreningsliv, där inte minst arbetare och bönder finner en ka
nal för sitt deltagande i samhällslivet. I vilket avseende skiljer sig 
organisationsaktiviteten mellan olika samhällsgrupper?

4. Samspelet mellan individuella resurser och organisationsre
surser. I inledningen till detta kapitel presenterades några grundmo
deller för hur institutionella resurser kan påverka sambandet mellan 
individuella resurser och politiskt deltagande. Hur ser mönstret ut i 
Sverige?

Definitioner

I det internationella forskningsprojektet utnyttjades en lång rad 
indikatorer på politiskt deltagande. De kunde grupperas i fyra 
dimensioner: röstning, deltagande i valkampanjer, lokala aktivite
ter plus kontakter i politiska frågor samt, slutligen, kontakter i per
sonliga frågor.9 Oscarssons studie baseras på sex indikatorer: 
röstning, medlemskap i politiskt parti, aktivitet i politiskt parti, dis- 
kussionsaktivitet, besök på valmöten samt medlemskap i organisa
tion "som skulle kunna göra något åt ett lagförslag i riksdagen". De 
sex måtten anses bilda en enda dimension.10 Det internationella 
projektet laborerar sålunda med fyra dimensioner av politiskt del
tagande, Oscarssons svenska studie med en och vår medborgarun
dersökning med fem.

Även om flera indikatorer är gemensamma för samtliga av de ak
tuella undersökningarna, finns det även flera olikheter. Operationa- 
liseringarna är inte identiska, ett faktum som givetvis försvårar 
direkta jämförelser. Oscarssons undersökning är den enda som för 
samman alla mått till en enda dimension. Det datamaterial som stod 
till hans förfogande innehöll inte ett tillräckligt stort antal deltagan- 
demått för att det skulle vara möjligt att genomföra en fullfjädrad 
dimensionsanalys. Det innebär att hans kombinerade skala omfat
tar mått från flera olika av medborgarundersökningens deltagande
dimensioner, främst partiaktivitet och röstning. Men det mest

9. Verba, Nie & Kim, 1978, appendix B.
10. Oscarsson 1976, s. 189 ff.
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anmärkningsvärda med Oscarssons deltagandeskala är att den in
nehåller en fråga om organisationsmedlemskap.11 Eftersom en 
central punkt i undersökningen handlar om det eventuella samban
det mellan organisationsmedlemskap och politiskt deltagande är det 
ytterst olyckligt att måttet på politiskt deltagande i sig självt inne
håller en komponent av organisationsmedlemskap.

Samband mellan social position och politiskt deltagande

I vilken mån skiljer sig det politiska deltagandet mellan olika so
ciala grupper? Tabell 7.1 sammanfattar de svenska undersökningar 
som här diskuteras.

De två undersökningar samtidigt stämmer och stämmer inte över
ens med varandra. Medborgarundersökningen visar att sambandet 
mellan social position och politiskt deltagande är svagt i vissa av
seenden men inte alla. Den rimliga tolkningen är att Oscarssons re
sultat är helt plausibla, så länge man beaktar att det endast rör sig 
om vissa typer av politiskt deltagande. På denna punkt ger de olika 
undersökningarna samma besked. Detta är ett faktum som i sig na
turligtvis är principiellt betydelsefullt. I det svenska samhället har 
den typ av politiskt deltagande som är förbunden med den repre
sentativa demokratins kärna, röstning och partiaktiviteter, endast ett 
mycket svagt samband med social position. De partipolitiskt akti
va utgör inte någon social elit.

Men ämnet social position och politisk aktivitet är därmed inte 
uttömt. Det finns också andra former för politisk handling. Två di
mensioner, kontakter och manifestationer, uttrycker en typ av poli
tiskt engagemang som ställer större krav på individuella initiativ, 
av muntligt eller skriftligt slag. Dessa två dimensioner har ett på
tagligt samband med individuella faktorer såsom klasstillhörighet 
och utbildning. I detta avseende faller således Sverige väl in i det 
internationellt sett vanliga mönstret att de socialt svaga också är de 
politiskt tysta.

Frågan om det eventuella sambandet mellan social position och 
politiskt deltagande har därmed inget entydigt svar. Allt beror på

11. Även frågan om medlemskap i politiskt parti uttrycker till viss del, till följd av 
den fackliga kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet, ett inslag 
av föreningsmedlemskap.
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Tabell 7.1 Social position och politiskt deltagande

Samband (r) med

Yrke Utbildning
Politiskt deltagande 1968 
(enligt Vilgot Oscarsson) 0,04 -0,05

Politiskt deltagande 1987 
(enligt medborgarundersökningen): 
Kontakter 0,29 0,32
Manifestationer 0,14 0,21
Röstning 0,12 0,06
Partiaktivitet 0,05 0,06
Protester 0,03 0,05
Yrke har här indelats i två grupper: arbetarklass respektive tjänstemän/företagare. 
Utbildning utgörs av tre kategorier: låg, medel och hög.

vilken aspekt av den politiska aktivitetens många olika former som 
man avser. Den bild som den tidigare undersökningen givit är där
med bara delvis korrekt.

Det skall också redan här nämnas att det finns en annan tänkbar 
orsak till skillnaderna mellan de två undersökningarna. Mellan mät
ningarna ligger en tidsperiod på i det närmaste tjugo år. Sambands- 
mönstret kan mycket väl ha hunnit förändras under dessa år. Frågan 
om vilka förändringar som faktiskt har inträffat är emellertid så stor 
att den senare kommer att ägnas ett särskilt kapitel. Detta ämne 
bordläggs därför tills vidare.

Samband mellan social position och organisationsresurser

Ytterligare ett argument för att Sverige skulle skilja sig från exem
pelvis ett land som Förenta Staterna är att organisationsväsendet har 
en helt annan social förankring. Enligt den vedertagna uppfattning
en är de lägre socialgrupperna i Sverige, i motsats till många andra 
länder, lika välorganiserade som de bättre situerade medborgarna.12

12. Se t.ex. Oscarsson, 1976, s. 197.
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De data som utgör belägget för denna uppfattning belyser emel
lertid endast en aspekt av organisationsväsendet, nämligen fackför
eningsrörelsen. Det är ett lika obestridligt som betydelsefullt faktum 
att den fackliga organisationsgraden i Sverige är hög, enligt till
gänglig statistik högst i världen.13 Andelen organiserade är i stort 
sett lika stor bland arbetare som bland tjänstemän.14

Det är emellertid förhastat att härav dra slutsatsen att organisa- 
tionsresursema över lag är jämnt fördelade över socialgrupperna. 
Sambandet mellan klasstillhörighet och föreningsmedlemskap skil
jer sig nämligen betydligt från den ena organisationstypen till den 
andra. Tabell 7.2 ger en översikt över sambandet mellan yrke och 
organisationstillhörighet. Organisationerna har här rangordnats ef
ter sambandets styrka och riktning. Ju längre upp på listan, desto 
större är skillnaderna i medelklassens favör. Ett minustecken fram
för korrelationsmåttet indikerar att föreningstypen har en större an
del medlemmar bland arbetare än bland tjänstemän och företagare.

Många organisationer har lika stor medlemsandel bland arbeta
re som bland tjänstemän och företagare. För det nedersta dussinet 
organisationer är skillnaderna så obetydliga att de inte ens är statis
tiskt signifikanta. De numeriskt mest betydelsefulla av dessa 
organisationer är fackföreningsrörelsen och konsumentkoopera
tionen. Medlemskap i facket och Konsum är lika vanligt förekom
mande i båda socialgrupperna.

Men det finns också en lång rad organisationer som har en social 
snedrekrytering. Störst samband mellan yrkesgrupp och medlem
skap har kulturorganisationer och friluftsorganisationer. Medlem
mar från arbetarklassen är här starkt underrepresenterade. Men även 
föräldraorganisationer, boendeorganisationer och idrottsföreningar 
hämtar proportionellt fler medlemmar från medelklassen än från ar
betarklassen.

13. Anders Kjellberg, "Sverige har fackligt världsrekord", LO-tidningen, 20,1988, 
s. 8f.

14. I Oscarssons studie avser organisationsmedlemskap endast fackliga organisa
tioner: Oscarsson, 1974, s. 76, not 1. Det bör påpekas att i bearbetningarna in
går samtliga intervjuade, således även icke förvärvsarbetande. Variationerna i 
organisationsmedlemskap kommer därför även att i betydande utsträckning 
mäta variationer i förvärvsintensitet, som i sin tur samvarierar med ålder och 
(1968) även kön.
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Tabell 7.2 Klasstillhörighet och organisation

Organisationstyp
Tjänstemän, 

Arbetare företagare
Sam
band

Kulturorganisation 10 23 0,18
Friluftsorganisation 5 16 0,17
Humanitär hjälporganisation 5 13 0,14
Aktieägarorganisation 3 10 0,14
Ordenssällskap 1 5 0,14
Föräldraorganisation 6 14 0,13
Boendeorganisation 23 34 0,12
Miljöorganisation 5 11 0,10
Idrottsorganisation 31 39 0,09
Pensionärsorganisation (av pensionärer) 34 42 0,07
Fredsorganisation 1 3 0,06
Handikapporganisation 3 5 0,05
Lokal aktionsgrupp 1 2 0,05
Grupp för internationell fråga 2 3 0,04
Frikyrkligt samfund 4 5 0,04
Hobbyorganisation 12 15 0,04
Motororganisation 11 14 0,04
Nykterhetsorganisation 3 4 0,03
Grupp inom svenska kyrkan 3 4 0,02
Facklig organisation (av förv.arb. anst.) 80 81 0,02
Konsumentkooperationen 36 38 0,02
Frivillig försvarsorganisation 5 5 0,00
Annat religiöst samfund 2 2 0,00
Invandrarorganisation 2 1 -0,01
Kvinnoorganisation 2 2 -0,02

Organisationsstarka: medlem i fler än 
tre organisationstyper 26 51

Organisationssvaga: inte medlem i någon 
eller endast medlem i en organisationstyp 28 14

Genomsnittligt antal organisationstyper 2,6 3,8

Det är ett anmärkningsvärt faktum att det inte finns någon orga
nisationstyp med motsatt samband. Inte någon av de undersökta or
ganisationstyperna har en signifikant högre andel medlemmar bland 
arbetare än bland tjänstemän och företagare.
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Detta innebär att de sammanlagda organisationsresurserna är 
klart större bland högre socialgrupper än bland lägre. Andelen som 
antingen är helt föreningslösa eller endast är med i någon enda or
ganisation är dubbelt så stor i arbetarklassen jämfört med medel
klassen. Omvänt utgör andelen "organisationsstarka",här definierat 
som fler än tre medlemskap, ungefär hälften av medelklassen, men 
bara en fjärdedel av arbetarklassen.

Tesen om det jämlika folkrörelse-Sverige har begränsad räck
vidd. Den stämmer på en del, i och för sig viktiga, organisationsty
per, däribland fackföreningsrörelsen. Men som en beskrivning av 
hela organisationsväsendets sociala underlag är denna bild felaktig. 
Organisationsmedlemskap är en viktig typ av kollektiv resurs. Till
gången till denna resurs är klart större bland högre socialgrupper än 
bland lägre.

Samspel mellan individuella resurser och 
organisationsresurser

Vilken samlad verkan har då individuella resurser och organisa
tionsresurser på det politiska deltagandet? Den tidigare introduce
rade modellen kan användas för att konstruera några hypotetiska 
fall (figur 7.4).15

Diagrammets horisontalaxel uttrycker de individuella resurser
na, här definierade som utbildningsnivå. Vertikalaxeln mäter det po
litiska deltagandets nivå. I varje diagram finns två linjer. Den ena 
avser de organisationsstarka, den andra de organisationssvaga. 
Härigenom illustreras sambandet mellan individuella resurser och 
politisk aktivitet för två delgrupper, de organiserade och de oorga
niserade. Det blir därigenom möjligt att se i vilken grad den poli
tiska aktiviteten är beroende av dels individuella resurser, dels 
organisationsresurser.

Det första exemplet (diagram A) visar det fall då det politiska del
tagandet endast påverkas av individuella resurser, men inte av 
organisationsresurser. De två kurvorna överlappar; organisations- 
faktorn har ingen effekt. De oorganiserade har samma deltagande
nivå som de organiserade, givet en viss utbildningsnivå.

15. Framställningen bygger på Verba, Nie & Kim, 1978, s. 84 ff.
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C. Dominant system

Effekter: o
-o

Individ • g
Organisation 4- g
Ind x Org

Organiserade

Oorganiserade

Individuella resurser

E. Mobiliserande system

Figur 7.4 Hypoteser om samspelet mellan individuella och kollektiva 
faktorer
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I diagram B påverkas deltagandet av både individuella och kol
lektiva resurser. De organiserade har samma försprång framför de 
oorganiserade inom alla utbildningskategorier. Effekten av utbild
ning är densamma bland organiserade som bland oorganiserade. De 
två effekterna adderas till varandra. Organisationsväsendet har en 
självständig betydelse, men inte så stark att det upphäver inverkan 
av individuella skillnader. Bland de organiserade är de bättre ställ
da också de mest aktiva; samma sak gäller bland de oorganiserade.

I det tredje exemplet (C) är det bara organisationsfaktorn som har 
effekt. Organisationsmedlemskap är här en såväl nödvändig som 
tillräcklig förutsättning för aktivitet. De organiserade har alla hög 
aktivitet, oavsett individuella resurser. De som står utanför organi
sationerna är alla passiva. Inte heller bland de oorganiserade spelar 
individfaktom någon roll; högutbildade är lika passiva som lågut- 
bildade.

Samtliga dessa tre typfall har det gemensamt att de två linjerna 
är parallella. Effekten av individskillnader är densamma, oavsett or- 
ganisationsgrad. De två återstående exemplen är i detta avseende 
annorlunda. Sambandet mellan individuella resurser och politisk 
aktivitet skiljer sig mellan de två grupperna.

Exempel D, ett ”restriktivt” system, innebär att medlemskap är 
en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för politisk aktivi
tet. I diagram E, ett "mobiliserande” system, utgör medlemskap en 
tillräcklig men inte nödvändig betingelse.

I det restriktiva systemet ”utestängs” alla som saknar organi- 
sationsresurser. Endast de som har tillgång till organisation kan 
omsätta sina individuella resurser i politisk handling. Organisa
tionsväsendet har i detta fall främst den effekten att det utestänger 
högutbildade utan organisation. Gapet mellan de två kurvorna, ett 
mått på organisationsfaktorns betydelse, är störst bland de högut
bildade.

Situationen i fall E är den omvända. I ett mobiliserande system 
är alla organiserade aktiva, oavsett socialekonomisk resursnivå. Or- 
ganisationsfaktom har här störst betydelse för de lågutbildade. Or
ganisationen är en hävstång, som lyfter de resurssvaga till en nivå 
långt ovanför den deltagandenivå som skulle förväntas i ett system 
utan organisationer.
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De grafiska diagrammen är endast ett sätt att åskådliggöra de fem 
typfallen. En annan metod att precisera de inbördes relationerna är 
en matematisk funktion. Följande beteckningar införs: D står för 
det politiska deltagandets nivå, I för individuella resurser och O för 
organisationsresurser. Då gäller att:

D = al + bO + clO

De tre koefficienterna a, b och c anger de relativa effekternas 
storlek. Deltagandet är en funktion av tre storheter: individuella re
surser, organisationsresurser samt samspelet mellan individuella re
surser och organisationsresurser. Om deltagandet endast var en 
enkel summa av individresurser och organisationsresurser hade det 
räckt med de två första termerna. Samspelet c, den statistiska inter- 
aktionen, signalerar att de två linjerna inte är parallella. Modellen 
innehåller både additiva effekter och multiplikativa effekter.

Diagram A innehåller endast individeffekt; både b och c är här 
lika med noll. I fall B finns både individ- och organisationseffekt, 
i C endast organisationseffekt. I dessa tre fall är linjerna parallella: 
det finns endast additiva effekter, samspelet är därmed noll.

I diagram D är samspelseffekten positiv, i E negativ. I det förra 
fallet blir deltagandet extra högt för dem som samtidigt har stora in
dividresurser och stora organisationsresurser. I det senare fallet har 
denna grupp ett lägre deltagande än vad som skulle varit fallet om 
inte organisationsfaktom spelat in.

Den hypotes som kan härledas ur den tidigare forskningen är att 
Sverige hör hemma i fall E. Tanken är att organisationsfaktom har 
störst betydelse för de lägre socialgrupperna. De tysta ges röst; del
tagandet bland organiserade lågutbildade skall därmed ligga på 
samma nivå som organiserade högutbildade. Bland de oorganisera
de slår däremot individfaktorerna igenom med full styrka. Organi
sationsväsendet antas fungera utjämnande.

Resultatet av hypotesprövningen för var och en av de fem delta- 
gandedimensionema redovisas i figur 7.5. Individuella resurser 
mäts med hjälp av utbildning. Organisationsfaktom uttrycks i antal 
organisationsmedlemskap; här har materialet grupperats i tre kate
gorier.
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Kontakter

Effekter: 
Utbildning 
Organisation 
Utb x Org

Utbildning

Figur 7.5 Politiskt deltagande som en funktion av utbildning och orga
nisation
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Utbildning

Utbildning
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Utb x Org *—------------------------- 1---------------------------- 1
Låg Medel Hög

Utbildning

Figur 7.5 Politiskt deltagande som en funktion av utbildning och orga
nisation (forts.)

Resultatet är inte helt entydigt; individuella och kollektiva resur
ser har olika betydelse beroende på arten av politiskt deltagande. 
För politiska kontakter har såväl utbildning som organisation en sta
tistiskt signifikant inverkan. Dessutom kan en viss samspelseffekt 
(positiv) beläggas. Linjerna är inte helt parallella; gapet mellan or
ganiserade och oorganiserade är något större bland högutbildade än 
bland lågutbildade. Organisationsfaktorn förstärker, snarare än för
svagar, effekterna av utbildningsskillnader. Det finns en mycket stor 
skillnad mellan organiserade högutbildade och oorganiserade låg
utbildade.

Den andra dimensionen av politiska deltagande, partiaktiviteter, 
ger upphov till ett annat mönster. Effekten av utbildning är svag och 
oregelbunden; individuella resurser har i detta fall ingen signifikant 
effekt. Däremot ligger de tre kurvorna på helt olika nivåer; organi- 
sationsresurser fäller ett klart utslag. Diagrammet illustrerar vad 
som tidigare påpekats: de "parlamentariska” och de ”korporativa” 
kanalerna är starkt sammantvinnade. De som är aktiva i före
ningslivet och de som är aktiva i partipolitiken är i stor utsträckning 
samma människor.
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Den tredje deltagandedimensionen, manifestationer, ger upphov 
till en sambandsstruktur som påminner om det första fallet. Såväl 
utbildning som organisation har effekt. Skillnaden är att det här inte 
finns något samspel; linjerna är i huvudsak parallella.

Protestdimensionen bildar ett något förvirrande mönster. Denna 
typ av aktivitet engagerar endast ett fåtal. Skillnaderna mellan oli
ka delgrupper är ibland mest slumpmässiga. Det mest signifikanta 
resultatet är att det finns ett positivt samspel. Effekten av organisa- 
tionsfaktorn är störst bland de högutbildade.

Den femte och sista deltagandedimensionen, röstning, är intres
sant. När man som här kontrollerar för organisationsmedlemskap 
försvinner effekten av utbildning; linjerna är så gott som helt paral
lella med horisontalaxeln. Därmed blir mönstret detsamma som för 
partiaktiviteterna: signifikant organisationseffekt, ingen individef
fekt och inget samspel. I föregående kapitel konstaterades att hög
utbildade har något högre valdeltagande än övriga. Här syns att 
detta i allt väsentligt beror på att de högutbildade är bättre organi
serade än de lågutbildade. Valdeltagandet bland välorganiserade 
lågutbildade är lika högt som bland välorganiserade högutbildade.

Det visar sig alltså svårt att dra några generella slutsatser om 
individfaktorernas och organisationsfaktorernas betydelse för det 
politiska deltagandet. Återigen måste resultaten kvalificeras med 
hänsyn till arten av deltagande.

Men det finns en likhet mellan de fem diagrammen. I inget fall 
föreligger något negativt samspel. Hypotesen om den svenska sär
arten måste därmed i detta avseende förkastas. Det går inte att på
visa något fall då organisationsresurser gynnar, eller "lyfter", de 
lågutbildade mer än de högutbildade.16

16. Det finns naturligtvis alltid en misstanke att resultaten beror på valet av indika
torer. Det råder i litteraturen ingen enighet om hur organisationsfaktorn skall 
operationaliseras. Den i texten redovisade analysen baseras på den kanske mest 
naturliga mätmetoden, helt enkelt antal organisationsmedlemskap. En rad al
ternativa indikatorer har emellertid också prövats; av utrymmesskäl redovisas 
resultaten inte här. En variant av organisationsmedlemskap tar också hänsyn 
till uppdrag och aktivitet i organisationer. En annan studerar enbart effekten av 
fackföreningsmedlemskap (i denna analys inkluderas endast förvärvsarbetande 
anställda). Ytterligare en variant operationaliserar graden av kollektiva resur
ser med partiidentifikation. I inget fall förekom någon negativ samspelseffekt. 
Det redovisade resultatet är sålunda sannolikt inte beroende på valet av indika
tor.
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Den gängse bilden behöver därför modifieras. Sverige är inget 
undantag från den allmänna regeln. Medelklassen har större or- 
ganisationsresurser än arbetarklassen. Organisationsfaktom kom
penserar inte bristande sociala resurser. Däremot utesluter inte 
resultaten att Sverige i vissa avseenden ändå kan tänkas utgöra ett 
avvikande fall. Exempelvis kan det positiva sambandet mellan in
dividuella och kollektiva resurser mycket väl visa sig vara svagare 
än i många andra länder.

Informella nätverk
Det organiserade föreningslivet utgör en viktig typ av kollektiv re
surs, men långt ifrån den enda. Förutom de institutionaliserade sam
manslutningarna, vad som inom sociologin brukar betecknas som 
sekundärgrupper, finns det också primärgrupper, informella band 
på det nära personliga planet. En person som har förtroendefulla 
och täta kontakter med familj, släkt och vänner förfogar över en re
surs som mycket väl kan ha en stor betydelse utöver de individuel
la resurser som är direkt knutna till den egna personen samt sådana 
kollektiva resurser som sammanhänger med medlemskap i större, 
mer anonyma kollektiv.

Det råder ingen enig uppfattning om de informella nätverkens 
betydelse i det moderna samhället. Enligt en vanligt förekomman
de tolkning av historien var primärgruppemas betydelse långt stör
re i de förkapitalistiska samhällena. Pånaturahushållningstidens tid, 
då den ekonomiska produktionen var förlagd till det egna hemmet 
och den egna gården, hade relationerna till de närmaste anförvan
terna en helt annan roll i det dagliga livet än idag. Marknadsekono
min innebär att det ekonomiska livet bildar en separat del av 
samhället. Ekonomiska mellanhavanden bestäms inte längre av so
ciala förbindelser eller släktskapsband. Individerna uppträder allt
mer som från varandra isolerade, rationellt kalkylerande varelser. 
Anonyma och atomiserade sociala relationer präglar det moderna 
samhället. Med välfärdsstatens framväxt övertas till och med många 
reproduktiva uppgifter inom omsorg och uppfostran av opersonli
ga institutioner. Primärgrupperna fråntas allt fler funktioner. Ban
den med familj och släkt försvagas.
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Men denna historieteckning har inte fått stå oemotsagd. De ano
nyma ekonomiska transaktionerna hör mer hemma i ekonomins teo
retiska modellvärld än i den dagliga ekonomiska verkligheten. 
Nätverk och personliga bindningar har lika stor betydelse idag som 
under tidigare epoker.17 För några årtionden sedan kritiserades so
ciologin för att ha konstruerat en "översocialiserad" människa, en 
människa tyngd av grupptryck och fullständigt förutbestämd av 
samhällets rådande normer. Idag är risken den motsatta. Den mark
nadsekonomiska vågen, som rullat in också över det samhälls- 
teoretiska området, målar ett porträtt av en "undersocialiserad" 
människa. Endast den rena ekonomiska nyttokalkylen vägleder 
handlandet.18

Det är alltför förenklat att föreställa sig att samhället regleras av 
endast två styrsystem, marknad och offentlig förvaltning. Det finns 
dessutom ytterligare åtminstone en viktig arena för samordning och 
fördelning, nämligen sociala nätverk. Det gäller att studera, inte en
dast relationen mellan förvaltning och marknad, utan såväl förhål
landet mellan förvaltning och nätverk som förhållandet mellan 
marknad och nätverk.19

Det har dessutom gjorts gällande att de sociala nätverkens för- 
delningspolitiska betydelse på senare tid snarare ökat än minskat. 
Ägandet av hus eller bostad i eftertraktade storstadsområden har 
blivit en strategiskt viktig förmögenhetsresurs i arvingarnas händer. 
Välfärdspolitikens strävan att höja befolkningens levnadsstandard 
har resulterat i att ekonomiska resurser överförts till det sociala nät
verket. Nätverkets betydelse i fördelningsavseende ökar inte trots 
utan tack vare välfärdsstaten. "Vid välfärdsstatens slutpunkt skym
tar vi privatstaten", konstaterar en norsk forskare. Släkten får del
vis en renässans som fördelningsarena.20

Vad som här i första hand kommer att uppmärksammas är i vil
ken mån tillgången till nätverksresurser bidrar till att förstärka el-

17. För en kritik av tanken att traditionalism och modernitet skulle vara varandra 
ömsesidigt uteslutande, se Reinhard Bendix, N ation-Building and Citizenship, 
University of California Press, Berkeley 1977, s. 407.

18. Mark Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem of Em- 
beddedness", American Journal of Sociology, 91, 1985, s. 481-510.

19. Einar Øverbye, "Det sosiale nettverkets økende betydning som fordelningsare- 
na", Sociologisk Forskning, 23, 1986:1, s. 83-92.

20. Øverbye, 1986, s. 86 f.
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ler försvaga den politiska jämlikheten, hur rollen som medborgare 
påverkas av möjligheten att få bistånd från vänner och anhöriga.

Det är ingalunda självklart vad som närmare bestämt skall me
nas med ett socialt nätverk. I detta sammanhang är det individens 
relationer till sin primärgrupp som står i fokus. Denna typ av för
bindelser kan ta sig många uttryck. I medborgarundersökningen 
ställdes en rad olika frågor, vilka alla har det gemensamt att de av
ser att mäta i vilken mån den enskilde har möjlighet att få hjälp och 
bistånd i olika avseenden. Frågorna och svarsfrekvenserna återges 
i tabell 7.3.

Nästan alla tillfrågade har åtminstone någon gång kontakt med 
släkt och vänner. Mellan en tredjedel och hälften har ofta sådana 
kontakter. En jämförelse med levnadsnivåundersökningama 1968, 
1974, 1981, då likalydande frågor ställdes, visar att kontakterna 
med släkt och vänner blir allt tätare. Andelen som ofta brukar be
söka släktingar ökade under åren 1968-1981 från 28 till 40 procent. 
Under samma tid ökade andelen som ofta brukar besöka vänner och 
bekanta från 30 till 49 procent.21 Andelen socialt isolerade medbor
gare minskar.

En tredjedel av de anställda umgås med arbetskamrater på friti
den. Fler än åtta av tio har åtminstone någon bekant eller närståen
de som man kan tala om förtroliga saker med. Det är i stort sett lika 
många som kan få byggnads- eller hantverkshjälp. Tillgången till 
fackexpertis är inte riktigt lika utbredd, men det är ändå en tredje
del som har juridisk sakkunskap företrädd i sitt sociala nätverk.

De olika måtten på det sociala nätverket har ett inbördes sam
band. Den som kan få bistånd med en sak är ofta samma personer 
som också har tillgång till annan hjälp. Men överlappningen är långt 
ifrån fullständig. Närhet till släkten har, för att ta ett enda exempel, 
inget samband med tillgång till juridisk expertis. Vissa mått är sins
emellan förbundna med starka samband, medan andra inte alls är 
relaterade till varandra. Detta mönster i data bildar en systematisk 
struktur, vilket avslöjas av en dimensionsanalys. Fyra komponen
ter urskiljs (tabell 7.4).

21. Christina Axelsson, "Familj och social förankring", i Robert Erikson & Rune 
Åberg, red., Välfärd i förändring. Prisma, Stockholm 1984, s. 276.
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Procentandel

Tabell 7.3 Socialt nätverk

Ja, Ja,
Brukar Du och Dina grannar låna saker av 
varandra, till exempel mat, verktyg,

men sällan ofta

kokkärl etc? 40 21

Ja, Ja,
någon gång ofta

Brukar Du:
Besöka släktingar 54 40
Ha släktingar på besök 60 33
Besöka vänner och bekanta 48 49
Ha vänner och bekanta på besök 50 47

Ja
Brukar Du ofta umgås med Dina arbetskamrater 
på fritiden? (av anställda) 33

Det händer ju ibland att man behöver hjälp med 
olika saker. Har Du någon personlig bekant 
eller närstående som Du lätt skulle kunna få 
hjälp av med följande saker: Ja

Byggnads- eller hantverkshjälp 79
Skaffa varor förmånligare än i vanliga affärer 37
Ordna större kalas eller bjudning 58
Tala om förtroliga saker 84
Medicinsk sakkunskap 49
Ekonomisk sakkunskap 60
Juridisk sakkunskap 34
Datateknisk sakkunskap 42

Tillgången till expertis i det ena avseendet hänger normalt ihop 
med tillgång till expertis också i andra avseenden. På motsvarande 
sätt förenas olika aspekter av personliga kontakter med grannar el
ler andra personer som kan bistå med hjälp i skilda vardagssituatio
ner. Vänskapsrelationer och släktband bildar dessutom två separata 
dimensioner.
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Tabell 7.4 Det sociala nätverkets dimensioner

Dimension nummer

1 2 3 4
Dimension 1: Expertkontakter 

Juridisk sakkunskap 77 00 03 -01
Ekonomisk sakkunskap 68 28 04 04
Datateknisk sakkunskap 67 11 09 -01
Medicinsk sakkunskap 60 16 09 08

Dimension 2: Sociala primärkontakter
Byggnads- eller hantverkshjälp 06 71 -06 04
Ordna större kalas eller bjudning 12 65 14 04
Tala om förtroliga saker 10 61 07 08
Skaffa varor förmånligt 29 47 12 -10
Låna saker av grannarna 09 39 20 07

Dimension 3: Vänner
Vänner på besök 08 14 87 21
Besöker vänner 08 17 87 18
Umgänge med arbetskamrater 06 05 46 -08

Dimension 4: Släkt 
Släkt på besök 02 06 07 92
Besöker släkt 04 08 10 90

Samtliga laddningar har multiplicerats med 100.

Inget hindrar givetvis att man tillfälligt bortser från dessa varia
tioner inom nätverken och i stället betraktar det totala nätverkets 
täthet. Frågan är hur många personer som har låga värden på samt
liga fyra dimensioner, vilket är ett mått på social isolering. Ett en
kelt index utgörs av det totala antalet nätverkskontakter, uttryckt 
som en procentandel av antalet möjliga kontakter. Indexvärdena 
kan sålunda variera mellan 0 och 100. Figur 7.6 visar hur indexvär
dena varierna i befolkningen.

Medeltalet ligger på 57. Det innebär att den genomsnittlige med
borgaren har tillgång till drygt hälften av de sociala kontakter som 
aktualiserades i undersökningen. Det finns givetvis en spridning 
kring detta medeltal; båda extremvärdena 0 och 100 finns repre
senterade av några personer i urvalet. Men huvudintrycket är ändå 
att spridningen är relativt måttlig. De flesta medborgare har tillgång
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Figur 7.6 Fördelning av nätverksresurser

till nätverksresurser som ligger tämligen nära medeltalet. Ojämlik
heten i detta avseenden kunde ha varit betydligt större. Andelen 
medborgare som är socialt isolerade är liten. Om gränsen för ett 
glest socialt nätverk sätts vid indexvärdet 25 är det inte fler än 6 
procent som faller under detta streck.

Tillgången till nätverksresurser varierar mellan olika befolk
ningsgrupper. Starkast samband med social position har den typ av 
kontakter som har att göra med expertis och fackkunskap. Det är de 
högutbildade och de högre tjänstemännen som har flest sådana kon
takter. De sociala nätverkens täthet skiljer sig i vissa avseenden 
också mellan generationerna. Sociala primärkontakter och bekant
skap med fackexpertis är mer sällan förekommande bland de äldre. 
Även umgänget med vänner är åldersbetingat. Det innebär samman
taget att tillgången till nätverksresurser är störst i de yngre åldrarna. 
Enligt det sammanlagda indexvärdet för tillgången till personliga 
kontakter nås kulmen redan i åldersgruppen 20-30 år (figur 7.7).
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Figur 7.7 Nätverksresurser inom åldersgrupper

Även i övrigt finns vissa skillnader mellan olika befolknings
grupper. Kontakter med släkten är vanligare på landet än i staden. 
Kvinnor har något fler släktkontakter än män.

Men i övrigt är skillnaderna små. Det finns inga dramatiska olik
heter mellan olika socialgrupper. Lågutbildade och arbetare har 
naturligtvis inte tillgång till samma expertkontakter som de högut- 
bildade tjänstemännen. Men när det gäller möjligheter att få hjälp 
med olika personliga saker är fördelningen jämnare. Klasskillna
derna i detta avseende är små.

Vilket samband finns då mellan det privata och det offentliga, 
mellan informella nätverk och medborgarroller? Spelar personliga 
kontakter över huvud taget någon roll för det medborgerliga enga
gemanget och möjligheterna att påverka? Tabell 7.5 ger en översikt 
över sambanden mellan nätverksresurser och medborgarroller.

Den allmänna bilden är helt klar. Det finns ett allmänt, positivt 
samband mellan det informella nätverkets styrka å ena sidan och 
medborgerligt engagemang och inflytande å den andra. Det finns i 
tabellen två undantag: partiidentifikation och samhörighet med or-
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Tabell 7.5 Nätverksresurser och medborgarskap

Samband (r) med 
nätverksresurser

Tagit initiativ för att påverka 0,21

Bedömning av möjlighet att påverka 0,22

Aktivitet som boende
Aktivitet som småbarnsförälder
Aktivitet som skolbarnsförälder
Aktivitet som anställd

0,18
0,21
0,25
0,16

Politiskt deltagande:
Kontakter 
Partiaktivitet 
Manifestationer
Protester
Röstning

0,29 
0,10 
0,26
0,11 
0,05

Intresse för politik 
Partiidentifikation

0,13
0,00

Föreningsmedlemskap 
Fackligt inflytande 
Samhörighet med rörelser

0,28
0,12
0,03

ganiserade rörelser har inget samband. Det visar sig emellertid att 
denna frånvaro av korrelation endast är skenbar. Åldersfaktorn spe
lar här ett spratt. Identifikation och samhörighet är högre i de äldre 
generationerna; nätverksresurser har motsatt samband med ålder. 
En kontroll för generationsskillnader visar också att det finns en 
positiv tendens inom respektive åldersgrupp. Nätverksresurserna 
sammanhänger även med partiidentifikation och samhörighet med 
organiserade rörelser.

Det resultat som här redovisats grundas på ett sammanlagt index 
över samtliga nätverksresurser. En detaljanalys visar att expertdi
mensionen är den aspekt av det informella nätverket som har 
starkast samband med medborgaraktiviteter. Men de sociala pri- 
märkontaktema kommer inte långt därefter. Umgänge med vänner
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respektive släkt har klart svagare samband, men även här är den 
allmänna tendensen positiv. Nätverkets betydelse är långt ifrån 
begränsad till de högutbildades expertkontakter. Inte heller genera
tionsskillnaderna kan förklara de starka sambanden. Huvudresulta
tet kvarstår även efter kontroll för ålder.

Det informella nätverkets betydelse är ytterligare ett belägg för 
att inte endast individuella resurser utan också kollektiva faktorer 
påverkar medborgarskapets förverkligande. Frågan är nu hur indi
viduella och kollektiva förhållanden närmare bestämt samspelar. I 
den teoretiska litteraturen om de sociala nätverkens betydelse finns 
en hypotes som är en direkt parallell till den ovan diskuterade hy
potesen om organisationsfaktoms inverkan på det politiska delta
gandet.

Hypotesen är följande.22 Det är lättare att mobilisera individuel
la resurser än nätverksresurser. Olikheter i individuella resurser bör 
därför ha större effekt än skillnader i nätverksresurser. Ännu vikti
gare är emellertid att det finns ett samspel mellan individresurser 
och nätverksresurser. Personer som både är svaga själva och som 
har ett glest nätverk har mycket svårare att göra sig gällande än vad 
som skulle förväntas enbart på grundval av summan av bristande 
individresurser och bristande nätverksresurser. Att vara svag i båda 
avseenden har en multiplikativ, inte en additiv verkan.23 Det borde 
sålunda finnas ett samspel, en statistisk interaktion, mellan indi
viduella och kollektiva faktorer. Figur 7.8 illustrerar hypotesen. Det 
är den samtidiga frånvaron av de två typerna av resurser som antas 
vara särskilt hämmande.

Hypotesen bekräftas emellertid inte. Nätverksresurser har förvis
so en påtaglig separat effekt på exempelvis politiskt deltagande. 
Men effekten är additiv, inte multiplikativ. Det förväntade sam- 
spelsmönstret uppträder inte. Figur 7.9 ger ett illustrativt exempel 
på det mönster som faktiskt föreligger i data. Individuella resurser 
mäts liksom tidigare med hjälp av utbildning. Den kollektiva fak
torn uttrycker här de samlade nätverksresurserna. Valet av indika
torer är här inte avgörande; en alternativ bearbetning med sociala

22. Se t.ex. Robert A. Hanneman, Computer-Assisted Theory Building. Modeling 
Dynamic Social Systems, Sage Publications, Newbury Park, Calif., 1988, s. 273 
ff.

23. Ibid., s. 273.
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Engagemang, 
inflytande

Svaga Starka
Individuella resurser

Figur 7.8 Hypotetiskt samspel mellan individuella resurser och nät
verksresurser 

primärkontakter som mått på nätverk ger samma resultat. Det poli
tiska deltagandet avser här kontakter.

Såväl individuella resurser som nätverksresurser är av betydel
se. Högst politisk aktivitet uppvisar de högutbildade med starkt nät
verk. De lågutbildade med svagt nätverk är politiskt tysta. Så långt 
stämmer hypotesen. Men effekterna är additiva; linjerna är så gott 
som parallella. Inte heller när andra aspekter av deltagande och en
gagemang undersöks uppträder den typ av samspelseffekter som 
den teoretiska hypotesen skulle ge anledning att förvänta.

Att nätverksfaktorn har en självständig betydelse kan också be
läggas på annat sätt. Som visats i föregående kapitel har de olika 
medborgardimensionerna ett starkare eller svagare samband med 
individuell social position. Vilka sociala bakgrundsfaktorer som 
närmare bestämt förklarar variationer i deltagande och inflytande 
kunde bestämmas med hjälp av multipel regressionsanalys. Ett sätt 
att studera i vilken mån nätverksresurser har en separat effekt är att 
upprepa de tidigare regresionsanalyserna med det tillägget att nät
verksfaktorn också inkluderas. Skulle det vara på det sättet att de
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Figur 7.9 Politiskt deltagande som en funktion av utbildning och nät
verksresurser 

sociala kontakternas omfattning endast utgjorde en avspegling av 
olikheter i fråga om utbildning och andra sociala skiljelinjer skulle 
nätverksfaktorn inte ge något eget signifikant bidrag till analysen. 
Men så är inte fallet. En serie regressionsanalyser (som av utrym- 
messkäl inte redovisas här) visar att tillgången till informella nät
verk i flertalet fall har stor separat betydelse.

Det faktum att nätverkets inflytande är av additiv och inte mul- 
tiplikativ karaktär innebär att nätverksresurser ger en extra pluspo
äng till dem med små såväl som stora individuella resurser. Det 
betyder å ena sidan att de individuellt resursstarka har möjlighet att 
ytterligare förstärka sin position. Men å andra sidan finns det inga 
oöverstigliga trösklar för personer med svaga resurser. Att sakna så
väl individresurser som nätverksresurser utgör inget definitivt han
dikapp; dessa dubbelt resurssvaga ligger inte extremt efter den 
övriga befolkningen.
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Fritidskulturer
Makt och inflytande betingas av de resurser som står till en persons 
förfogande. Tillgången till resurser, såväl individuella som kollek
tiva, måste därför stå i centrum för en diskussion om olika medbor- 
gargruppers förmåga att göra sig gällande i sitt samhälle. Men det 
finns en risk förknippad med ett alltför ensidigt perspektiv på för
hållandet mellan resurser och makt. Kärnan i resursbegreppet har 
att göra med materiella tillgångar. Men en individs ställning i sam
hället bestäms inte enbart av faktorer såsom yrke, utbildning, in
komst, organisationsmedlemskap och kontaktfrekvens.

Den moderna sociologin har kommit att fästa uppmärksamheten 
på att även icke-materiella omständigheter kan bidra till samhällets 
strukturering. I den europeiska samhällsforskningen är det idag 
framför allt fransmannen Pierre Bourdieu som i en rad teoretiska 
arbeten och empiriska studier sökt karaktärisera kulturens betydel
se i det sociala livet.24 Begreppet kultur används här i vidare be
märkelse än enbart "finkultur". Kultur har att göra med smak, ett 
sätt att orientera sig i samhället. Kultur förenar människor, men skil
jer dem också från andra grupper. Kulturen är relationell, särskil
jande och utmärkande.25 Innehav av kulturellt kapital kan vara en 
viktig maktbas.

Ett nära besläktat begrepp i nutida sociologi är livsstil. Man kan 
urskilja olika personlighetstyper, inte endast i individualpsykolo- 
giskt hänseende, utan även i socialt. Olika människor har olika 
grundvärderingar, skilda sätt att förhålla sig till samhället. De olika 
värderingstypema är förbundna med olika samhällstyper. I Sverige 
är det framför allt sociologen Hans Zetterberg som utvecklat teorier 
och mätinstrument för sådana livsstilar. I ett förslag till indelning 
urskiljs tre olika typer. Basbehovsmänniskor, styrda av försörjning
ens värderingar, förknippas med agrarsamhället. Yttrevärldsmänni- 
skor, utifrån styrda personer, sammanhänger med industrisamhäl-

24. En introduktion till Bourdieus sociologi ges i Donald Broady, red., Kultur och 
utbildning. Universitets- och högskoleämbetet, FOU 1985:4.

25. Ibid., s. 18.
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let. Inrevärldsmänniskor, inifrån styrda personer, utgör välfärds
samhällets människotyp.26

Den aspekt av kulturbegreppet som här skall uppmärksammas 
har att göra med människors fritidsintressen. Det handlar om akti
viteter som varken har att göra med förvärvsarbete eller det offent
liga livets plikter och engagemang. Olika människor tycker om att 
syssla med olika saker på sin fritid. Frågan är om dessa fritidssyss- 
lor säger något mer, om de har någon vidare social, eller rent av po
litisk, betydelse. Det är möjligt att man kan se olika fritidsaktiviteter 
som uttryck för ett slags tillhörighet, inte till någon formell organi
sation eller institution, utan till en mer obestämd typ av kollektiv, 
till en kulturell gemenskap. Det skulle i så fall vara möjligt att ur
skilja olika särkulturer, olika kulturella ”sfärer" i samhället.

Att mäta smak och kulturyttringar med krav på systematisk sä
kerhet och exakthet är extra svårt. Det ligger i sakens natur att kul
tur kan ta sig ytterst subtila och svårregistrerade yttringar. Det är 
därför ingen tillfällighet att kultursociologiska studier ofta kommit 
att utnyttja antropologiska och etnologiska metoder. Att i en mass
undersökning med i förväg strukturerade frågor söka fånga olika 
smakriktningar och livsstilar kräver med nödvändighet förenkling
ar och begränsningar. De mätningar som här kommer att redovisas 
gör inte alls anspråk på att uttömma ämnet eller ens fånga de mest 
avgörande kulturskillnaderna. Men även ett antal enkla frågor om 
människors fritidsvanor kan kasta visst ljus över det problem som 
här har tagits upp. Den serie intervjufrågor som använts har till yt
termera visso ingått i tidigare undersökningar, nämligen i de lev
nadsnivåmätningar som initierades av låginkomstutredningen.27 
Frågor och svarsfrekvenser redovisas i tabell 7.6.

Av de olika fritidsaktiviteter som ingår i frågeserien berör det sto
ra flertalet åtminstone hälften av befolkningen. Endast ett fåtal ak
tiviteter — bingo, jakt och eget musicerande — lockar färre än en 
tredjedel av befolkningen.

26. Hans L. Zetterberg m.fl., Det osynliga kontraktet. En studie i 80-talets arbets
liv, Sifo, Stockholm 1983, s. 37 ff.

27. Se närmare Michael Tåhlin, "Fritid och rekreation", i Robert Erikson & Rune 
Åberg, red., Välfärd i förändring, Prisma, Stockholm 1984, s. 321 ff.
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Tabell 7.6 Fritidsaktiviteter 1968-1987

Brukar (%) Brukar ofta (%)

68 74 81 87 68 74 81 87
Läsa böcker 72 77 78 84 31 31 44 48
Göra bilutflykter 71 72 68 78 28 24 17 24
Gå på restaurang 36 49 55 77 3 5 6 12
Syssla med hobbyverksamhet 59 62 62 72 35 39 41 44
Sköta trädgård 49 56 62 72 25 33 36 43
Läsa veckotidningar 73 74 69 72 32 34 29 29
Strosa på gator och i affärer 40 49 52 72 9 12 12 22
Gå på teater, muséer, utställn. 40 45 49 69 6 6 6 12
Gå på bio 42 41 45 62 6 5 6 11
Gå på dans 32 42 45 59 8 9 9 15
Fiska 36 39 40 50 10 12 11 12
Idrotta 26 30 34 49 13 15 20 29
Delta i studiecirklar & kurser 19 27 32 42 7 12 12 14
Spela musikinstrument 14 15 16 21 5 6 7 9
Jaga 7 7 8 10 3 3 3 4
Bingo — 8 5 7 — 1 1 1
Uppgifterna om åren 1968-1981 är hämtade från levnadsnivåundersökningen; se när
mare kapitel 10. För jämförelsens skull ingår i denna tabell personer i åldrarna 16- 
76 år. Frågan om bingo ingick inte i undersökningen 1968.

De förändringsmönster som kunde observeras i början av 1980- 
talet har fortsatt.28 Medborgarnas allmänna aktivitetsnivå stiger. 
Ingen av de undersökta fritidsaktiviteterna har signifikant färre utö
vare idag än för tjugo år sedan. Däremot finns det flera exempel på 
aktiviteter som idag samlar långt fler än för några årtionden sedan. 
Bokläsning ökar klart, liksom restaurangbesök, trädgårdsskötsel, 
flanera på gator och i affärer, kulturliv, studiecirklar och idrott.

Men i detta sammanhang är sambandsmönstren väl så intressan
ta som själva svarsfrekvenserna. Vissa fritidsintressen hänger sam
man i det avseendet att det i stor utsträckning är samma människor

28. Tåhlin, s. 323 f.
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som är aktiva. De olika formerna för fritidsaktiviteter kan reduce
ras till ett mindre antal dimensioner. Den följande grupperingen 
grundas dels påMichael Tåhlins analys av 1968-1981 års data, dels 
på en dimensionsanalys företagen på 1987 års data.29

Den första dimensionen har som gemensam nämnare ett aktivt, 
urbant nöjesliv. Bio, restaurangbesök och dans hänger på detta sätt 
samman. Det är naturligtvis framför allt de yngre som är mest ak
tiva i detta avseende.

Den andra dimensionen är idrott. Det finns givetvis många som 
både är aktiva idrottsutövare och ägnar sig åt ett aktivt nöjesliv. Det 
är emellertid av visst intresse att analytiskt hålla isär idrott som en 
separat dimension. Idrotten är den största folkrörelsen. Frågan är på 
vilket sätt idrottsaktiviteter hänger samman med andra former av 
medborgarengagemang.

Den tredje dimensionen utgörs av jakt och fiske. Kikarsiktenas 
och skeddragens värld är framför allt männens och landsbygdens.

Dimension nummer fyra handlar om kultur. Höga värden på den
na dimension får personer som svarat att de ofta går på teater, kon
serter, museer och utställningar, som läser många böcker, spelar 
något musikinstrument och som deltar i studiecirklar och kurser. 
Den viktigaste bakgrundsfaktorn är utbildning. Högutbildade och 
tjänstemän är fortfarande mer aktiva i kultursammanhang än arbe
tare; kvinnorna är något mer aktiva än männen.

Den femte dimensionen karaktäriseras av trädgårdsskötsel, bil
utflykter och hobbyverksamhet av typ sticka, sy, snickra, måla och 
samla frimärken. Denna hemmalivets dimension är vanligare bland 
de äldre och på landsbygden.

En sjätte dimension, slutligen, handlar om masskulturensjfômrø- 
else. Två uttryck för denna form av aktivitet är bingo och läsning 
av veckotidningar. Det är inte minst kvinnor med lägre utbildning 
som är aktiva i detta avseende.

Dessa social bestämningar bör givetvis se som allmänna tenden
ser och genomsnittsgeneraliseringar. Sambandet mellan social po-

29. Tåhlin, s. 326 ff. En principalkomponentanalys av de 16 fritidsvariablema 1987 
resulterade i fem dimensioner. För en motsvarande analys av 1968 års levnads
nivåundersökning, se Robert Allen Karasek, "Patterns pf Leisure", manuskript, 
Institutet för social forskning, Stockholms universitet, 1975.
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sition och fritidskultur är i inget fall fullständigt. Det finns åtskilli
ga undantag från de allmänna tendenserna.

Det intressanta är nu i vilka avseenden det finns ett samband mel
lan fritidskultur och medborgarskap. Fritidsengagemangen åter
speglar hur människorna valt att förverkliga sina egna liv. Det har 
därigenom bildats ett antal särkulturer, sfärer eller arenor för social 
tillhörighet. Medborgarskapets dimensioner är ett uttryck för de in
stitutionaliserade möjligheterna att påverka sin egen levnadssitua- 
tion och samhällets framtid. Hur sammanhänger fritidskultur med 
medborgarskap? Tabell 7.7 visar de starkaste sambanden.

De aspekter av medborgarskapet som har att göra med personli
ga initiativ, politisk kommunikation och politiskt deltagande har ett 
genomgående och starkt samband med kulturliv och bildningsverk- 
samhet. Det politiskt mest aktiva skiktet överlappar i betydande 
grad med bokläsarna och teaterbesökarna. Det politiska livet upp
bärs i stor utsträckning av den bildade medelklassen.

Det urbana utelivets och den aktiva idrottens folk, främst ungdo
mar, utgör alls inte någon politiskt passiv eller apatisk grupp. De 
har hög administrativ kompetens och de försöker aktivt påverka 
sina förhållanden. Deras politiska engagemang yttrar sig främst i 
manifestationer, protester och direkta hänvändelser. Däremot sak
nar de djupare känsla av solidaritet med samhällets etablerade par
tier och organiserade rörelser.

Hemmalivets folk, de som viger sin fritid åt trädgården, bilen och 
sin hobby, tillhör inte dem som är de mest aktiva på möten och i 
namninsamlingar. Men de är ingalunda oengagerade. De är intres
serade av politik, är med i föreningar, känner stark samhörighet med 
organiserade rörelser och är måna om att utnyttja sin rösträtt. Det 
finns ett statistiskt signifikant samband mellan trädgårdsskötsel och 
valdeltagande. Hemmalivsmänniskorna känner sig inte maktlösa. 
Tvärtom ligger deras bedömning av möjligheterna att påverka sin 
situation över genomsnittet. Vad som framför allt drar upp medel
värdet är deras positiva bedömning av möjligheterna att påverka 
boendet.

Av samma skäl gör också friluftsmänniskorna en gynnsam vär
dering av sina påverkansmöjligheter. Jägarna och fritidsfiskarna är 
relativt aktiva i föreningslivet och känner en stark samhörighet med 
sitt parti.
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Tabell 7.7 Fritidskultur och medborgarskap

Samband (r)

Tagit initiativ för att påverka
Kulturliv 0,22
Nöjesliv 0,15

Bedömning av möjlighet att påverka
Hemmaliv 0,15
Kulturliv 0,10
Jakt och fiske 0,07

Administrativ kompetens
Kulturliv 0,26
Idrott 0,18
Nöjesliv 0,17
Förströelse -0,13

Politiskt deltagande: kontakter
Kulturliv 0,34
Idrott 0,18
Nöjesliv 0,14
Förströelse -0,10

Politiskt deltagande: partiaktiviteter
Kulturliv 0,14

Politiskt deltagande: manifestationer
Kulturliv 0,38
Nöjesliv 0,16
Idrott 0,16

Politiskt deltagande: protester
Nöjesliv 0,11
Kulturliv 0,11

Politiskt deltagande: röstning
Kulturliv 0,08
Hemmaliv 0,08

Intresse för politik
Kulturliv 0,26
Idrott 0,10
Förströelse -0,09

Partiidentifikation
Hemmaliv 0,08
Nöjesliv -0,09

F öreni ngsmedlemskap
Kulturliv 0,34
Hemmaliv 0,18
Idrott 0,18
Jakt och fiske 0,08
Nöjesliv 0,07
Förströelse -0,09

Samhörighet med organiserade rörelser
Hemmaliv 0,22
Kulturliv 0,17
Nöjesliv -0,15
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Det ligger i sakens natur att de flesta sambanden är positiva; med 
fritidsengagemang följer medborgarengagemang. Men det finns 
också exempel på negativa korrelationer. Det gäller särskilt förströ
elsens dimension, den som här framför allt uttrycks i veckotidning
ar och bingo. De som här är mest aktiva ligger under genomsnittet 
när det gäller administrativ kompetens, politiskt intresse, politiskt 
deltagande och föreningsengagemang. De känner sig mer maktlö
sa än medborgare i allmänhet. Den typ av masskultur som här är 
aktuell sammanhänger med politisk apati och vanmakt.

Politiska partier
Det vore ofullständigt att skildra de kollektiva faktorer som har be
tydelse för medborgarskapets förverkligande utan att nämna de po
litiska partierna. I den representativa demokratin intar partierna en 
nyckelroll. Det är partierna som uppställer de politiska valalterna
tiven. I realiteten är det partiorganisationerna som nominerar de per
soner som skall bekläda de politiska förtroendeposterna. Partiernas 
uppgift är att samtidigt avläsa opinionen och att påverka opinionen. 
Efter de kommunala valens partipolitisering har partierna viktiga 
uppgifter på såväl central, regional som lokal nivå.

Det är inte avsikten att här närmare granska de politiska partier
nas sociologi. Partiernas sociala grundvalar och partiernas betydel
se i valrörelserna har redan utretts i modema undersökningar.30 
Partiväsendet skall här betraktas från ett något annorlunda perspek
tiv, nämligen som en möjlig källa till sådana kulturskillnader som 
har betydelse för medborgarskapets förverkligande. Genom sina 
partisympatier kan befolkningen uppdelas i ett antal grupper. Frå
gan är i vilken mån de olika partigrupperna bildar olika sarkulturer, 
i vilken mån det finns olika typer av livsstil bland skilda partiers an
hängare.

Uppgiften om parti gäller inte val av parti utan partisympati. I 
samband med frågorna om partiidentifikation, frågorna om i vilken 
mån man känner sig som anhängare till något bestämt parti, ställ-

30. För den senaste i raden av statsvetenskapliga väljarundersökningar, se Sören 
Holmberg & Mikael Gilljam, Väljare och val i Sverige, Bonniers, Stockholm 
1987.



248 

des också en fråga om vilket parti man anser vara bäst. Till perso
ner som inte sagt sig stå närmare något av partierna ställdes en frå
ga om det ändå fanns något parti som man ansåg vara mindre dåligt 
än de övriga. Inalles var det 77 procent av urvalet som uttryckte nå
gon partisympati. Resterande 23 procent ville inte besvara frågan, 
sade sig inte ha någon bestämd åsikt eller uppgav att de inte sym
patiserade med något parti. De följande bearbetningarna baseras så
lunda på strax över tre fjärdedelar av undersökningsurvalet.

Ett sätt att undersöka i vilken mån det finns skilda särkulturer 
bland partiernas anhängare är att studera sambandet mellan fritids- 
kultur och partisympati. I figur 7.10 tecknas partiprofilerna för var 
och en av de sex fritidsdimensionerna. Plusvärden, till höger i dia
grammet, indikerar aktiviteter över genomsnittet på den aktuella 
dimensionen, minusvärdena betyder aktivitetsnivåer under genom
snittet.

Vänsterpartiet kommunisternas anhängare karaktäriseras fram
för allt av höga värden på dimensionerna kulturliv, nöjesliv och id
rott. Det är stadslivets sociala och kulturella aktiviteter som här får 
ett genomslag. Hemmalivets sysselsättningar finns däremot mer 
sällan representerade bland vpk-ama.

Socialdemokratins sympatisörer kännetecknas genomgående av 
små avvikelser från befolkningsmedeltalet. Detta är nu delvis en 
storlekseffekt; ett stort parti kan av naturliga skäl inte ha lika stora 
extremvärden som ett litet. Men det finns ändå vissa särdrag. De två 
partierna inom det socialistiska blocket har kulturellt helt olika pro
filer. Ett plusvärde för vpk motsvaras utan undantag av ett minus
värde för socialdemokraterna och vice versa. Socialdemokraterna 
har lägre värden på dimensionerna nöjesliv och kulturliv, högre på 
hemmaliv. Friluftsliv och förströelse förekommer dessutom propor
tionellt oftare bland de socialdemokratiska anhängarna.

Det finns i dessa data inget underlag för att dra slutsatsen att det 
finns en enda enhetlig arbetarkultur. Ser man till människors fritids
aktiviteter bildas åtminstone tre skilda sfärer: trädgårdens och bil
ens hemmaliv, jaktens och fiskets naturliv samt bingons och 
veckotidningarnas värld.
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Centerväljamas landsbygdsförankring kommer till synes i de 
höga värdena på friluftsdimensionen och motsvarande låga tal när 
det gäller stadens nöjesliv.

Folkpartiet har i vissa avseenden mer gemensamt med vpk än 
med socialdemokraterna; det gäller idrott, nöjesliv och kulturliv 
samt de låga värdena vad gäller friluftsliv.

Moderata samlingspartiets storstadsanknytning kommer till ut
tryck i de positiva värdena på nöjeslivsdiménsionen. Men det finns 
ingen av de sex kulturdimensionerna där moderata anhängarna har 
extremvärden. Det förekommer inga stora avvikelser, vare sig upp
åt eller nedåt. Moderaterna är i detta avseende moderata.

Anhängarna till kristdemokratiska samhällspartiet har däremot 
flera särskiljande drag. Kds-anhängarna är kulturellt mycket akti
va. Kds har också några starka minusvärden. Vill man träffa kds- 
are bör man uppenbarligen undvika restauranger, jaktstugor och 
bingolokaler.

Miljöpartisternas fritidsaktiviteter har störst likhet med vpk-an- 
hängarna och folkpartisterna.

Som redan flera gånger antytts återspeglar dessa kulturella 
särdrag det faktum att partiernas väljarunderlag har olika social 
sammansättning. Skillnader avseende utbildning, yrke, ålder och 
geografi slår igenom. Men kontroller för exempelvis utbildning och 
yrke leder inte till att särdragen fullständigt utraderas. Även om olik
heterna nu till dels kan hänföras till skillnader avseende befolk- 
ningssammansättning kvarstår den ursprungliga observationen som 
ett viktigt sociologiskt faktum. Olikheterna mellan partierna har inte 
endast en politisk och en social sida utan har också att göra med 
kulturskillnader.

Dessa allmänna intryck av likheter och olikheter mellan partier
na i kulturellt avseende kan formuleras mer precist. Intervjun inne
höll sammanlagt tjugo frågor om fritidsintressen. Varje parti kan 
med ledning av sympatisörernas genomsnittssvar ges ett siffervär
de på var och en av dessa tjugo frågor. Dessa svar kan sedan läggas 
till grund för parvisa jämförelser mellan partierna. Ett högt sam
band betyder att svaren visar överensstämmelse; de två partierna är 
därmed varandra lika. För varje parvis kombination av partier kan
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sådana jämförbara mått på närhet beräknas. Resultatet blir en be
skrivning av ”närhet” och "avstånd” i partisystemet.31

Måtten på graden av likhet mellan partierna kan teoretiskt varie
ra mellan 1 (fullständig likhet) till -1 (total olikhet). De partier som 
enligt denna beräkning är varandra mest lika i fråga om anhängar
nas fritidsintressen är vänsterpartiet kommunisterna och miljöpar
tiet (0,74). Störst olikhet råder mellan socialdemokraternas och 
moderaternas sympatisörer (-0,87). Även socialdemokraterna och 
folkpartiet är i detta avseende mycket olika (-0,76).

Så långt förefaller resultaten stämma relativt väl överens med ve
dertagna uppfattningar om de politiska partiernas inbördes avstånd. 
Men det finns också resultat som knappast stämmer med föreställ
ningen om en enhetlig vänster-högerskala. De två borgerliga mit
tenpartierna, centern och folkpartiet, borde i så fall ha en relativt 
hög positiv korrelation, men i verkligheten är sambandet negativt 
(-0,67). Även de två partierna inom det socialistiska blocket, social
demokraterna och vänsterpartiet kommunisterna, kännetecknas av 
stort inbördes avstånd (-0,67). Tabell 7.8 ger en sammanfattning av 
de största respektive minsta avstånden.

Det räcker inte med en enda dimension för att grafiskt repre
sentera dessa inbördes avstånd. En dimensionsanalys som tar hän
syn till samtliga parvisa jämförelser resulterar i ett diagram med två 
axlar (figur 7.11).

Fyra partier är inbördes relativt lika (fortfarande endast med hän
syn tagen till anhängarnas intresseprofiler), nämligen folkpartiet,

31. Tekniskt sett utförs beräkningen i fyra steg: 1. Svaren på de tjugo fritidsfrågor
na standardiseras (skillnaden från medelvärdet beräknas och divideras med 
standardavvikelsen) för att skapa jämförbara mått (medelvärde=l och stan- 
dardavvikelse=0). 2. För varje parti beräknas standardpoängen för respektive 
av de tjugo frågorna. Därmed bildas en ny datamatris med de tjugo frågorna 
som analysenheter och de sju partierna som variabler. 3. En korrelationsmatris 
bestående av produktmomentkorrelationer beräknas; matrisen visar de parvisa 
korrelationerna mellan partierna. 4. En principalkomponentanalys genomförs 
för att bestämma antalet dimensioner (Kaisers kriterium) och för att beräkna 
vaije partis indexvärde på respektive dimension. Även en annan metod för di- 
mensionsbestämning har prövats, nämligen klusteranalys. Resultatet blir i allt 
väsentligt detsamma. Metoden att med hjälp av en matris över mått på likhet 
och olikhet mellan partierna dra slutsatser om närhet, avstånd och dimensiona- 
litet i partisystemet användes för första gången i Sverige av Bo Särlvik: "Parti- 
byten som mått på avstånd och dimensioner i partisystemet", Sociologisk 
forskning, 1968.T, s. 35-80.
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Tabell 7.8 Avstånd mellan partierna på grundval av anhängarnas 
fritidsintressen

Parti Närmast . Längst ifrån
Vänsterpartiet kommunisterna Miljöpartiet Socialdemokraterna
Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna
Centerpartiet Socialdemokr. Folkpartiet
Folkpartiet Vänsterp. k. Socialdemokraterna
Moderata samlingspartiet Folkpartiet Socialdemokraterna
Kristdemokratiska samh.p. Folkpartiet Socialdemokraterna
Miljöpartiet Vänsterp. k. Socialdemokraterna

moderata samlingspartiet, vänsterpartiet kommunisterna och miljö
partiet. Det är inte minst de högre utbildades kulturella aktiviteter 
och bokläsning som förenar dessa fyra partier.

Socialdemokraterna och centern visar sig också ha en relativt stor 
gemensam kontaktyta. Trädgårdsskötsel, bilutflykter och masskul- 
turella förströelser bildar en gemensam nämnare för dessa två par
tier.

Kristdemokratiska samhällspartiet har tillräckligt många särdrag 
för att egentligen inget av de andra partierna hamnar särskilt nära. 
Kds intar, i detta kulturdiagram, en relativt isolerad position.

De parlamentariska koalitionsmönstren och åsiktsmotsättningar- 
na avgörs av ideologisk närhet och gemensamma ståndpunkter i po
litiska sakfrågor. Skulle partierna i stället förenas efter anhängarnas 
kulturella stil och intresseinriktning skulle partikonstellationerna se 
väsentligt annorlunda ut än idag.

Det har alltså visat sig att medborgarskapets dimensioner har ett 
samband med fritidskulturer. Fritidskulturer är i sin tur relaterade 
till partiväsendet. Det kan sålunda förväntas att det då också finns 
ett sammanhang mellan parti och medborgarskap. Så visar sig också 
vara fallet (figur 7.12).

Att ta något initiativ för att försöka påverka sin egen situation är 
relativt sett vanligast bland vpk-anhängarna. Centerpartisterna lig
ger i detta avseende under genomsnittet.

Men som tidigare visats har initiativ för att påverka långt ifrån 
något fullständigt samband med den egna bedömningen av ens möj-
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Figur 7.11 En tvådimensionell bild av partisystemet baserad på anhäng
arnas fritidskultur

ligheter att påverka. Det visas också av en jämförelse mellan de två 
första diagrammen. Vpk-anhängama är den väljargrupp som gör 
den mest negativa bedömningen av de egna påverkansmöjligheter- 
na.

Inflytande, mätt genom egen bedömning, visar sig ha ett karak
täristiskt samband med vänster-högerskalan. Moderaterna anser sig 
ha störst makt, följt av mittenpartiema, som i sin tur kommer före 
socialdemokraterna, vilkas väljare i sin tur gör en mer positiv be
dömning än vpk-arna.

Men vänsterpartiet kommunisternas sympatisörer känner sig in
galunda maktlösa i alla avseenden. I fråga om administrativ kom
petens, förmåga att hävda sig inför offentliga myndigheter, har 
vpk-anhängarna i stort sett lika höga värden som folkpartister, mo-
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derater och miljöpartister; det rör sig sålunda om partier med stor 
andel högutbildade.

När det gäller de fem aspekterna av politiskt deltagande finns det 
en gemensam nämnare: vpk har i samtliga fall värden över genom
snittet, i några fall (kontakter, manifestationer och protester) klart 
över. Socialdemokratins anhängare engagerar sig relativt ofta i par
tiaktiviteter, manifestationer och röstning. Centern har ungefär sam
ma deltagandeprofil, i det att partiets anhängare är aktiva i partilivet 
och har högt valdeltagande. Folkpartisterna är däremot mindre ak
tiva i partisammanhang. I gengäld är de folkpartistiska anhängarna 
mer engagerade i olika former av opinionsbildande verksamheter. 
Moderaterna utgör här delvis en motpol. I deras sätt att arbeta före
kommer mer sällan den typ av deltagande som här samlats under 
rubriken manifestationer.

Intresset för politik ligger genomgående över genomsnittet. (Det 
är de som inte finns med i bearbetningen, personer utan partisym
pati, som har negativa värden, det vill säga ett politiskt intresse un
der genomsnittet.) Återigen framstår vänsterpartiet kommunisterna 
som ett särfall; anhängarnas politiska intresse överstiger vida ge
nomsnitten för övriga partier. Partiidentifikationen uppvisar dock 
ett annat mönster. Som många valundersökningar visat har social
demokrater och centerpartister starkast partiidentifikation.

Miljöpartisternas politiska engagemang visar intressanta varia
tioner. I vissa fall har de mycket höga värden, till exempel när det 
gäller manifestationer och protester. Men inför de arter av engage
mang som vetter åt partipolitiken (partiaktiviteter, röstning och par
tiidentifikation) är miljöpartiets anhängare passiva. Det är kanske 
härvid på sin plats att påminna om att undersökningen genomför
des före miljöpartiets inträde i riksdagen.

Även engagemanget i föreningslivet skiljer sig delvis mellan de 
politiska partierna. Åter är vpk-arna mest aktiva, följda av folkpar
tister och miljöpartister. Lägst anslutning till Organisations-Sveri- 
ge, räknat i antal medlemskap, har socialdemokraterna.

Bakom detta genomsnittliga antal medlemskap döljer sig emel
lertid avsevärda variationer. Partiernas anhängare skiljer sig i flera 
avseenden när det gäller vilka organisationer de är medlemmar i 
(tabell 7.9). Det finns på medborgarnivå ett samband mellan parti
väsen och organisationsväsen.
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Tabell 7.9 Partisympati och organisationsmedlemskap

Organisationstyp

Parti

vpk 5 c fp m kds mp
Idrottsförening 35 35 26 46 44 6 39
Friluftsförening 12 8 12 17 15 0 18
Miljöorganisation 19 4 9 10 9 0 31
Kulturförening 23 14 17 24 19 6 28
Hobbyförening 4 13 16 17 15 12 17
Motororganisation 7 11 9 14 22 12 10
Förening för boende 46 31 17 37 26 24 20
Föräldraförening 14 9 9 14 11 18 12
Handikapp- eller patientförening 5 4 4 4 4 0 7
Invandrarorganisation 7 2 1 0 0 0 1
Kvinnoorganisation 4 3 4 0 1 0 3
Pensionärsorg, (av pensionärer) — 47 33 43 30 — —
Aktieägarförening 4 4 5 10 14 0 1
Grupp inom svenska kyrkan 2 3 10 2 2 18 4
Frikyrkligt samfund 0 3 8 7 3 82 7
Annat religiöst samfund 0 1 4 2 1 0 1
Humanitär hjälporganisation 7 7 20 11 12 12 13
Nykterhetsorganisation 5 4 4 3 1 18 2
Frivillig försvarsorganisation 2 5 6 5 7 0 3
Fredsorganisation 12 3 1 2 0 0 3
Lokal aktionsgrupp 0 1 4 1 2 0 6
Grupp för internationell fråga 11 3 1 3 1 0 4
Ordenssällskap 0 1 0 7 10 0 2
Konsumentkooperativ 51 44 36 28 22 53 33
Annat kooperativ 18 11 18 12 12 12 13
Facklig org. (avförv.arb. anst.) 95 90 84 72 67 — 72
Lantbrukarorganisation 0 1 26 4 6 0 3
Företagar-, arbetsgivareförening 4 1 5 4 8 0 6
Annan yrkesorganisation 5 2 6 11 11 0 4
— För få intervjuade

Andelen medlemmar i boendeföreningar är proportionellt störst 
bland vänsterpartiet kommunisternas medlemmar. Även invandrar
föreningar, fredsorganisationer, organisationer för internationella 
frågor är relativt sett vanligast förekommande bland vpk-anhäng- 
ama.
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Den organisationstyp där centerpartiets anhängare har störst 
medlemsandel är lantbrukarorganisationer. Centern har också en 
hög medlemsandel inom kvinnoorganisationer (i exempelvis hus
modersföreningar) samt i humanitära hjälporganisationer såsom 
Röda Korset.

De socialdemokratiska sympatisörerna har framför allt en orga
nisationstyp där andelen medlemmar är högre än i alla andra parti
er och det är pensionärsorganisationer.32

De organisationstyper där moderata samlingspartiets anhängare 
utmärker sig genom en hög organisationsandel är motororganisa
tioner, aktieägarföreningar, frivilliga försvarsorganisationer samt 
ordenssällskap.

Moderaterna och folkpartisterna kännetecknas också av en rela
tivt sett stor andel medlemmar i yrkesorganisationer för exempel
vis fria yrken. Moderaterna och folkpartiet är också de två partier 
som har proportionellt flest medlemmar i idrottsföreningar.

Kristdemokratiska samhällspartiet kännetecknas framför allt av 
den stora andelen medlemmar i frikyrkliga samfund. Kds-anhäng- 
arna har dessutom en jämförelsevis hög organisationsgrad i föräld
raorganisationer och nykterhetsorganisationer.

Miljöpartiets medlemsprofil kännetecknas framför allt av miljö
organisationer och lokala aktionsgrupper.

Den fackliga organisationsgraden (bland förvärvsarbetande an
ställda) skiljer sig tydligt mellan de politiska partierna. Anslutning
en till facket är starkast till vänster på den politiska skalan, svagast 
till höger. En närmare analys visar att organisationsgraden är högst 
bland socialistiska tjänstemän (92 procent), lägst bland borgerliga 
arbetare (67 procent).33 Sambandet mellan organisationsmedlem-

32. Bearbetningen omfattar på denna punkt endast pensionärer. (Bastalet för små
partierna blir därmed för litet för att kunna läggas till grund för en statistisk 
skattning.) Man kan nu fråga sig hur resultatet stämmer överens med vad som 
konstaterats tidigare i detta kapitel. Där framgick att andelen pensionärer som 
är medlemmar i pensionärsorganisationer är högre inom medelklassen än inom 
arbetarklassen (räknat efter yrket under tiden som förvärvsarbetande). Här vi
sas nu att andelen medlemmar i pensionärsorganisationer är störst bland social
demokratiska anhängare. De två resultaten är emellertid förenliga. En närmare 
analys visar nämligen att andelen medlemmar är högre bland socialdemokrater 
i medelklassen än bland socialdemokrater i arbetarklassen. Klassfaktom slår 
igenom även inom partiet.

33. Liksom i tabellen baseras dessa uppgifter på förvärvsarbetande anställda.
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skap och partisympati återfinns även när det gäller konsument
kooperationen.

Anslutningen till facket och till konsum är högre bland vpk- 
anhängare än bland socialdemokrater. Det finns endast en orga
nisationstyp, pensionärsorganisationer, där socialdemokraterna har 
allra störst andel medlemmar.

Men känslan av samhörighet till samhällets organiserade rörel
ser är ändå relativt stor bland de socialdemokratiska anhängarna. 
Bland de fem riksdagspartierna återfinns här ett samband med väns
ter-högerskalan. Samhörigheten med det organiserade Sverige är 
störst på vänsterkanten, lägst bland moderaterna.

Detta mönster bildar således en spegelbild av det samband som 
konstaterades när det gällde bedömningen av de egna påverkans- 
möjligheterna. Den grupp som anser sig ha föga inflytande är också 
den som är mest positiv till samhällets organiserade rörelser. Om
vänt är de som enligt egen uppfattning har stort inflytande tämligen 
kallsinniga till de organiserade kollektiven.





8. Legitimitet och självuppfattning

Ett idealt demokratiskt samhälle vilar på medborgarnas samtycke. 
Maktutövningen sker under offentlighet och enligt lagliga och kont
rollerade former. Medborgarna skyddas av grundläggande fri- och 
rättigheter. Styresmännen sitter kvar så länge de har de styrdas för
troende. En majoritet kan bli en minoritet, ett mindretal kan för
vandlas till ett flertal. Växling vid makten är ett normalt fenomen.

Däremot kräver majoritetsprincipen inte att alla medborgare vid 
varje tidpunkt skall instämma i alla beslut. Kravet på enhällighet in
nebär i praktiken att en enda person kan motsätta sig alla övrigas 
vilja; majoritetsprincipen kan ses som en förening av kraven på fri
het och jämlikhet.1 Demokratin förutsätter inte att alla är nöjda. 
Missnöje, krav på förändringar, utgör samhällets dynamiska ele
ment.

Däremot måste det finns möjlighet att förändra samhället. I den 
mån medborgarna upplever att deras önskningar inte har några för
utsättningar att omsättas i kollektiva beslut saknas en viktig förut
sättning för att ett samhälle skall kunna betraktas som demokratiskt. 
En organisation är demokratisk i den mån som den är autonom; 
medlemmarna lever under regler som är satta av dem själva, inte av 
någon annan, utomstående instans.

En central fråga är följaktligen hur medborgarna uppfattar sitt 
samhälle, särskilt dess politiska institutioner. Anser medborgarna 
att det finns en klyfta mellan demokratins ideal och det rådande 
samhällets realiteter? Hur betraktar dagens svensk förhållandet 
mellan å ena sidan samhällets institutioner och å andra sidan med
borgarna i allmänhet och sig själv i synnerhet?

1. Jan-Magnus Jansson, Frihet och jämlikhet. En studie över den politiska demo
kratin. Söderströms, Helsingfors 1952.
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Dessa frågor kretsar alla kring begreppet legitimitet. Det handlar 
om samtyckets natur. På vilka grunder accepteras samhällets insti
tutioner och ledare? Anses maktutövningen rättvis? Åtnjuter de sty
rande de styrdas förtroende? Legitimitet har att göra med subjektiva 
faktorer, med medborgarnas uppfattningar om sitt samhälle. Nära 
sammanhängande härmed är hur man bedömer förhållandet mellan 
medborgare och samhälle, vad man anser om medborgarskapets na
tur och om sig själva som samhällsmedborgare.

Medborgardygder
Vad utmärker den gode medborgaren? Denna bok har varit full med, 
öppet utsagda eller underförstådda, hänvisningar till ett slags ideal
medborgare. Man kan ur doktrinbildningen kring demokratins teo
ri härleda en lång lista av egenskaper som anses böra känneteckna 
demokratins personlighetstyp. Vanligt förekommande bestämning
ar av demokratins medborgartyp är tolerans, kunskap, öppenhet, ak
tivitet och samhällsanda.

Den demokratiska teorin är således en tänkbar källa till de 
element som krävs för att teckna den demokratiska människans 
porträtt. En annan källa är medborgarna själva. I intervjuundersök
ningen ingick ett antal frågor som just tog fasta på vilka egenska
per som skall anses viktiga för att vara en god medborgare. Ett antal 
sådana egenskaper uppräknades och de tillfrågade fick ange hur

Tabell 8.1 Medborgarnas uppfattning om vad som utmärker en god 
medborgare

Medeltal 
(0-10)

Att bilda sig en egen uppfattning oberoende av andra
Att rösta i de allmänna valen
Att hålla sig informerad om vad som händer i samhället
Att alltid följa lagar och förordningar
Att aldrig försöka smita från skatten
Att vara solidarisk med dem som har det sämre än en själv

9,1
8,7
8,5
8,2
8,1
8,1

Att vara beredd att bryta mot en lag när ens samvete så kräver 5,8
Att vara aktiv i föreningslivet 5,2
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pass viktiga var och en av dessa ansågs vara. Svaren kunde variera 
mellan 0 (”inte alls viktigt") och 10 ("mycket viktigt"). Frågefor
muleringar och genomsnittssvar framgår av tabell 8.1.

Den egenskap som sätts allra främst är att bilda sig en egen upp
fattning oberoende av varandra. Även att rösta och att hålla sig 
informerad anses av det stora flertalet vara mycket viktiga medbor- 
gardygder. De två egenskaper som hamnar sist, som en relativt stor 
andel inte tillmäter så stor betydelse, är att vara aktiv i föreningslivet 
och att vara beredd att bryta mot en lag när ens samvete så kräver.

Flertalet av de medborgaregenskaper som räknades upp fick så
lunda allmänt positiva omdömen. Men enigheten är ingalunda full
ständig. Inte ens den egenskap som flest ansåg vara viktig saknade 
avvikande röster. Det finns en viss individuell variation när det gäl
ler bedömningen av medborgardygderna. Till yttermera visso bil
dar dessa variationer ett tydligt mönster. En dimensionsanalys visar 
nämligen att svaren låter sig representeras av, inte en enda, utan två 
olika dimensioner (tabell 8.2).

Dimension

Tabell 8.2 Medborgardygdernas dimensioner

1 2
Dimension 1: Att följa regler
Att alltid följa lagar och förordningar 83 19
Att aldrig försöka smita från skatten 78 25
Att vara beredd att bryta mot en lag när ens 

eget samvete så kräver -59 37

Dimension 2: Att skapa regler
Att hålla sig informerad om vad som händer 

i samhället 03 72
Att bilda sig en egen uppfattning oberoende 

av andra -10 57
Att vara aktiv i föreningslivet 17 54
Att rösta i de allmänna valen 22 54

Att vara solidarisk med dem som har det 
sämre än en själv 37 42

Samtliga laddningar har multiplicerats med 100.
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Den första dimensionen berör de aspekter av medborgarskapet 
som handlar om åtfölja regler. Höga värden på denna dimension 
får de personer som anser det vara viktigt att följa lagarna, att inte 
försöka smita från skatten och som har motsatt uppfattning mot dem 
som anser att en medborgare skall kunna följa sitt samvete så långt 
att man kan begå lagbrott. Det förtjänar att uppmärksammas att frå
gan om huruvida civil ohörsamhet, att låta sitt samvete motivera till 
och med ett lagbrott, har ett negativt samband med den första di
mensionen. Svarsmönstren skall tydas så att civil olydnad här inte 
ses som ett positivt värde i sig. Den för den första dimensionen ge
mensamma nämnaren är laglydnad. Det överordnade värdet i opi
nionen, som den här framträder, är att följa gällande regler, även till 
priset att gå mot sitt eget samvete.

Den andra dimensionen karaktäriseras framför allt av egenska
per som att hålla sig informerad, bilda sig en egen uppfattning, vara 
aktiv i föreningar och att rösta. Den gemensamma nämnaren för 
dessa sidor av medborgarskapet är att det rör sig om att skapa reg
ler, att själv deltaga och vara aktiv för att påverka samhället.

Dessa två dimensioner har en anmärkningsvärd likhet med de två 
komponenter som urskiljs i den principiella litteraturen om demo
kratins medborgarskap. Demokratin, betraktad som autonomi, in
nebär en form av självbindning. Demokrati innebär inte frånvaro 
av regler och tvångsordning. Tvärtom är en stat, en rättsordning, en 
nödvändig, men icke tillräcklig, förutsättning för demokratin. Det 
för demokratin karaktäristiska är att dessa regler satts av medbor
garna själva. Därför innebär medborgarskapet i en demokrati en 
förening av två olika element: deltagande för att skapa reglerna, vil
lighet att följa reglerna.2 I sin berömda undersökning av medbor- 
garattityder i olika länder konstaterar Gabriel Almond och Sidney 
Verba att det för demokratin mest gynnsamma opinionsklimatet for
mas av flera olika komponenter, däribland såväl "participant" som 
"subject": ”På den demokratiska medborgaren ställs motstridande

2. Jfr Hans Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Julius Springer, Berlin 1925, s. 325 f.
En västtysk rättsvetenskapsman har uttryckt tanken på följande sätt: "Så står i 
den demokratiska staten rätten att regera emot rättsplikten att lyda, eller från 
andra sidan sett, rösträtt och frihetsrättigheter emot plikten att bindas av dessa 
rättigheter." Wilhelm Henke, "Demokrati als Rechtsbegriff", Der Staat, 25, 
1986, s. 159.



265

krav: denne måste vara både aktiv och passiv; engagerad, men inte 
alltför engagerad; inflytelserik, men ändå beredd att böja sig."3

Sambandet mellan demokratins principer och kravet att följa reg
ler är komplicerat och omdiskuterat. Debatten underlättas inte av 
att språket är dubbeltydigt. Den som fäster avseende vid regler 
framstår som en "formalist". Enligt ordboken menas med "formell" 
något "som uppfyller vissa krav på den yttre formen vilka ej nöd
vändigtvis är sakligt betydelsefulla".

I det allmänna språkbruket sammanblandas därmed två olika sa
ker. Formell är å ena sidan att följa regler (formell i motsats till ma
teriell). Formell är å andra sidan att vara betydelselös (formell i 
motsats till reell).

Att "formalist" har en nedsättande klang innebär att hela tanken 
på rättsliga principer betraktas som något suspekt, något som rör 
det yttre, ceremoniella och oväsentliga. Det är som om det vore mo
raliskt mer högtstående att bryta regler än att följa regler. Regelbry- 
taren är hjälte.

Är det då aldrig befogat att bryta mot regler? Det finns två intres
santa situationer. Den ena har att göra med nödrätt, handlande i 
extrema undantagssituationer som inte kunnat förutses i lagstift
ningen. Den andra handlar om civil ohörsamhet. I vissa lägen kan 
medborgare ta sig rätten att vägra lyda lagarna. Gränserna för 
denna motståndsrätt har livligt diskuterats under exempelvis den 
amerikanska medborgarrättsrörelsens 1950- och 1960-tal och den 
västtyska fredsrörelsens 1970- och 1980-tal.4 Det råder allmän 
enighet om att det rör sig om en moralisk och politisk säkerhetsven
til, ett sätt för en minoritet att skydda sig mot majoritetens under
tryckande av mänskliga fri- och rättigheter. Civil ohörsamhet kräver 
ett personligt, moraliskt ställningstagande och är en vädjan till det 
sociala samvetet.

Nödrätt och civil ohörsamhet är metoder som i ett demokratiskt 
samhälle är förbehållna undantagssituationer. Den medborgerliga 
motståndsrätten innebär inte att det är berättigat att bryta mot en lag 
bara för att man ogillar den eller finner den obekväm. Ingen blir

3. Gabriel A. Almond & Sidney Verba, The Civic Culture, Little, Brown and Com- 
pany, Boston 1963, s. 343 f.

4. För en samling inlägg i den norska debatten, se Bernt Hagtvet, red., Den vansk- 
lige ulydigheten, Pax, Oslo 1981.
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Mahatma Gandhi för att man kör i 140 när man tror att polisen inte 
ser en.

Grundläggande för ett rättssamhälle är att det finns en skillnad 
mellan lagstiftning och lagtillämpning. I detta avseende råder det 
maktdelning. Lagstiftningen har sina egna procedurer och institu
tioner: opinionsbildning, politisk strid, partier, val och riksdag. 
Lagtillämpningen bedrivs under andra premisser: rättssäkerhet, ob
jektivitet, oväld och juridisk professionalism. Den som ogillar en 
rättsregel kan verka för dess ändring men är förpliktad att följa den 
så länge den är i kraft.

Dessa två sidor av rättsstaten återspeglas också i medborgarnas 
egen syn på medborgarskapets innebörd. De två dimensionerna kan 
åskådliggöras med hjälp av ett diagram (figur 8.1).

Den kombination av egenskaper som utpekas av demokratins 
teoretiker återfinns i den övre högra delen av fältet. Här väljs ter
men ”solidaritet”. Under denna beteckning ryms uppfattningen att 
det är väsentligt att både skapa och följa regler.

Längst upp till vänster i figuren representeras den åsiktskom- 
bination som sätter högt värde på att följa regler, men som tillmä
ter deltagandet mindre betydelse. Beteckningen ”undersåtlighet” 
markerar denna passiva anpasslighet.

Den nedre högra delen åskådliggör den motsatta kombinationen 
av egenskaper: här ligger betoningen på att skapa men inte att föl
ja regler. Termen ”aktivism” markerar det aktiva elementet, att kun
na påverka, men inte själv behöva finna sig.

Den fjärde kombinationen har låga värden på båda aspekterna av 
medborgarskapet. Det är här varken väsentligt att kunna vara med 
att skapa regler eller att behöva följa dem. Det rör sig därför om en 
typ av antikollektivism, en skepticism mot både de sidor av solida
riskt, kollektivt handlande som traditionellt tillmätts betydelse i den 
demokratiska idédebatten.

De fyra kombinationerna som på detta sätt kunnat urskiljas utgör 
extremtyper, ytterpoler i ett principiellt schema. I realiteten är des
sa renodlade uppfattningar endast sällan förekommande. Men det 
finns ändå gradskillnader och individuella variationer. Med hjälp 
av svaren på de tidigare presenterade intervjufrågorna kan varje per
son tilldelas ett poängtal efter sin placering på vardera av de två di-
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Att följa + 
regler Undersåtlighet Solidaritet

Antikollektivism Aktivism

Att skapa regler

Figur 8.1 Demokratins medborgardygder: att skapa regler och att följa 
regler 

mensionerna.5 Olika delgrupper kan därefter karaktäriseras efter de 
ingående individernas genomsnittspoäng. I figur 8.2 illustreras 
några olika befolkningsgruppers placering på den tvådimensionel
la kartan.

Ingen av de undersökta grupperna återfinns längst upp till väns
ter. Kombinationen ”undersåtlighet”, att följa regler men inte själv 
deltaga i skapandet av dessa, är relativt ovanlig. Närmast kommer 
gruppen lågutbildade. Uppåt i schemat, de som sätter värde på att 
följa gällande lagar och regler, återfinns framför allt äldre personer. 
Något därunder, med positiva värden på båda dimensionerna, åter
finns också kvinnor samt anhängare till centerpartiet, socialdemo
kraterna och kds. Dessa grupper är de som hamnar närmast det övre 
högra hörnet, den "solidariska” kombination som betonar såväl re- 
gelskapande som regelföljande.

5. Det rör sig om standardiserade faktorpoäng på grundval av den principalkom- 
ponentanalys som redovisats ovan.
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Figur 8.2 Medborgardygder: några befolkningsgruppers uppfattningar

Det nedre högra hörnet, "aktivism"-kombinationen, represen
teras framför allt av anhängare till vänsterpartiet kommunisterna; 
även folkpartiets sympatisörer återfinns i denna del av diagrammet. 
Betoningen ligger på att vara aktiv och engagerad snarare än att föl
ja gällande regler.

Den fjärde kombinationen, låga värden på båda dimensionerna, 
karaktäriserar yngre personer samt anhängare till moderata sam
lingspartiet och miljöpartiet. Inställningen kan karaktäriseras som 
ett slags anti-kollektivism. Moderata samlingspartiet är det parti 
vars sympatisörer har lägst värden på de frågor som handlar om att 
vara solidarisk med dem som har det sämre än en själv, att aldrig 
försöka smita från skatten samt att vara aktiv i föreningslivet. De 
tre partier som har lägst värden på frågan om att alltid följa lagar 
och förordningar är miljöpartiet, vänsterpartiet kommunisterna och 
moderata samlingspartiet. Miljöpartiets sympatisörer betonar också 
i mindre grad än andra vikten av att rösta i de allmänna valen.
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Uttrycket ”medborgarskapets dimensioner” har i denna bok nu an
vänts i två olika betydelser. I de föregående kapitlen har härmed av
setts olika typer av medborgarengagemang: initiativ för att påverka, 
bedömning av inflytandemöjligheter, samhälleliga och politiska ak
tiviteter, känsla av samhörighet etc. I detta kapitel har uttrycket an
vänts i betydelsen aspekter av idealmedborgaren. Det visar sig nu 
att det finns ett statistiskt samband mellan medborgarskapet i den 
förra betydelsen och den nu aktualiserade bedömningen av vad som 
konstituerar en god medborgare. Tabell 8.3 visar de viktigaste sam
banden.

Tabell 8.3 Medborgarskap och uppfattning om medborgardygder

Samband (r) med

Dimension 1 
Följa regler

Dimension 2 
Skapa regler

Initiativ för att påverka -0,16 0,09
Administrativ kompetens -0,19 0,15
Politiskt deltagande: kontakter -0,15 0,23
Politiskt deltagande: manifestationer -0,16 0,19
Intresse för politik -0,08 0,32
Föreningsmedlemskap -0,07 0,21

Politiskt deltagande: röstning 0,07 0,26
Partiidentifikation 0,08 0,24
Samhörighet med rörelser 0,12 0,31

Det finns ett genomgående drag i sambanden. Den andra dimen
sionen, uppskattningen av deltagande och engagemang som en all
män medborgardygd, är starkt förknippad med om man själv är 
aktiv i olika sammanhang. Det ömsesidiga orsakssambandet är 
svårutrett och är i detta sammanhang heller inte det väsentliga. Oav
sett om bedömningen av medborgardygderna är en orsak till eller 
en effekt av det egna engagemanget så räcker det här att konstatera 
att det finns ett inbördes samband mellan värderingsgrund och egna 
handlingar.

Däremot uppvisar den första dimensionen, att följa regler, inget 
entydigt samband. Korrelationen är negativ med de aspekter av



270 

medborgarengagemang som tar sig uttryck i handlingar som ford
rar ett större mått av egna initiativ och av kommunikativ kompe
tens. Däremot finns det ett positivt samband med tre typer av 
medborgarengagemang: valdeltagande, partiidentifikation och 
samhörighet med organiserade rörelser. Det innebär att personer 
som tar avstånd från regelföljandet som en del av medborgarskapet 
i allmänhet har lägre valdeltagande, svagare partiidentifikation och 
svagare samhörighet med de stora organiserade rörelserna.

För att återknyta till diagrammet i figur 8.1: De aktiva och enga
gerade medborgarna återfinns till höger på kartan (höga värden på 
den dimension som värderar deltagande). På denna sida återfinns 
de engagerade såväl ”upptill” som ”nedtill”: både de ”solidariska” 
och de "aktivistiska” finner utlopp för sitt engagemang, om än i 
mycket skilda deltagandeformer. Medborgarskapet utgör inget en
hetligt begrepp, vare sig i det faktiska handlandet eller i medbor
garnas egen idealbild.

Sambandet mellan partitillhörigheten och synen på medborgar
skapet demonstreras mer i detalj i tabell 8.4. Genomsnittssvaren på 
de åtta olika frågorna visas för respektive partis anhängare.

Tabell 8.4 Partisympati och uppfattning om medborgardygder

vpk 5 C fP m kds mp
Att vara solidarisk med dem som 

har det sämre än en själv 9,1 8,5 8,1 7,7 6,9 9,2 8,4
Att rösta i de allmänna valen 9,0 9,1 9,0 8,8 8,9 8,9 7,8
Att aldrig försöka smita från 

skatten 7,9 8,6 8,6 8,0 7,2 9,5 7,1
Att bilda sig en egen uppfattning 

oberoende av andra 9,4 9,1 8,8 9,3 9,3 9,2 9,5
Att alltid följa lagar och 

förordningar 7,4 8,5 8,6 7,8 7,5 9,3 7,3
Att vara aktiv i föreningslivet 5,9 5,6 5,9 5,1 4,5 6,0 5,1
Att hålla sig informerad om vad 

som händer i samhället 8,4 8,6 8,2 8,6 8,6 8,6 8,5
Att vara beredd att bryta mot en 

lag när ens samvete så kräver 7,4 5,5 5,5 6,2 6,0 6,9 6,9



271

Förtroendeklyftan
Den moderna demokratin gestaltas genom stora, anonyma, abstrak
ta institutioner. Intresseorganisationer och politiska partier är idag 
centraliserade apparater som i praktiken drivs av heltidsanställda, 
professionella ombudsmän. Den offentliga förvaltningen har efter 
den offentliga sektorns expansion svällt ut till en gigantisk, svår
överskådlig organisation med halvannan miljon anställda. Rättsvä
sendet har att tillämpa en enorm mängd lagar och förordningar; 
varje år avgörs hundratusentals mål i allmänna domstolar och för
valtningsdomstolar.

Hur fungerar detta väldiga maskineri? Och inte minst, hur anser 
medborgarna att systemet fungerar? Den vackra tanken är ändå till 
sist att den offentliga apparaten står i medborgarnas tjänst, är ett ut
tryck för medborgarnas egen önskan om att inrätta sitt samhälle på 
bästa vis. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, som re
geringsformen inleds.

Det är uppenbart att det finns en stor klyfta mellan ideal och verk
lighet. Runt hela västvärlden visar olika mätningar de senaste 
årtiondena att medborgarnas förtroende mot de etablerade institu
tionerna har minskat. Det är framför allt de politiska partierna som 
kommit att uppmärksammas. Även svenska data pekar entydigt på 
att misstron har ökat under en följd av år. I den senast tillgängliga 
väljarundersökningen karaktäriseras ökningen som "dramatisk”: 
”Svenska folket är idag klart mer skeptiskt till politiker än för 15- 
20 år sedan”.6

Frågan är nu om medborgarnas misstroende mot partier och po
litiker har en motsvarighet också när det gäller inställningen till 
andra delar av samhället. En helt avgörande förutsättning för demo
kratins funktionssätt är rättsstaten. Den offentliga makten, säger 
regeringsformen, ”utövas under lagarna". Medborgarna skyddas 
gentemot det allmänna av ett antal uttryckligen specificerade fri- 
och rättigheter. I vilken mån anser allmänheten nu att rättsstatens 
principer faktiskt upprätthålls i Sverige?

6. Sören Holmberg & Mikael Gilljam, Väljare och val i Sverige, Bonniers, Stock
holm 1987, s. 237.
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De frågor som presenteras i tabell 8.5 avser att fånga några cen
trala aspekter av rättsstaten. Det gäller för det första kravet på ob
jektivitet, på lika behandling. Två möjliga fall av diskriminering tas 
upp, dels efter kön, dels efter social position. Frågan om huruvida 
kvinnor missgynnas i förhållande till män gavs en vid formulering; 
det gäller inte här enbart de offentliga myndigheterna. Skälet är att 
förbudet mot könsdiskriminering gäller både inom den offentliga 
och den privata sektorn. Särbehandling efter social position begrän
sades emellertid till domstolarna. Frågan är här huruvida man an
ser att personer med hög utbildning och goda inkomster får en bättre 
behandling än andra.

En annan aspekt av rättsstaten gäller offentlighetsprincipen. Den
na, sedan mer än två sekel stadfästa princip, är av grundläggande 
betydelse för det svenska förvaltningssystemet. Rätten för envar att 
ta del av myndigheternas handlingar är en förutsättning för såväl 
tryckfriheten som mer allmänt möjligheterna till insyn och kontroll 
över den offentliga verksamheten. Intervjufrågan försöker utröna 
hur medborgarna ser på offentlighetsprincipens faktiska förverkli
gande, huruvida man anser att myndigheterna hemlighåller viktiga 
upplysningar som allmänheten egentligen borde få reda på.

Rättsstaten ställer särskilda krav på de personer som fyller de of
fentliga organens uppgifter. Den som innehar ett offentligt ämbete 
skall vara opartisk och inte låta sig styras av ovidkommande hän
syn. Ett flagrant brott mot denna princip är förekomsten av bestick- 
ning och mutor. En intervjufråga handlar helt enkelt om i vilken 
mån medborgarna tror att det förekommer mutor i svensk offentlig 
förvaltning.

Det kan diskuteras huruvida kravet på en effektiv förvaltning hör 
hemma under rubriken rättsstat. I strikt mening rör det sig om skil
da saker; förvaltningsverksamheten har exempelvis skildrats just 
som en konflikt mellan de stundom motstridiga kraven på effekti
vitet och rättssäkerhet.7 Men det är ett faktum att de två begreppen 
i den aktuella förvaltningspolitiken kommit att sammankopplas. I 
samband med den nya förvaltningslagens tillkomst ansåg den so
cialdemokratiske justitieministern att man kunde tala om ett "vida-

7. Gunnar Heckscher, Svensk statsförvaltning i arbete. Studieförbundet Närings
liv och Samhälle, Stockholm 1958.
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Tabell 8.5 Medborgarnas uppfattning om den svenska rättsstaten

Hur of ta förekommer det
Medeltal 

(0-10)
Att myndigheterna hemlighåller viktiga upplysningar 

som allmänheten egentligen borde få reda på
Att myndigheter utför sina arbetsuppgifter på ett 

ineffektivt sätt
Att människor med hög utbildning och goda inkomster 

får en bättre behandling av domstolarna än andra
Att kvinnor missgynnas i förhållande till män
Att personnumren används för att kontrollera människor 

utan att det egentligen finns skäl för det
Att offentliga tjänstemän tar emot mutor
Att barn tvångsomhändertas av myndigheterna på lösa 

grunder

6,6

6,4

6,3
5,8

5,6
4,6

4,0

re” eller ”fördjupat” rättssäkerhetsbegrepp som också innefattar ser
vice och effektivitet. Myndigheterna måste ”också lämna snabba, 
enkla och entydiga besked och räcka den enskilde en hjälpande 
hand”.8 I intervjun ställdes därför också en fråga om myndigheter
nas eventuella ineffektivitet.

Ytterligare en aspekt av rättsstaten gäller medborgarnas fri- och 
rättigheter. Inget offentligt organ har rätt att träda över den gräns 
som sätts för den enskildes privatliv. Individens integritet skall där
med skyddas. I intervjun aktualiserades två exempel som under se
nare år kommit att tilldra sig stort intresse i den allmänna debatten. 
Frågorna handlar dels om tvångsomhändertagande av barn, dels om 
personnumrens användning.

Frågorna kunde besvaras med svar som varierar mellan 0 ("före
kommer aldrig”) och 10 (”förekommer mycket ofta").

Någon absolut måttstock för vad som skall anses vara "högt" och 
"lågt" finns givetvis inte. Men den allmänna bilden är att svaren ten
derar att samlas i mitten av skalan. Få personer tror att de uppräk
nade fenomenen aldrig förekommer, men det är heller inte många

8. Om rättssäkerhetsbegreppet och den nya förvaltningslagens tillkomst, se Do
nald Söderlind & Olof Petersson, Svensk förvaltningspolitik, 2 uppl., Diskurs, 
Uppsala 1988, s. 285.
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som anser att de förekommer mycket ofta. Eftersom en enhetlig 
svarsteknik valts för de sju olika frågorna är det ändå möjligt att 
göra en inbördes jämförelse. Vad som enligt de intervjuade oftast 
förekommer är att myndigheterna hemlighåller uppgifter, att myn
digheter är ineffektiva och att personer i högre social ställning sär
behandlas i domstolarna. De två företeelser, bland de sju som här 
aktualiseras, som upplevs förekomma mest sällan är mutor samt 
tvångsomhändertagande av barn.

Det visar sig dessutom att svaren på de sju frågorna är sinse
mellan positivt korrelerade. Den som anser att det finns missförhål
landen i ett avseende menar i allmänhet att det finns brister också i 
ett annat avseende. En dimensionsanalys belägger också att svars- 
mönstret låter sig representeras av en enda dimension. Detta fak
tum gör det berättigat att sammanfatta svaren på de olika frågorna 
i ett enda index. Figur 8.3 visar svarsfördelningen för detta sam
manlagda index. Ett högt värde innebär att en person genomgåen
de anser att det förekommer missförhållanden. Låga värden betyder 
omvänt en genomgående uppfattning att rättsstatens principer fak
tiskt efterlevs. Medeltalet på detta sammanfattande index ligger 
strax över mitten på skalan (5,6). Det finns en viss variation kring 
detta genomsnitt, men flertalet personer har värden någonstans i in- 
tervallet mellan 4 och 7.

En viktig fråga är nu i vilken utsträckning olika grupper i sam
hället skiljer sig åt i bedömningen av de offentliga institutionerna. 
Är misstroendet större i vissa grupper än i andra? Var någonstans 
är skepticismen störst? Bland yngre eller bland äldre, kvinnor eller 
män, lågutbildade eller högutbildade, på landsbygden eller i staden? 
Man skulle kunna knyta en lång rad hypoteser om sambandet mel
lan social position och främlingskänsla inför det etablerade samhäl
let.

Det anmärkingsvärda resultatet av en stor mängd sambandsana- 
lyser är emellertid att alla hypoteser måste förkastas. Prövningen 
utfaller genomgående med negativt resultat. Det finns inga väsent
liga skillnader mellan olika befolkningsgrupper.

Kanske ännu mer överraskande är att det heller inte finns något 
samband med de olika måtten på medborgarengagemang. De som 
hyser misstro mot de offentliga institutionernas sätt att fungera har 
varken högre eller lägre värden på de olika medborgardimensio-
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Figur 8.3 Uppfattningar om missförhållanden i det svenska samhället: 
frekvensfördelning 

nema, varken initiativ, bedömning av möjligheterna att påverka, 
politiskt deltagande, intresse för politik eller samhörighet med or
ganiserade rörelser. Det skulle exempelvis ligga nära till hands att 
förmoda att bedömning av myndigheternas funktionssätt hade att 
göra med egen administrativ kompetens, men inte heller här finns 
något statistiskt signifikant samband.

De enda smärre skillnaderna som kan upptäckas sammanhänger 
med partisympati. Misstron mot myndigheterna ligger något över 
genomsnittet bland anhängarna till två partier, nämligen vänsterpar
tiet kommunisterna och miljöpartiet. Dessa har en särskilt kritisk 
uppfattning när det gäller könsdiskriminering, myndigheters hem
lighållande av uppgifter och missbruk av personnummer. I övrigt 
finns endast obetydliga skillnader mellan de politiska partierna 
(tabell 8.6).

Det finns sålunda ett i alla befolkningsgrupper mer eller mindre 
utbrett misstroende med såväl politiska partier som de offentliga
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Tabell 8.6 Partisympati och uppfattning om rättsstaten

vpk s c fp m kds mp
Misstroende (medeltal 0-10)6,2 5,7 5,5 5,3 5,5 5,5 6,3

myndigheterna. För att undersöka huruvida denna misstro är be
gränsad till den offentliga sektorn, eller gäller även andra delar av 
samhällslivet, tillfrågades de intervjuade om vilket förtroende man 
i allmänhet har för ett antal uppräknade organisationer och institu
tioner (tabell 8.7). Svaren varierar mellan 0 (”inget förtroende”) och 
10 (”mycket stort förtroende”).

Tabell 8.7 Medborgarnas förtroende för olika institutioner

Medeltal 
(0-10)

Domstolarna 6,3
Riksdagen 5,9
De stora intresseorganisationerna 5,2
Nyhetsrapporteringen i massmedia 5,1
De statliga myndigheterna 5,1
De kommunala myndigheterna 4,9
De privata storföretagen 4,6
De politiska partierna 4,6

Skillnaderna mellan de olika typerna av samhällsinstitutioner är 
nu ingalunda dramatiska. Alla de uppräknade institutionerna får 
medelvärden som ligger någonstans i mitten på skalan. De förhål
landevis små skillnaderna ger ändå upphov till en rangordning. 
Högst på listan, med jämförelsevis stort förtroende, kommer dom
stolarna och riksdagen. De privata storföretagen och de politiska 
partierna kommer sist, det vill säga möts av jämförelsevis lågt för
troende.

Det finns sålunda inget underlag för slutsatsen att medborgarnas 
misstroende skulle vara koncentrerat till de offentliga institutioner
na. Tvärtom är det, med detta sätt att mäta, rättsväsendet och den 
första statsmakten som åtnjuter störst legitimitet. Näringslivet, i de 
privata storföretagens skepnad, har inte större förtroendekapital än 
de politiska partierna.
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Med tanke på partipolitikens konfliktstruktur skulle man kunna 
vänta att det fanns negativa samband mellan åtskilliga av dessa för
troendefrågor. Högt förtroende för storföretagen borde, kunde man 
tycka, hänga samman med lågt förtroende för exempelvis myndig
heter och vice versa. Så är emellertid ingalunda fallet. Korrelatio
nerna är genomgående positiva. En del människor har förtroende, 
andra hyser misstro. Själva föremålet förefaller ha underordnad be
tydelse. De som uppger sig ha förtroende för storföretagen har i all
mänhet också förtroende för myndigheter, intresseorganisationer 
och politiska partier. Den som misstror den ena typen av makt
centrum misstror också den andra.9

En jämförelse mellan olika befolkningsgrupper uppvisar endast 
små skillnader. Högutbildade har något större förtroende för dom
stolar. Förtroendet för riksdag och myndigheter är lite starkare bland 
äldre. Men det allmänna resultatet är detsamma som för synen på 
rättsstaten. Det går inte att urskilja någon bestämd befolknings
grupp dit misstroendet är särskilt koncentrerat.

Däremot finns det vissa samband mellan förtroende och medbor
garengagemang. Men dessa samband går helt i väntad riktning och 
är av tämligen logisk natur. De som känner starkt samhörighet med 
samhällets organiserade rörelser har också relativt stort förtroende 
för de stora intresseorganisationerna (samt myndigheter och riks
dag). Stark partiidentifikation sammanhänger med stort förtroende 
för de politiska partierna. Men i övrigt är sambanden överlag sva
ga. De som hyser misstro mot de olika samhällsinstitutionerna av
viker inte på något märkbart sätt från övriga ifråga om aktivitet och 
engagemang.

Men liksom var fallet i åsikterna om rättsstaten sammanfaller 
förtroendemåtten i viss utsträckning med partisympati. Det är fram
för allt anhängarna till miljöpartiet och vänsterpartiet kommunis
terna som är mer misstänksamma mot det etablerade samhället.

9. En principalkomponentanalys visar närmare bestämt att den första dimensio
nen i synnerhet bildas av statliga och kommunala myndigheter, riksdag och 
domstolar. Massmedia har här endast svag laddning. Dimensionen kan tolkas 
som en generell förtroendedimension med särskild tonvikt på den offentliga 
sektorn. En andra dimension karaktäriseras framför allt av massmedia, men 
även av partier, intresseorganisationer och storföretag.
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Tabell 8.8 visar i vilken utsträckning det finns partipolitiskt beting
ade åsiktsskillnader.

Tabell 8.8 Partisympati och förtroende för olika institutioner

vpk 5 c fP m kds mp
Domstolarna 5,7 6,2 6,6 6,6 6,4 6,3 5,8
Riksdagen 5,6 6,4 6,0 6,2 5,2 5,5 4,9
De stora intresseorganisationerna 5,4 5,6 5,2 5,2 4,8 5,0 5,1
Nyhetsrapporteringen i massmedia 5,1 5,2 4,8 5,3 5,0 4,7 5,2
De statliga myndigheterna 4,9 5,4 5,0 5,2 4,6 5,2 4,4
De kommunala myndigheterna 4,6 5,2 5,3 5,1 4,5 5,6 4,2
De privata storföretagen 2,8 4,2 4,9 5,3 5,7 4,7 4,0
De politiska partierna 4,3 4,9 4,9 4,7 4,5 4,3 3,6
Genomsnitt 4,8 5,4 5,3 5,4 5,1 5,2 3,7

Låga värden indikerar misstroende. En inspektion av de lägsta 
medeltalen i tabellen blir en kartläggning av de största ”antipatier
na” i det politiska livet: vpk mot de privata storföretagen; miljöpar
tiet mot de politiska partierna, storföretagen och myndigheterna; 
socialdemokraterna mot de privata storföretagen; moderaterna mot 
partier och myndigheter. Men det rör sig i allmänhet endast om 
smärre skillnader.

Frånvaro av statistiska samband bör nu alltid tolkas med viss för
siktighet. Det faktum att två variabler i ett datamaterial inte uppvi
sar någon stark korrelation kan nämligen bero på två helt olika 
saker, antingen verkligheten eller metoden. I det ena fallet ger data 
en korrekt representation av de faktiska förhållandena: de två före
teelserna är också i själva verket inte relaterade till varandra. Men 
i det andra fallet är mätinstrumenten inte tillräckligt goda: fråge
konstruktionen förmår inte fånga en faktiskt existerande saipvaria- 
tion.

Det finns nu möjligheter att pröva huruvida frånvaron av sam
band beror på brister i den valda metoden. Undersökningen inne
håller nämligen två separata mått på det teoretiska begrepp som här 
står i centrum: grad av förtroende eller misstroende. I det ena fallet 
grundas svaren på frågor om eventuella missförhållanden i rättssta
ten, i det andra på förtroende för ett antal samhällsinstitutioner. 
Skulle det nu vara på det viset att de två mätteknikerna inte förmår
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fånga den gemensamma teoretiska nämnaren skulle det inte finnas 
något inbördes samband mellan de två måtten. Men det förhåller 
sig i själva verket tvärtom. De två sammanfattande skalorna över 
misstro mot rättsstaten och förtroende för institutioner uppvisar en 
statistiskt signifikant (givetvis negativ) korrelation (r=-O,3O).10 Att 
olika befolkningsgrupper uttrycker i stort sett samma grad av för- 
troende/misstroende kan därför inte hänföras till själva undersök
ningsmetoden.

Det visar sig sålunda svårt att entydigt lokalisera misstroendets 
sociala och politiska förankring. Den enda slutsatsen som kan dras 
är att misstron har två källor. Den första, och den viktigaste, är en 
diffus brist på förtroende som drabbar alla typer av institutioner, 
privata såväl som offentliga. Den andra är en partipolitiskt beting
ad reaktion, en känsla av större eller mindre avstånd till olika orga
niserade intressen i samhället.

Den bild som här framträder överensstämmer i väsentliga delar med 
vad tidigare forskning inom området kunnat påvisa. Misstroendet 
mot partier och politiker är inte koncentrerat till någon speciell be
folkningsgrupp. Andelen personer med lågt förtroende är ungefär 
densamma i alla grupper: bland unga såväl som gamla, bland arbe
tare såväl som tjänstemän och företagare, bland män såväl som 
kvinnor.11 Däremot finns det ett visst samband med politiska fak
torer. Misstroende sammanhänger delvis med missnöje med den 
aktuella regeringspolitiken, negativa bedömningar av partiernas 
förmåga att lösa akuta samhällsproblem och åsiktsmässigt avstånd 
från partierna.12

Det land som varit föremål för flest intervjuundersökningar om 
systemattityder och förtroendefrågor är Förenta Staterna. De om-

10. Ytterligare ett belägg för slutsatsen att mätinstrumenten är tillfredsställande.är 
det förhållandet att de enskilda frågor som bildar respektive skala i sin tur är in
bördes korrelerade. Det är därför berättigat att sammanslå de separata indika
torerna till gemensamma skalor.

11. Olof Petersson, Väljarna och valet 1976, valundersökningar, rapport 2, SCB/Li- 
ber, Stockholm 1977, s. 260. Holmberg & Gilljam, 1987, s. 238,

12. Jack Citrin, "Comment: The Political Relevance of Trust in Government", The 
American Political Science Review, 68, 1974; Arthur H. Miller, "Political Issu- 
es and Trust in Government", American Political Science Review, 68,1974; Pe
tersson, 1977, s. 264; Holmberg & Gilljam, 1987, s. 238 ff.
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välvande politiska händelserna under 1960- och 1970-talen, fram
för allt medborgarrättsstriderna, de svartas uppror i storstäderna, 
Vietnamkriget och Watergateskandalen, åtföljdes av en strid ström 
mätningar av opinionsklimatet. Två forskare, Seymour Martin Lip- 
set och William Schneider, har sammanfattat huvudresultaten av 
alla dessa studier.13 Trots uppenbara mätproblem och tolkningssvå- 
righeter framträder ändå en relativt enhetlig bild. Eftersom de sven
ska undersökningarna inte varit lika fylliga som de amerikanska går 
det inte att pröva om alla de framförda teserna också har giltighet 
på svenska förhållanden. Men i de avseenden som jämförbara data 
finns tillgängliga stämmer resultaten överens. Det svenska misstro
endets sociala och politiska natur förefaller inte på några avgöran
de punkter skilja sig från vad som är känt från exempelvis Förenta 
Staterna.

De amerikanska undersökningarna visar att det varit fråga om en 
reell och kraftig historisk förändring. Från 1960-talets början och 
ungefär två årtionden framåt inträffade en tydlig minskning i den 
amerikanska allmänhetens förtroende för samhällets etablerade in
stitutioner. Vad som hänt före respektive efter denna period är en 
annan sak. Tillgängliga data tyder på att förtroendenivån nådde en 
bottennotering under trettiotalskrisen för att decennierna därefter 
stiga. Data från 1980-talets första år tyder på att den negativa ut
vecklingen i vissa avseenden brutits.

Den negativa utvecklingen under 1960- och 1970-talen drabbade 
inte endast politik och partier. Även misstroendet mot näringslivet 
och fackföreningsrörelsen tilltog. Inte en enda av 25 industri
branscher, inte ett enda av 50 undersökta företag, förbättrade sitt 
anseende i allmänhetens ögon från det sena 1960-talet till det sena 
1970-talet.14

De olika misstroendemåtten är sinsemellan positivt korrelerade. 
Endast massmedia faller delvis ur ramen; attityderna till massme
dia har endast ett relativt svagt samband med attityderna till övriga 
institutioner. Men i övrigt är det berättigat att tala om en enda för
troendedimension. 15

13. Seymour Martin Lipset & William Schneider, The Confidence Gap. Business, 
Labor and Government in the Public Mind, The Free Press, New York 1983.

14. Ibid., s. 39.
15. Ibid., s. 47, 98 f.
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Det ökade misstroendet har politiska snarare än sociologiska 
förklaringar. Det finns endast obetydliga skillnader mellan olika be
folkningsgrupper. Den negativa opinionsutvecklingen måste hän
föras till yttre politiska händelser, inte till individfaktorer.16

Graden av förtroende förefaller inte på något systematiskt sätt 
vara relaterad till politiskt deltagande. De som hyser misstroende 
är varken mer eller mindre politiskt engagerade än andra medbor
gare. Trots hypoteser om motsatsen har det inte gått att belägga att 
det sjunkande valdeltagandet står i samband med den vidgade för
troendeklyftan.17

Bristande förtroende för politiker har en tendens att hänga sam
man med lågt förtroende för andra människor över huvud taget. 
Misstroendet riktas mot institutionernas sätt att fungera och mot de 
personer som innehar de ledande posterna i samhället, men däremot 
inte mot hela systemet som sådant. Allmänheten vill att de gamla 
institutionerna skall finnas kvar, men att de skall fungera bättre. 
Opinionen är inte entydig. Å ena sidan stöder medborgarna tanken 
på ett pluralistiskt system i vilket skilda intressegrupper driver sina 
särkrav och där olika maktgrupper balanserar varandra. Å andra si
dan eftersträvas kompromiss, samförstånd och effektivitet. Det 
positiva med fackföreningar är att de driver medlemmarnas särin
tressen. Det negativa med fackföreningar är just att de driver med
lemmarnas särintressen och på så sätt hamnar i motsättning till 
allmänintresset.18

Intresseorganisationernas legitimitet
Den amerikanska diskussionen om organisationernas ställning i den 
moderna demokratin har stort principiellt intresse. Det rör sig, för 
att referera till statsvetaren Robert Dahl, om ett fundamentalt pro
blem i den pluralistiska demokratin. Å ena sidan fordrar demokra
tin att det finns självständiga organisationer. Å andra sidan är det

16. Ibid., s. 101 ff, 375.
17. Ibid., s. 340 f, 390 f.
18. Ibid., s. 220.
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just organisationernas självständighet som hotar att skada demokra
tin.19

Det är inte svårt att räkna upp en rad skäl som talar för att fria or
ganisationer är ett omistligt inslag i en pluralistisk demokrati. Dahl 
anger särskilt två argument.20 För det första bidrar organisationer 
till ömsesidig kontroll. Huvudalternativet till ömsesidig kontroll är 
hierarki. Men hierarki leder lätt till fåtalsstyre. Oberoende organi
sationer motverkar hierarkisk dominans. För det andra är organisa
tioner nödvändiga för att demokratin skall fungera i stor skala. 
Frihet och organisation är oupplösligt förenade.

Men det finns också problem förknippade med det moderna or
ganisationsväsendet; Dahl fäster uppmärksamheten på fyra sådana 
nackdelar.21 För det första kan organisationer vidmakthålla och för
stärka existerande ojämlikheter. För det andra kan organisationer 
deformera medborgarandan genom att gynna särintressen och par- 
tikularism. För det tredje har organisationerna stor makt över dag
ordningen; frågor som inte stöds av organiserade intressen har svårt 
att komma fram. För det fjärde, slutligen, hotas den representativa 
demokratin. Många frågor måste överlåtas på organisationerna. 
Men denna decentralisering och delegering kan ibland gå så långt 
att organisationerna tar över helt och hållet. De valda represen
tanterna har fortfarande ansvar, men ingen makt.

Även om förhållandet mellan organisationer och stat av historis
ka skäl är annorlunda i Sverige än i Förenta Staterna är ”Dahls di
lemma” lika relevant här. Medborgarundersökningen innehåller sex 
frågor som syftar till att ge en bild av allmänhetens syn på de stora 
organisationerna i dagens Sverige. Tabell 8.9 visar frågeformule
ringar och svarsmedeltal.

Frågorna är så konstruerade att de skall spegla båda sidor av or
ganisationsväsendet. De tre första frågorna handlar om organisatio
nernas positiva sida, bidraget till den pluralistiska demokratins 
funktionssätt. De tre sista frågorna handlar om organisationernas 
avarter, att organisationer snedvrider opinionen, att de represen
tativa organen skjuts åt sidan och att de oorganiserade missgynnas.

19. Robert A. Dahl, Dilemmas ofPluralistDemocracy: Autonomy vs. Control, Yale 
University Press, New Haven 1982, s. 31.

20. Ibid., s. 32 ff.
21. Ibid., s. 40 ff.
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Tabell 8.9 Uppfattningar om de stora intresseorganisationerna

Hur of ta förekommer det
Medeltal 

(0-10)
Att intresseorganisationerna bidrar till att bra saker genom

förs som annars inte skulle ha kommit till stånd 6,3
Att intresseorganisationer hjälper till att skapa trygghet 

för den enskilde 5,8
Att intresseorganisationerna bidrar med viktiga synpunkter 

och fakta som annars riskerar att bli bortglömda 6,2

Att intresseorganisationer för fram helt andra åsikter 
än dem som medlemmarna har 3,9

Att intresseorganisationer tvingar riksdag och regering 
att fatta beslut som inte är till allmänhetens bästa 3,3

Att myndigheterna tar för liten hänsyn till människor 
som inte är medlemmar i någon intresseorganisation 5,3

Frågans formulering: "Vi har ju många stora intresseorganisationer i Sverige, till 
exempel sådana som företräder olika typer av anställda, lantbrukare, företagare och 
andra grupper. Hur ofta förekommer det enligt Din uppfattning:" Svaren markera
des på en skala från 0 ("förekommer aldrig") till 10 ("förekommer mycket ofta").

Svarsfrekvenser och medeltal skall, som alltid när det gäller at
titydmätningar, tolkas med försiktighet. Genomsnitten hamnar ofta 
i mitten av skalan. Enligt detta sätt att mäta ses organisationerna 
varken med massiv skepsis eller med överväldigande entusiasm.

Intressantare är hur svaren på de sex frågorna inbördes hänger 
samman. En sambandsanalys visar att de två teoretiskt härledda di
mensionerna har en motsvarighet i den allmänna opinionen. Tabell 
8.10 visar resultatet av den statistiska dimensionsanalysen.

Detta resultat är betydelsefullt. Det visar sig nämligen att diskus
sionen om förhållandet mellan intresseorganisationerna och demo
kratin inte har en endimensionell struktur. Ståndpunkterna kan inte 
representeras av en enda skala, från ”positiv” till ”negativ”. Såväl 
teoretiska som empiriska skäl talar för att bedömningen av organi
sationerna måste representeras av åtminstone två dimensioner. Fi
gur 8.4 visar de olika ståndpunktskombinationer som därigenom 
blir möjliga.

Den lodräta dimensionen avser organisationernas positiva effek
ter. Höga värden på denna dimension får dem som menar att orga-
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Dimension

Tabell 8.10 Dimensionsanalys av uppfattningar om organisationer

1 __ 2
Dimension 1: Organisationernas positiva effekter 

Bidrar till att bra saker genomförs 81 03
Skapar trygghet för den enskilde 77 -03
Bidrar med viktiga synpunkter 78 07

Dimension 2: Organisationernas negativa effekter 
Företräder andra åsikter än medlemmarnas -07 79
Tvingar fram beslut som ej är till allmänhetens bästa -06 81
Leder till att för liten hänsyn tas till icke-medlemmar 20 65

Samtliga laddningar har multiplicerats med 100.

nisationerna lämnar ett viktigt bidrag till demokratin. Den vågräta 
dimensionen representerar organisationernas negativa effekter. Här 
uttrycks hur stora nackdelar organisationerna har.

Två av kombinationerna är mindre överraskande. Längst upp till 
vänster återfinns dem som menar att organisationerna lämnar ett 
positivt bidrag till demokratin samtidigt som de negativa effekter
na bedöms som små. Organisationerna anses vara till nytta utan att 
samtidigt vara till skada. Den motsatta kombinationen, att organi
sationerna enbart är skadliga, finns längst ner till höger. Organisa
tionerna anses här ha stora negativa effekter, men små positiva.

Men det finns ytterligare två kombinationer. De som anser att or
ganisationerna har såväl små positiva effekter som små negativa ef
fekter står för uppfattningen att organisationer rent allmänt har liten 
betydelse. Den sista kombinationen utgörs av dem som menar att 
organisationerna har både positiva och negativa effekter. Det är 
denna uppfattning som motsvarar Dahls dilemma. Den pluralistis
ka demokratin kräver fria organisationer, men just fria organisatio
ner kan hota den pluralistiska demokratin.

Organisationsuppfattningarnas två sidor har delvis olika sam
band med medborgarskapets dimensioner. De personer som beto
nar organisationernas positiva sida tenderar att vara de aktiva 
medborgarna. Det råder genomgående positiva samband mellan å 
ena sidan denna dimension och å andra sidan medborgaraktiviteter.
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Organisationerna betraktade som:
Organisationernas 
positiva effekter Nyttiga Mäktiga

Impotenta Skadliga

Organisationernas negativa effekter

Figur 8.4 Organisationsuppfattningar: tvâ dimensioner

politiskt intresse, politiskt deltagande, föreningsengagemang samt 
samhörighet med organiserade rörelser.

Variationerna längs de negativa effekternas dimension har inte 
samma tydliga samband med de olika aspekterna av medborgar
skapet. Bland dem som framhäver organisationernas negativa sidor 
finns såväl aktiva som passiva, engagerade som oengagerade. Där
emot finns det ett starkt samband med misstro mot rättsstatens sätt 
att fungera, med misstro mot samhällets övriga institutioner samt 
med låga värden på den dimension av det ideala medborgarskapet 
som har att göra med regelefterlevnad.

Att föreningsengagemang och politisk aktivitet sammanhänger 
med uppfattningen att organisationerna har stora positiva effekter 
är kanske föga förvånande. Däremot kan det synas märkligt att be
dömningen av de negativa effekterna inte samtidigt dämpas. En 
tänkbar tolkning är att aktivitet och engagemang verkar i flera rikt
ningar. Å ena sidan stärks uppfattningen om organisationernas nyt
ta. Det sker en rörelse uppåt och till vänster i diagrammet. Å andra 
sidan ökar också medvetenheten om organisationernas vikt, i posi-
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tivt såväl som negativt avseende. I takt med att engagemanget ökar 
kommer organisationerna att allmänt sett betraktas som mer bety
delsefulla. Detta motsvaras av en rörelse uppåt och till höger i 
diagrammet. Nettoresultatet av dessa båda tendenser blir att bedöm
ningen av de positiva effekterna stärks medan synen på de negati
va förblir opåverkad.

Den grupp som anser att organisationerna har negativa effekter, 
som hyser ”misstro” mot organisationerna, blir därmed mycket 
blandad. Den består dels av personer som rent allmänt är negativa 
till organisationerna. Men den utgörs också av personer som delar 
Dahls syn på pluralismens dilemma. Mäktiga organisationer kan 
förvisso utgöra en fara, men frånvaro av mäktiga organisationer är 
ännu värre.

Att tro på systemet och att tro på sig själv
I vilken utsträckning tror den enskilde medborgaren att han eller 
hon kan påverka politiken? I den internationella litteraturen på om
rådet har diskussionen kretsat kring begreppet "political efficacy”. 
Översättningen till svenska är inte helt enkel; det rör sig om en käns
la av politiskt självförtroende, en bedömning av att själv kunna på
verka. Så mycket är klart att det rör sig om ett psykologiskt begrepp 
och det handlar om den egna personen som medborgare i ett större 
politiskt system.22

Ett av de första försöken att mäta politisk självförtroende på ett 
mer systematiskt sett gjordes inom det tidiga 1950-talets amerikan
ska valforskningsprogram. Begreppet definierades som "känslan att 
individuellt politiskt handlande har, eller kan ha, en inverkan på den 
politiska processen”.23 Känslan av att kunna påverka politiken har 
senare kommit att relateras till bland annat politiskt deltagande och 
den politiska kulturen i olika länder. Den har också betraktats som

22. För en närmare diskussion av begreppet samt en empirisk tillämpning på sven
ska ungdomar under 1980-talet, se Anders Westholm & Richard G. Niemi, "Yo- 
uth Unemployment and Political Alienation", Youth & Society, 18, 1986, s. 
58-80.

23. Angus C. Campbell, G. Gurin & Warren E. Miller, The Voter Decides, Row & / 
Peterson, Evanston 1954, s.187.
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en grund för demokratisk legitimitet samt som en aspekt av allmän 
livskvalitet.

Ehuru begreppet varit mycket populärt har dess innebörd inte all
tid varit lika klar. Redan tidigt påpekades det att begreppet egentli
gen har två komponenter: dels en uppfattning öm det egna jaget, 
dels en uppfattning om det politiska systemet.24 Även om dessa 
aspekter kan vara inbördes relaterade rör det sig om två distinkta 
dimensioner. Närmare undersökningar visade också att sambanden 
för de båda dimensionerna många gånger såg helt olika ut. Känsla 
av egen politisk kompetens var starkt relaterad till intresse för 
politik, kunskaper om politik och politiskt deltagande. För be
dömningen av det politiska systemet fanns emellertid inga sådana 
samband. Protestbeteende hade ett positivt samband med politisk 
kompetens, men ett negativt samband med systembedömning.25

Medborgarundersökningen innehöll tio olika frågor som direkt 
tog fasta på medborgarnas möjligheter att påverka politiken. Fem 
frågor handlade om det politiska systemets responsivitet, mottag
lighet för krav och önskemål från medborgarna. De andra fem frå
gorna rörde den egna förmågan att påverka politiken jämfört med 
andra medborgare.

Uttryck som ”det politiska systemet” och ”politiken" är mycket 
vaga. Resultaten blir i mycket beroende på vad som närmare be
stämt inläggs i dessa ord. En person kan mycket väl ha stort förtro
ende för de allmänna normer och principer efter vilka landet enligt 
författningen skall styras, men på samma gång hysa stor skepsis 
mot de politiker som för tillfället innehar de ledande posterna.26

De mått som här kommit till användning faller mellan dessa två 
nivåer. De är inte så generella att de rör statsskickets yttersta grun
der, men heller inte så snäva att de enbart handlar om det för tillfäl
let regerande partiet. Frågorna rör de etablerade partierna och 
politiker i allmänhet, antingen de just sitter vid makten eller strävar 
efter att hamna där. Därmed är sagt att de attityder som här presen-

24. Robert E. Lane, Political Life, Macmillan, New York 1959.
25. G. I. Balch, "Multiple Indicators in Survey Research: The Concept of ’Sense 

of Political Efficacy’", Political Methodology, 1, 1974 s. 10 ff.
26. Paul R. Abrahamson & Ada W. Finifter, "On the Meaning of Political Trust: 

New Evidence from Items Introduced in 1978", The American Journal of Po
litical Science, 25, 1981, s. 297-307.
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Tabell 8.11 Uppfattningar om det politiska systemet och det politis
ka jaget

Medeltal
(0-10)

Hur stor vikt fäster politikerna vid krav som förs fram av till 
exempel lokala organisationer eller grupper av människor?

Hur stor möjlighet har människor i allmänhet att föra fram 
sina åsikter till politikerna?

Hur stor möjlighet att få rättelse finns det för den som blir 
felaktigt behandlad av en myndighet?

Hur stor förmåga har människor i allmänhet att förstå vad 
som händer och sker i politiken?

I hur stor utsträckning har människor i allmänhet de 
kunskaper som behövs för att fatta politiska beslut?

3,7

4,2

3,4

3,8

3,6

Har människor som Du större eller mindre möjligheter 
än andra att få politikerna att ta hänsyn till era krav?

Har människor som Du större eller mindre möjligheter 
än andra att föra fram sina krav till politikerna?

Har Du större eller mindre möjligheter än andra att få rättelse 
om Du skulle bli felaktigt behandlad av en myndighet?

Har Du större eller mindre möjligheter än andra att förstå 
vad som händer och sker i politiken?

Har Du i större eller mindre utsträckning än andra de kun
skaper som behövs för att fatta politiska beslut?

4,1

4,5

4,6

4,8

4,2
För de första fem frågorna avgavs svaren på en skala från "ingen alls" (0) till "myc
ket stor" (10). Förde åtföljande fem löd ytteraltemativen "mycket mindre" respek
tive "mycket större".

teras inte uttömmer hela området "politisk effektivitet". Det rör sig 
om en distinkt aspekt av förhållandet mellan medborgare och poli
tik, men en inte desto mindre central sådan.

Svaren fördelar sig i allmänhet kring mitten eller den nedre de
len av skalan (tabell 8.11). Av särskilt intresse är de senare fem frå
gorna. Svaren avgavs på en skala från 0 till 10, där mittpunkten 5 
innebär att man bedömer sin förmåga att handla politiskt som ge
nomsnittlig, varken större eller mindre än andra människor. Värden 
mellan 0 och 5 innebär att man anser sin förmåga ligga under ge-
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Tabell 8.12 Genomsnittlig bedömning av egen möjlighet att påver
ka politiken i jämförelse med andra medborgare

Procentandel
Mindre möjligheter än andra 52
Samma möjligheter som andra 20
Större möjligheter än andra 28
Summa procent 100
Genomsnitt av de sista 5 frågorna i tabell 8.11. Mindre möjligheter = medeltal un
der 5; samma möjligheter = medeltal exakt 5; större möjligheter = medeltal över 5.

nomsnittet, mellan 5 och 10 över genomsnittet. Andelen som väljer 
just siffran 5 varierar mellan 40 och 50 procent, beroende på fråga. 
Bland övriga är det vanligare att välja ett svar under 5 än över. Ett 
genomsnitt över de fem frågorna ger en sammanfattande översikts
bild (tabell 8.12). Av naturliga skäl sjunker nu andelen personer som 
hamnar exakt på värdet 5; var femte medborgare bedömer sig, med 
detta sätta att räkna, ha samma möjligheter att påverka politiken 
som övriga. Strax över hälften anser sig ha sämre möjligheter att 
påverka än andra. Om det fanns en exakt korrespondens mellan 
verkliga påverkansmöjligheter och medborgarnas bedömningar av 
dessa borde fördelningen varit jämn; genomsnittet skulle då ligga 
på 5. Medborgarnas bedömningar ligger här åt det pessimistiska 
hållet. Annorlunda formulerat: medborgarna har större möjligheter 
att påverka politiken än de tror att de har.

Det visar sig nu att den teoretiska distinktionen mellan å ena si
dan tilltro till det politiska systemets sätt att fungera och å andra si
dan förtroende för den egna förmågan att påverka också har en 
empirisk förankring. En dimensionsanalys resulterar i två kompo
nenter med just denna innebörd (tabell 8.13).

De två dimensionerna kan representeras i ett diagram (figur 8.5). 
Den vågräta axeln uttrycker tilltron till den egna förmågan att på
verka politiken. Den lodräta axeln visar variationerna i tilltro till det 
politiska systemet. Den som har tilltro såväl till systemets mottag
lighet för krav som till sin egen kompetens demonstrerar en typ av 
identifikation. De övriga tre kombinationerna kan betraktas som oli
ka former av alienation med utgångspunkt från de preciseringar av 
alienationsbegreppet som utvecklats av den amerikanske forskaren
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Dimension

Tabell 8.13 Dimensionsanalys av uppfattningar om det politiska 
systemet och det politiska jaget

1 __ 2
Dimension 1: Tro på sig själv

Relativa möjligheter få hänsyn till krav 80 20
Relativa möjligheter föra fram krav 81 17
Relativa möjligheter få rättelse 75 20
Relativa möjligheter förstå 81 07
Relativa kunskaper för att fatta beslut 

Dimension 2: Tro på systemet
82 04

Politiker fäster vikt vid krav 14 64
Möjlighet föra fram åsikter 20 59
Möjlighet få rättelse 19 65
Möjlighet förstå politiken -01 75
Kunskaper för att fatta beslut 05 68

Samtliga laddningar har multiplicerats med 100.

Melvin Seeman.27 När såväl tilltro till systemet som till det egna 
jaget saknas, föreligger alienation som maktlöshet. De två återstå
ende kombinationerna har det gemensamt att tilltro endast förelig
ger i ett avseende. Att ha tillit till systemet men inte till det egna 
jaget innebär alienation som meningslöshet. Systemet fungerar men 
lämnar inte någon plats för det egna jaget. Politiken ter sig obegrip
lig, det egna handlandet som meningslöst. Den fjärde kombinatio
nen, att besitta politiskt självförtroende men sakna förtroende för 
systemet motsvarar närmast alienation som normlöshet. Tilltron till 
det egna jaget är hög, men det politiska systemet uppfattas inte fung
era i enlighet med demokratins normer.

Det skall tilläggas att de två sista kombinationerna är något mind
re vanligt förekommande. Tillitens två dimensioner har nämligen 
ett visst inbördes samband. Höga värden på den ena dimensionen 
tenderar i allmänhet att förenas med höga värden på den andra.

27. Melvin Seeman, "On the Meaning of Alienation", American Sociological Re- 
view, 24,1959, s. 783-791



291

Systemtilltro
Alienation
som meningslöshet

Identifikation

Alienation
som maktlöshet

Alienation 
som normlöshet

Självtilltro

Figur 8.5 Systemtilltro och sjävtilltro

Tilltron till den egna förmågan att påverka politiken visar sig inte 
oväntat ha starkt samband med utbildning, medborgerlig aktivitet, 
politiskt deltagande, politiskt intresse och organisationsaktivitet.

Tilltron till det politiska systemet har också ett samband med in
tresset för politik. Men det är inte minst andra uttryck för förtroen
de, nämligen en gynnsam värdering av den svenska rättsstaten, 
förtroende för de etablerade institutionerna samt samhörighet med 
de organiserade rörelserna i samhället, som har en positiv korrela
tion med tilltron till den politiska processen.

Personlighetstyper
Det är uppenbart att det finns en stark koppling mellan yttre och 
inre egenskaper. Denna undersökning började med ett antal vardag
liga medborgarsituationer och en kartläggning av närmare bestämt 
vilka grupper av medborgare som bättre eller sämre förmådde att 
utnyttja sina rättigheter. Det visade sig vara ställt utom allt tvivel
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att faktorer som kön, generation och klass är av stor betydelse för 
att förklara medborgarskapets variationer. Men det står också klart 
att inre faktorer, psykologiska egenskaper såsom identitet, förtro
ende och självuppfattning, spelar en självständig roll.

Egenskaper som dessa kan ofta ta sig subtila och underförstådda 
uttryck. En tv ärsnittsunder sökning av denna intervjutyp är inte all
tid den lämpligaste eller känsligaste metoden för att förstå sådana 
psykologiska fenomen. Men undersökningen innehåller ett försök 
att låta de intervjuade själva karaktärisera sig som personlighet, som 
samhällsvarelse. Mot slutet av intervjun presenterades nämligen ett 
antal personlighetstyper; de tillfrågade fick därvid ange i vilken ut
sträckning man ansåg att respektive egenskap stämde in på den egna 
personen. Frågeformuleringar och svar ges i tabell 8.14.

Tabell 8.14 Personlighetsegenskaper

Medeltal 
(0-10)

En som alltid står för sin egen åsikt
En som har lätt att acceptera människor som är annorlunda
En som tycker om att träffa nya människor
En som bildar sig en egen uppfattning oberoende av andra 
En som har lätt att sätta sig in i andra människors situation 
En som trivs med många människor omkring sig
En som undviker konflikter
En som andra ofta lyssnar på
En som ofta får sin vilja igenom
En som har lätt för att ta kontakt med myndigheter 

och företag
En som gäma ser saker och ting ur andra människors 

perspektiv
En som blir störd om saker och ting inte följer en bestämd 

ordning
En som lätt blir irriterad över andra människors beteende 
En som gillar att organisera aktiviteter för andra människor 
En som ofta har svårt att förstå andra människors känslor 
En som ofta har dåligt samvete
En som lätt låter sig påverkas av andra

7,6
7,3
1,2
6,5
6,3
6,2
6,1
6,0

5,5

5,1

5,0
4,3
4,3
3,4
3,4
3,2

Frågans formulering: "Jag kommer nu att beskriva några olika sorters personlighe
ter. Hur pass väl stämmer den här beskrivningen in på Dig själv:" Svaren avgavs på 
en skala från 0 "stämmer inte alls in på mig" till 10 ("stämmer helt och hållet in på 
mig").
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Frågorna är medvetet konstruerade så att de delvis överlappar 
varandra. Dimensionsanalyser visar också att delfrågorna kan sam
manföras till ett färre antal huvudgrupper. Tre frågor mäter socia- 
bilitet: att trivas med andra människor omkring sig, att tycka om att 
träffa nya människor och att gilla att organisera aktiviteter för and
ra människor. Andra frågor uttrycker graden av autonomi: att bilda 
sig en egen uppfattning oberoende av andra, att stå för sin egen åsikt 
och att inte låta sig påverkas av andra. Tolerans och empati är den 
gemensamma nämnaren för de frågor som handlar om att kunna sät
ta sig in i andra människors situation, att gärna se saker och ting ur 
andra människors perspektiv och att acceptera människor som är 
annorlunda. Att bli irriterad över andra människors beteende visar 
sig sammanhänga med att bli störd om saker och ting inte följer en 
bestämd ordning. Frågeserien innehåller också en bedömning av 
eget personligt inflytande: en som ofta får sin vilja igenom.

Flera av dessa personlighetsegenskaper har ett tydligt samband 
med medborgarskapets olika aspekter. Tabell 8.15 visar några ex
empel. Tabellens övre halva visar de personlighetstyper som har

Tabell 8.15 Personlighetsegenskaper och medborgarskap

Personlighetsegenskaper med starkast samband Samband (r)
Tagit initiativ i medborgarsituation: genomsnitt 
En som har lätt för att ta kontakt med myndigheter 

och företag 0,25
En som gillar att organisera aktiviteter för andra 

människor 0,20
En som undviker konflikter (obs. negativt samband) -0,16
En som gärna ser saker och ting ur andra människors 

perspektiv 0,15
En som andra ofta lyssnar på 0,14

Bedömning av möjlighet att påverka: genomsnitt 
En som har lätt för att ta kontakt med myndigheter 

och företag 0,29
En som ofta får sin vilja igenom 0,18
En som andra ofta lyssnar på 0,17
En som gillar att organisera aktiviteter för andra 

människor 0,14
En som bildar sig en egen uppfattning oberoende 

av andra 0,13
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Tabell 8.16 Medborgarskap och personlighetsegenskaper

Medborgar dimensioner med starkast samband
”En som ofta får sin vilja igenom”
Administrativ kompetens
Möjlighet att påverka som förvärvsarbetande
Politiskt deltagande: kontakter
Initiativ som skolbarnsförälder

Samband (r)

0,25
0,24
0,20
0,17

”En som tycker om att träffa nya människor”
Politiskt deltagande: kontakter 0,21
Initiativ som småbarnsförälder 0,20
Administrativ kompetens 0,19
Politiskt deltagande: manifestationer 0,15

starkast samband med antalet initiativ för att påverka som man ta
git i de av de sex medborgarrollerna som varit aktuella under det 
senaste året. Den undre halvan visar motsvarande uppgifter för be
dömningen av möjligheterna att påverka i dessa medborgarroller.

Det är de som anser sig ha lätt för att ta kontakt med myndighe
ter och företag som tar flest initiativ för att påverka och som gör den 
mest gynnsamma bedömningen av sina påverkansmöjligheter. Man 
kan betrakta just denna personlighetsegenskap som ännu ett uttryck 
för subjektiv administrativ kompetens. Denna typ av administrativt 
självförtroende sammanhänger nära med faktiska försök att påver
ka och bedömningen av sitt eget inflytande.

Bedömning av påverkansmöjligheter har också starkt samband 
med de personlighetsegenskaper som handlar om inflytande, att få 
sin vilja igenom och vara en sådan person som andra ofta lyssnar 
på. Även personlig autonomi samvarierar med uppfattningen om 
eget medborgarinflytande.

Ytterligare belysning om sambandet mellan medborgarskap och 
personlighet ges i tabell 8.16. Perspektivet är här omvänt. Utgångs
punkten är två av personlighetstyperna. Frågan är sedan vilka 
medborgardimensioner som har starkast samband med dessa psy
kologiska egenskaper.

Att vara en person som anser sig ofta få sin vilja igenom är sam
tidigt en medborgare som har stor administrativ kompetens, som
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Tabell 8.17 Personlighetsegenskaper: samband med kön, ålder och 
utbildning

Personlighetsegenskaper med starkast samband Samband (r)
Kön
En som har lätt att sätta sig in i andra människors

situation (kvinnor) 0,18
En som har svårt att förstå andra människors

känslor (män) -0,16
En som trivs med många människor omkring sig

(kvinnor) 0,13
En som har lätt för att ta kontakt med myndigheter

och företag (män) -0,13
En som har lätt att acceptera människor som är

annorlunda (kvinnor) 0,10
En som ofta har dåligt samvete (kvinnor) 0,08

Ålder
En som undviker konflikter (äldre) 0,24
En som tycker om att träffa nya människor (yngre) -0,21
En som trivs med många människor omkring sig (yngre) -0,19
En som ofta får sin vilja igenom (yngre) -0,16
En som andra ofta lyssnar på (yngre) -0,15

Utbildning
En som har lätt för att ta kontakt med myndigheter

och företag (högutbildade) 0,26
En som gillar att organisera aktiviteter för andra

människor (högutbildade) 0,21
En som undviker konflikter (lågutbildade) -0,19
En som gäma ser saker och ting ur andra människors

perspektiv (högutbildade) 0,17
En som andra ofta lyssnar på (högutbildade) 0,16
En som ofta får sin vilja igenom (högutbildade) 0,16

bedömer sig har stora möjligheter att påverka sin arbetssituation, 
som ofta tar politiska kontakter och som tagit initiativ i rollen som 
skolbarnsförälder.

En som tycker om att träffa nya människor är en utåtriktad, so
cial person. Medborgare med denna egenskap tar också många po-
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litiska kontakter, tar initiativ som småbarnsförälder, vet hur man 
överklagar myndighetsbeslut och deltar ofta i politiska manifesta
tioner.

Bakom dessa samband ligger givetvis skillnader avseende social 
bakgrund. Tabell 8.17 ger en översikt över de starkaste sambanden 
mellan social position och personlighetstyp.

Skillnaderna i mäns och kvinnors personlighetsdrag framträder 
tydligt. Kvinnor anser sig oftare än män att ha lätt att sätta sig in i 
andra människors situation. Kvinnor har större sociabilitet. Men det 
går härav inte att dra den allmänna slutsatsen att kvinnor är mer ut
åtriktade. Männen har lättare att ta kontakt med myndigheter och 
företag. Kvinnorna har lättare att ta kontakt med människor.

Det finns även vissa åldersskillnader. De äldre är mer konflikt
undvikande. Den yngre generationen är mer socialt utåtriktad och 
har större känsla av inflytande.

Hög utbildning sammhänger med administrativ kompetens, ini
tiativ att organisera, beredskap att ta konflikter, förmåga att växla 
perspektiv och känsla av inflytande. Dessa utbildningsskillnader 
motsvaras för övrigt av olikheter mellan yrkesgrupper. Arbetare an
ser sig ha svårare att ta kontakt med myndigheter och företag, är 
mindre benägna att organisera aktiviteter för andra, är mindre lag
da för perspektivskiften och anser inte så ofta att andra lyssnar på 
dem.

Men det är inte så att sambandet mellan personlighetstyp och 
medborgarengagemang endast är en enkel avspegling av sådana 
skillnader i social bakgrund. Även efter kontroll för yrke och utbild
ning kvarstår sambanden.28

Klass och personlighetstyp har ett klart samband. Den högutbil- 
dade medelklassen har större självförtroende och har därmed ett för
språng när det gäller att ta initiativ och försök att vinna inflytande. 
Att vara arbetare och att ha små ekonomiska resurser är i sig en 
nackdel när det gäller att vinna inflytande. Härtill kommer den ext
ra indirekta effekten av bristande politiskt självförtroende.

28. En multipel regressionsanalys med exempelvis medborgarinitiativ som bero
ende variabel och frågan om hur lätt man har att ta kontakt med myndigheter 
och företag, samt yrke, som oberoende variabler visar att båda har signifikan
ta effekter.



9. Familjen och medborgarskapet

Ett huvudtema i denna bok är sambandet mellan situation och hand
ling. Frågan är hur aktivitet och medborgerligt engagemang på
verkas av levnadsvillkor och tillgång till olika typer av resurser. 
Särskild uppmärksamhet riktas mot samspelet mellan individuella 
och kollektiva faktorer.

Vilken betydelse har då individernas allra närmaste sociala om
givning: den egna familjesituationen? Är de ensamstående mindre 
aktiva och engagerade än de medborgare som lever sitt liv tillsam
mans med andra? Vad får det för betydelse att det finns personer, 
inte minst småbarnsföräldrar, vars vardag är strikt inrutad, för vil
ka tiden aldrig tycks räcka till? Hur påverkar relationerna inom fa
miljen det yttre medborgarskapets förverkligande?

Familjesituation

Frågorna om sambandet mellan hemmaliv och samhällsliv är lika 
många som centrala. Men det är sällan lika lätt att besvara frågor
na som att formulera dem. Varje individ är unik, den ena livs
situationen är inte den andra lik; varje generalisering innebär en 
förenkling. I en översiktlig intervjuundersökning som det här är frå
ga om leder strävan till översikt och systematiska jämförelser till 
extra stora problem. Det finns inget enda enkelt sätt att rättvisande 
karaktärisera människors familjesituation.

En första avgränsning, som företagits redan vid urvalsdragning
en, har att göra med åldersfaktorn. Barn under 16 år ingår över hu
vud taget inte i denna undersökning, inte heller pensionärer över 80 
år. Men inte heller koncentrationen till ungdomar och vuxna i åld
rarna 16-80 år löser särskilt många av definitions- och avgräns- 
ningsproblemen.
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Ett traditionellt sätt att karaktärisera familjesituationen är civil
stånd. På frågan om civilstånd svarar precis hälften av de intervjua
de att de är gifta. Men den andra hälften, de ogifta, utgör en mycket 
blandad grupp. Nästan var tredje av dessa är samboende (15 pro
cent av de tillfrågade). Här ryms också tidigare gifta, nämligen från
skilda samt änkor och änklingar (vardera 6 procent).

Gruppen ogifta som varken är samboende eller som tidigare va
rit gifta utgör sålunda 23 procent. Men denna kategori är långt ifrån 
liktydigt med gruppen "ensamstående”. Det visar sig nämligen att 
drygt hälften av dessa ogifta bor tillsammans med åtminstone nå
gon annan person. I många fall rör det sig om yngre personer som 
ännu bor kvar hemma hos föräldrarna. Men här ryms också ungdo
mar som flyttat ut och bor i kollektiv. Här finns också äldre perso
ner som bor tillsammans med syskon.

Andelen ensamstående personer (”enpersonshushåll”, som det 
heter i statistiken) uppgår i undersökningen till 20 procent. Var fem
te vuxen har alltså antingen själv valt eller av skilda omständighe
ter tvingats till att bo på egen hand. De ensamboende blir fler och 
fler. Den officiella statistiken visar att andelen enpersonshushåll (i 
förhållande till det totala antalet hushåll, inte antalet individer) öka
de från 14 till 36 procent under åren 1945-1985. Det stigande an
talet förklaras delvis med bostadsbyggandet, som givit såväl unga 
som gamla möjlighet att bo i en egen bostad.1

En nära till hands liggande hypotes är att social isolering leder 
till passivitet. Ensamstående skulle därmed förväntas uppvisa läg
re värden än genomsnittligt ifråga om medborgerliga aktiviteter. 
Hypotesen får ett visst, men tämligen svagt, stöd. Valdeltagandet är 
visserligen något lägre bland de ensamstående (87 procent) än bland 
dem som bor tillsammans med andra (91 procent).2 Men i flertalet 
fall finns det inga signifikanta samband. Den allmänna slutsatsen 
måste bli att de ensamstående inte utgör någon passiv och politiskt 
utanförstående grupp.

Men kategorin ensamboende är, som redan påpekats, långt ifrån 
enhetlig. Här ryms exempelvis såväl ungdomar som just flyttat

1. Perspektivpâ välfärden 1987. Levnadsförhållanden, 53, Sveriges officiella sta
tistik, statistiska centralbyrån, Stockholm 1987, s. 43.

2. Att valdeltagandet är högre bland gifta än bland ogifta är ett faktum som be
lagts i många väljarundersökningar.
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Figur 9.1 Andelen ensamboende inom åldersgrupper

hemifrån till en egen lya, förtidspensionerade, långvarigt arbetslö
sa som ensamstående pensionärer.

Andel ensamstående varierar starkt mellan olika åldersgrupper 
(figur 9.1). Det är därför befogat att göra en uppdelning mellan oli
ka typer av ensamboende, beroende på ålder. Det visar sig mycket 
riktigt att det faktum att man bor ensam har helt olika innebörd i 
olika ålderskategorier. Figur 9.2 visar sambandet mellan boendesi- 
tuation och röstning inom tre olika ålderskategorier (yngre, medel
ålders och äldre).

Hypotesen att valdeltagandet är lägre bland de ensamstående 
stämmer bara bland de medelålders och de äldre. Bland de yngre 
har sambandet motsatta förtecken. Här är det de ensamstående som 
är mer aktiva.

Figur 9.3 visar motsvarande bearbetning för ett annat mått på po
litiskt deltagande, nämligen kontakter och politisk kommunikation. 
Även här visar det sig att det finns ett samspel mellan familjesitua
tion och ålder. Hypotesen att de ensamstående är mer passiva stäm
mer endast för den äldsta åldersgruppen.
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Figur 9.2 Ensamboende och valdeltagande inom åldersgrupper

Det kan nämnas att det mönster som här kunnat iakttagas också 
gäller för andra former för medborgarengagemang. Bland de yng
re är de ensamstående exempelvis mer aktiva i föreningslivet än 
dem som bor tillsammans med andra. Bland de äldsta har samban
det motsatt riktning.

Resonemanget har hittills endast beaktat den skillnad mellan män
niskor som ligger i huruvida man bor själv eller tillsammans med 
andra. Likaväl som det finns stora variationer inom gruppen ensam
boende finns det givetvis avsevärda olikheter mellan personer som 
bor i "flerpersonershushåH". Här skall en sådan aspekt tas upp till 
närmare granskning, nämligen barnfamiljernas situation.

Av samtliga tillfrågade i undersökningen har 66 procent barn. 
Många av dessa barn har emellertid flyttat hemifrån, för längre el
ler kortare tid sedan. Andelen som har hemmavarande barn uppgår 
till 35 procent. Tabell 9.1 visar andelen som har barn inom olika ci
vilstånd.
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Figur 9.3 Ensamboende och politiska kontakter inom åldersgrupper

Hälften av de gifta har hemmavarande barn. Men gruppen "barn
familjer” utgörs långtifrån enbart av gifta par. Också bland sam
manboende, ogifta och tidigare gifta finns åtskilliga som har 
hemmavarande barn.

Man borde sålunda helst samtidigt ta hänsyn till civilstånd, ålder, 
hushållsstorlek och innehav av barn. Antalet tänkbara kombinatio-

Tabell 9.1 Civilstånd och barn

Procentandel som har

Civilstånd Barn Hemmavarande barn
Gift 91 50
Sammanboende 52 42
Ogift 10 5
Frånskild 85 22
Änka/änkling 90 12
Samtliga 66 35
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Procentandel

Tabell 9.2 Familjelivscykel

1. Ogift, ej sammanboende; bor hos föräldrar 10
2. Ogift, ej sammanboende; bor med annan/andra 1
3. Ogift, ej sammanboende; bor ensam; 16-30 år 6
4. Gift, sammanboende; ej bam; 16-30 år 7
5. Gift, sammanboende; förskolebarn 13
6. Gift, sammanboende; hemmavarande bam över 6 år 18
7. Ensamstående; hemmavarande bam 3
8. Gift, sammanboende; bam men ej hemmavarande; -64 år 13
9. Gift, sammanboende; bam men ej hemmavarande; 65- år 9

10. Gift, sammanboende; ej bam; 31-64 år 4
11. Gift, sammanboende; ej bam; 65- år 1
12. Ensamstående; ej bam; 31-64 år 9
13. Ensamstående; ej bam; 65- år 6
Summa procent 100

ner blir snart mycket stort. Olika försök att konstruera en enkel "fa- 
miljelivscykel" kan kritiseras just för att den förutsätter en typ av 
kärnfamilj som idag blir allt ovanligare.3 Även med en stark sche- 
matisering fordras det mer än dussintalet kategorier för att repre
sentera de olika familjekategorierna (tabell 9.2).

Denna närmare uppdelning visar att det stora flertalet personer 
som har barn antingen är gifta eller sammanboende. Andelen en
samstående som har barn uppgår till 3 procent av samtliga inter
vjuade.

Det vore långsökt att tänka sig att det förhållandet att en person 
har barn på ett mer generellt sätt skulle påverka vederbörandes sam
hällsengagemang. De samband som kan tänkas finnas är av indirekt 
natur. Det är heller ingalunda givet i vilken riktning sambandet skul
le gå. Man kan tänka sig fall där rollen som nybliven förälder posi
tivt bidrar till det allmänna sociala engagemanget. Ett engagemang

3. En undersökning visade att endast mellan 35 och 60 procent av familjerna kun
de pressas in i den traditionella familjelivscykelns schema. Jan Trost, "Några 
synpunkter på familjebegreppet", i Bengt-Erik Andersson, red., Familjebilder. 
Myter, verklighet, visioner, Studieförbundet Näringsliv & Samhälle, Stockholm 
1984, s. 54.
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Figur 9.4 Frekvensfördelning över tillgång till tidsresurser

Frågans formulering: "Om du bortser från:
— arbete i hemmet, inklusive eventuell omsorg om barn och andra
— ev. förvärvsarbete/studier, inklusive resor till och från
— samt sömn
ungefär hur många timmar under en vanlig vardag har Du över till annat?"

kring barntillsyn och barnets utveckling kan leda till ett mer gene
rellt intresse för sociala frågor i allmänhet. Men man kan också upp
ställa hypotesen att småbarnsföräldrar är mindre aktiva än andra. 
Orsaken skulle här vara rent yttre, praktiska omständigheter. Barn
passning, familjeliv, förvärvsarbete, dagliga resor och alla andra 
vardagslivets plikter kan ta så mycket tid i anspråk att det helt en
kelt inte blir några timmar över för föreningsliv och andra medbor
garaktiviteter.

Den första, positiva, hypotesen har i viss utsträckning redan prö
vats. Av tidigare kapitel framgår att aktiviteter och initiativ i sam
band med barntillsynen har ett visst, om än ingalunda extremt starkt, 
samband med såväl intresse för politik som föreningsdeltagande.
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Timmar :minuter

Tabell 9.3 Familjelivscykel och tid över till annat

1. Ogift, ej sammanboende; bor hos föräldrar 4:46
2. Ogift, ej sammanboende; bor med annan/andra 4:50
3. Ogift, ej sammanboende; bor själv; 16-30 år 4:22
4. Gift, sammanboende; ej bam; 16-30 år 4:11
5. Gift, sammanboende; förskolebarn 2:33
6. Gift, sammanboende; hemmavarande bam över 6 år 3:20
7. Ensamstående; hemmavarande bam 3:24
8. Gift, sammanboende; bam men ej hemmavarande; -64 år 4:25
9. Gift, sammanboende; bam men ej hemmavarande; 65- år 7:32

10. Gift, sammanboende; ej bam; 31-64 år 4:13
11. Gift, sammanboende; ej bam; 65- år 7:41
12. Ensamstående; ej bam; 31-64 år 4:41
13. Ensamstående; ej bam; 65- år 8:15

Den andra, negativa, hypotesen borde helst prövas direkt. Det är 
inte det faktum att man har barn som är det avgörande, utan bristen 
på tid. Förutsättningarna för att pröva hypotesen är emellertid gynn
samma. Undersökningen innefattar en speciell fråga som just tar 
fasta på tillgången till "tidsresurser". De tillfrågade ombads nämli
gen uppskatta hur många timmar de under en vanlig vardag har över 
till annat. Med ”annat” avsågs allt som inte är hemarbete, för
värvsarbete och sömn. Det genomsnittliga svaret blev 4 timmar och 
29 minuter. Genomsnittsmedborgaren har under en vanlig vardag 
fyra och en halv timme på sig att förverkliga sina intressen. Kring 
detta medeltal finns det givetvis en stor spridning (figur 9.4).

Några pensionärer med litet sömnbehov berättar att de har 18- 
19 timmar till sitt förfogande. Å andra sidan är det 3 procent som 
anger 0 timmar. Tre fjärdedelar av de tillfrågade har fem eller färre 
timmar över till annat.

Inte oväntat finns det ett starkt samband mellan familjelivscykel 
och tillgång till tidsresurser (tabell 9.3). Det är förvisso så att mäng
den tillgänglig tid står i proportion till antalet barn som bor hemma. 
Personer utan hemmavarande barn har drygt fem timmar över till 
annat. Genomsnittet för dem med ett barn hemma ligger på drygt 
tre och en halv timma, tvåbamsfamiljer har något under tre timmar
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och personer med tre eller fler hemmavarande barn uppskattar sin 
fria tid till cirka två timmar.

Tiden betraktas här som en resurs. Den enkla hypotesen är att det 
finns ett positivt samband mellan resurser och engagemang. Den 
som har mycket tid till sitt förfogande har större möjligheter att ta 
aktiv del i olika samhälleliga aktiviteter. Sambandet borde följakt
ligen vara allra tydligast i fråga om de mest tidskrävande aktivite
terna, som exempelvis föreningsliv och politiskt deltagande i form 
av egna personliga initiativ och kontakter.

Men denna enkla, till synes självklara, hypotes stämmer inte. Det 
observerade sambandet är inte positivt, utan negativt (tabell 9.4). 
Det paradoxala resultatet är att ju mindre tid man har, desto mer ak
tiv är man.

Tabell 9.4 Tidsresurser och aktiviteter

Samband (r) med 
tidsresurser

Politiskt deltagande: kontakter -0,17
Medlemskap i föreningar -0,18

Man frågar sig omedelbart om undersökningsmetoden spelat ett 
spratt, om det rör sig om ett skensamband. En första naturlig miss
tanke är att åldersfaktorn spelar in. Pensionärer har exempelvis 
mycket tid över, men är samtidigt en grupp som är mindre aktiv än 
genomsnittligt. Vore det nu på det viset att det helt enkelt är ålders- 
variationer som slår igenom i de observerade sambanden skulle den 
negativa korrelationen mellan tidsresurser och aktiviteter försvin-

Tabell 9.5 Tidsresurser och aktiviteter inom åldersgrupper

Samband (r) mellan tidsresurser och

Ålder Kontakter Föreningsmedlemskap
16-30 år -0,12 -0,11
31-50 -0,16 -0,17
51-80 -0,08 -0.07
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na om man kontrollerar för ålder. Tabell 9.5 visar resultatet av en 
korrelationsberäkning inom åldersgrupper.

Sambanden försvagas något, men finns i allt väsentligt kvar. Ål- 
dersvariationerna kan inte förklara sambandet mellan aktivitet och 
bristande tid.

En andra tänkbar förklaring är utbildningsskillnader. Det visar 
sig nämligen att det finns ett (negativt) samband mellan utbildning 
och tidsresurser: de högutbildade har mindre tid över till annat än 
vad de lågutbildade har. Det skulle då i princip kunna förhålla sig 
så att de högutbildades mindre tid och större aktivitet skulle resul
tera i en skenbart negativ korrelation mellan tidsresurser och akti
viteter. Hypotesen prövas i tabell 9.6.

Tabell 9.6 Tidsresurser och aktiviteter inom utbildningskategorier

Utbildning

Samband (r) mellan tidsresurser och

Kontakter Föreningsmedlemskap
Låg utbildning -0,15 -0,19
Medel -0,08 -0,09
Hög -0,11 -0,08

Resultatet av prövningen blir väsentligen densamma som för ål
dersfaktorn. Det negativa sambandet mellan tidsresurser och akti
viteter försvagas något, men finns fortfarande kvar. Inte heller 
utbildningsvariationerna kan förklara det paradoxala resultatet.

Så kan man fortsätta att kontrollera för den ena tänkbara faktorn 
efter den andra. För att studera den samtidiga effekten av flera oli
ka kontrollvariabler är det mest ändamålsenligt att utnyttja någon 
mer avancerad statistisk metod, exempelvis multipel regressions
analys. Alla bearbetningar skall inte redovisas här, men det all
männa resultatet är oförändrat. Det negativa sambandet mellan 
tidsresurser och aktiviteter försvagas något efter kontroll för andra 
faktorer, men finns i allt väsentligt kvar och förbyts under alla om
ständigheter inte till något positivt samband.

Till yttermera visso visar det sig att inte heller det förhållandet 
att man har barn har den väntade effekten på medborgarengage
manget. Det är nämligen tvärtom så att det finns ett positivt sam
band mellan antal hemmavarande barn och engagemang. Ju fler
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Samband (r) med 
tidsresurser

Tabell 9.7 Tidsresurser och personlighetsegenskaper

En som gillar att organisera aktiviteter för andra
människor -0,15

En som har lätt för att ta kontakt med myndigheter 
och företag -0,13

En som undviker konflikter (obs. positivt samband) 0,12
En som ofta har dålig samvete -0,11
En som trivs med många människor omkring sig -0,10

barn man har, desto mer aktiv är man i politik och föreningsliv. Sam
bandet kvarstår även efter kontroll för kön, ålder, utbildning och 
tidsresurser.

Den enkla hypotesen om tidsresursernas betydelse får därför ing
et stöd i våra data. Det är uppenbarligen missvisande att se tiden 
som en fix mängd, som alla medborgare fyller ut i samma mån med 
skilda aktiviteter. De som är aktiva i samhällslivet är inte de som 
har mycket tid över. Tvärtom kumuleras familjelivets och samhälls
livets aktiviteter. Somliga tycks hinna med allt. Det är de som job
bar, bildar familj och skaffar barn som också är de som ägnar sig åt 
politik och organisationer.

Svaren på frågorna om personlighetstyp ger en liten finger
visning om vilka dessa de fyllda fickalmanackornas medborgare 
egentligen är. Tabell 9.7 visar vilka personlighetsegenskaper som 
har starkast samband med mängden tillgänglig tid. Negativa sam
band innebär att de uppräknade personlighetsegenskaperna oftast 
återfinns hos personer med lite ledig tid.

Denna den mest upptagna medborgaren är en utåtriktad och ini
tiativrik person, som inte räds konflikter, men som rids av ett dåligt 
samvete, möjligen över att inte hinna med allt.

Makten inom familjen
De resultat som så här långt redovisats från medborgarundersök
ningen har det gemensamt att de bygger på ett representativt urval 
av i Sverige bosatta personer i åldrarna 16-80 år. Denna typ av tvär-
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snittsurval är det mest lämpliga för att systematiskt undersöka skill
naderna mellan olika befolkningsgrupper. Men denna traditionella 
typ av undersökningsuppläggning är inte i alla avseenden den som 
är mest ägnad att dra slutsatser om familjestrukturens betydelse. I 
ett vanligt tvärsnittsurval är det individen, inte familjen, som utgör 
undersökningsenhet. Varje upplysning om familjeförhållandena 
kommer därmed att härstamma från en enda person, den som slump
mässigt urvalts för att medverka i undersökningen.

För att kunna få ett bättre underlag för slutsatserna om familjens 
betydelse kompletterades huvudundersökningen med ett delurval 
av gifta par.4 Delurvalet drogs närmare bestämt så att det skulle vara 
representativt för gifta par samtidigt som dessa skulle kunna ingå i 
totalurvalet av individer. Det intervjuformulär som användes var 
detsamma som för övriga tillfrågade personer.

I urvalet ingick ursprungligen 347 par. Intervjuer med båda ma
karna kunde genomföras i 264 fall. Svarsprocenten uppgår därmed 
till 76 procent. Detta är något lägre än fältarbetsresultatet för hela 
undersökningen. Anledningen är att det i en del fall endast var möj
ligt att intervjua en av de två makarna. Den enda intervju som där
vid kom till stånd har givetvis kunnat användas i individurvalet, 
men betraktas som bortfall i urvalet av par. Bortfallet i urvalet av 
par är dock inte mer än marginellt högre än i huvudurvalet. Svars
procenten måste, för denna typ av undersökning, betraktas som fullt 
tillfredsställande.5

Parurvalets storlek utgör en avvägning mellan två motstridande 
önskemål. Å ena sidan bör urvalet vara så stort som möjligt. Å and
ra sidan måste hänsyn tas till det faktum att de intervjuade paren 
också ingår i totalundersökningen. Ju fler par, ju fler av varandra 
delvis beroende observationer, desto större osäkerhet i de statistis
ka skattningarna. Det sammanlagda antalet intervjuade par är till
räckligt stort för att dra allmänna slutsatser om likheter och olikheter

4. Det befolkningsregister som använts vid urvalsdragningen innehåller endast 
uppgift om formellt civilstånd. Det fanns sålunda ingen enkel metod att identi
fiera samboende ogifta. Delurvalet utgörs därför endast av gifta par.

5. En felkälla, som tenderar att överskatta likheten mellan makarna, är att den sist 
intervjuade av makarna lyssnar och tar hänsyn till vad den först intervjuade sva
rar. Intervjuarna instruerades därför noga att tillse att intervjuerna genomfördes 
i enrum.
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inom familjerna. Däremot tillåter inte materialet detaljanalyser av 
mindre redovisningsgrupper.

En första fråga är hur homogena respektive heterogena de gifta pa
ren är. Åldersskillnaderna mellan makarna redovisas i tabell 9.8. 
Homogeniteten är relativt stor. För flertalet par, 62 procent, gäller 
att åldersskillnaden mellan makarna är tre år eller mindre. Mannen 
är i allmänhet äldre än kvinnan.

Procentandel

Tabell 9.8 Gifta par: åldersskillnader

Kvinnan mer än 3 år äldre än mannen 6
Kvinnan 1-3 år äldre än mannen 14
Födda samma år 10
Mannen 1-3 år äldre än kvinnan 38
Mannen 4-6 år äldre än kvinnan 21
Mannen mer än 6 år äldre än kvinnan 11
Summa procent 100

Männen och kvinnorna i de intervjuade paren har i stort sett sam
ma utbildningsnivå. Även i detta avseende är samstämmigheten re
lativt stor (tabell 9.9). Det är mycket ovanligt att en person med 
högre utbildning (här definierat som akademisk utbildning eller 
treårigt teoretiskt gymnasium) är gift med en person som enbart har 
obiligatorisk utbildning (folkskola, enhetsskola eller grundskola). 
Högutbildade är vanligen gifta med varandra. Huvuddiagonalen i 
tabell 9.9 är ett mått på andelen gifta par där makarna har precis

Tabell 9.9 Gifta par: utbildningsskillnader

Mannens utbildning

Kvinnans utbildning

Låg Medel Hög Summa män
Lâg 23 10 3 35
Medel 11 21 4 35
Hög 3 7 20 30
Summa kvinnor 36 37 27 100
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samma utbildningsnivå (uttryckt i den tregradiga skala som här an
vänds). Det är nästan två tredjedelar, 64 procent, som är utbildnings- 
mässigt lika.

Överensstämmelsen avseende yrke ger i stort sett samma bild. 
Uppgifterna i tabell 9.10 baseras på mannens respektive kvinnans 
eget yrke. I bearbetningen ingår 93 procent av de intervjuade pa
ren; för resterande 7 procent saknas yrkesuppgift för endera av ma
karna (vanligen äldre kvinnor som varit hemarbetande hela livet). 
Med en indelning i tre yrkesgrupper hamnar också här i runda tal 
två tredjedelar av paren i samma kategori. Väljer man att slå sam
man tjänstemän och företagare till en enda kategori blir resultatet 
att 71 procent av paren är klassmässigt homogena. Giftermål över 
”klassgränsen” utgör därmed 29 procent: i 14 procent av fallen är 
mannen arbetare och kvinnan antingen tjänsteman eller företagare, 
i 15 procent av fallen är kvinnan arbetare och mannen antingen 
tjänstemän eller företagare.

Tabell 9.10 Gifta par: yrkesskillnader

Mannens yrke

Kvinnans yrke
Summa mänÁrbetare Tjänsteman Företagare

Arbetare 21 13 2 36
Tjänsteman 12 39 2 54
Företagare 2 4 4 10
Summa kvinnor 35 57 8 100

Gränsdragningen mellan arbetare och tjänstemän svarar i allt vä
sentligt mot gränsen för LOs respektive TCOs organisationsområ
de. Men denna yrkesklassificering döljer stora variationer inom 
grupperna. Särskilt inom tjänstemannakollektivet ryms stora skill
nader mellan å ena sidan högre tjänstemän i chefsställning och å 
andra sidan underställd personal på kontor eller i offentliga förvalt
ningar. En annan indelning tar fasta på dessa skillnader. I tabell 9.11 
ingår endast anställda; jordbrukare och företagare har här uteslutits. 
Den första kategorin innehåller arbetare och lägre tjänstemän. Den 
andra kategorin består av tjänstemän i mellanställning. Den tredje 
kategorin utgörs av högre tjänstemän.
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Kvinnans yrke

Tabell 9.11 Gifta par: yrkesskillnader bland anställda

Mannens yrke
Arbetare 

lägre tj.m.
Tjänstem. 
mellanst.

Högre 
tjänstem.

Summa 
män

Arbetare, lägre tjänsteman 35 8 0 44
Tjänsteman i mellanställning 13 12 2 27
Högre tjänsteman 12 12 5 29
Summa kvinnor 60 32 8 100

Yrkeslivets könsmässiga segregering kommer här tydligt till ut
tryck. Av kvinnorna befinner sig 60 procent i underordnad ställning, 
jämfört med 44 procent av männen. Av de par som ingår i bearbet
ningen hamnar 53 procent i huvuddiagonalen, det vill säga på sam
ma yrkesnivå. Nära hälften av paren är sålunda, med detta sätt att 
räkna, klassmässigt heterogena. I de tre cellerna nederst till vänster 
finns sammanlagt 37 procent; i en dryg tredjedel av fallen har man
nen en högre yrkesposition än kvinnorna. Det motsatta är betydligt 
ovanligare; i endast vart tionde fall har kvinnan högre position än 
mannen. Det är ytterst sällsynt att en kvinna i chefsställning är gift 
med en man som är arbetare eller lägre tjänsteman.

De gifta parens homogenitet gäller inte endast ålder, utbildning 
och yrke. Den politiska släktskapen är minst lika stor. Tabell 9.12 
visar sambandet mellan makarnas partisympati. I denna redovis
ning har riksdagspartierna sammanslagits i de två politiska blocken. 
Småpartierna redovisas för sig. Det skall påpekas att bearbetning
en här endast innefattar de par där båda makarna uppgivit parti-

Kvinnans parti

Tabell 9.12 Gifta par: Skillnader i partisympati

Mannens parti s, vpk Borgerligt Annat Summa män
Socialdemokraterna, vpk 48 6 2 56
Borgerligt parti 7 28 4 39
Annat parti 1 1 3 4
Summa kvinnor 55 35 9 100
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sympati. Andelen par där någon inte kunnat eller velat uppge par
tisympati uppgår till 32 procent. Dataunderlaget i tabell 9.12 utgör 
således två tredjedelar av de intervjuade paren.

En majoritet av de tillfrågade som ger till känna någon partisym
pati, såväl bland män som bland kvinnor, stöder socialdemokrater- 
na/vpk. Denna svarsfördelning är inte speciell just för delurvalet 
bestående av gifta par. Även i totalurvalet återfinns en socialistisk 
övervikt.6

Det stora flertalet familjer är, vad gäller blocksympati, partipoli
tiskt homogena. Bland de par där båda makarna uppger partisym
pati är det bara 13 procent som sympatiserar med olika block. Sätts 
antalet blockheterogena par i stället i förhållande till samtliga inter
vjuade par, alltså även dem där någon eller båda av makarna inte 
har eller vill uppge partisympati, blir andelen 9 procent. I runda tal 
vart tionde par är sålunda politiskt blandat i den meningen att ma
karna är anhängare av olika block.

Andelen par där någon av parterna sympatiserar med något små
parti uppgår till 10 procent. Andelen där båda är anhängare till sam
ma block uppgår till 76 procent. Räknar man här bort småpartiernas 
sympatisörer och ställer de blockhomogena paren i relation endast 
till dem som sympatiserar med något av de partier som var repre
senterade i riksdagen vid intervjutillfället blir andelen homogena 
par i stället 84 procent.

Graden av likhet är givetvis beroende på mätmetoden, särskilt på 
den valda klassificeringen. Med en mer finfördelad indelning sjun
ker helt naturligt andelen par i vilka makarna är identiska. Går man

6. Jämfört med valresultatet 1985 är avvikelsen bland samtliga intervjuade knappt 
två 2 procentenheter uppåt för det socialistiska blocket, drygt 2 uppåt för små
partierna och ca 4 nedåt för de borgerliga. I delurvalet av gifta par är avvikel
sen för de båda blocken ca 1 procentenhet större i angiven riktning. Det är inte 
att vänta att svarsfördelningen i urvalet helt skall överensstämma med resulta
tet i föregående val. Förutom de slumpmässiga felkällor som alltid vidlåder 
stickprovsundersökningar finns det också andra skillnader. Intervjuerna genom
fördes hösten 1987, drygt två år efter valet. Intervjufrågan handlar inte heller 
om röstning utan om partisympati. Ett antal presumtiva borgerliga väljare har 
erfarenhetsmässigt svårt att uttrycka en exakt parti sympati; den relativt låga an
delen för de borgerliga partierna är sannolikt delvis uttryck för denna osäker
het bland allmänborgerliga väljare. Det är också ett naturligt faktum att 
småpartierna i partisympatimätningar under mellanvalsperioder får högre an
delar än vid själva valtillfället. Såväl valsystemet som valkampanjerna favori
serar de etablerade partierna.
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Kvinnans 
engagemang Kvinnan aktiv, 

mannen passiv
Båda aktiva

Båda passiva Mannen aktiv, 
kvinnan passiv

Mannens engagemang

Figur 9.5 Kombinationer av aktivitet och passivitet inom familjen 

därför över från blocksympati till partisympati får man en tabell 
med 7 x 7 = 49 celler. (Hela materialet redovisas inte här.) Men an
delen par i huvuddiagonalen, de som sympatiserar med samma par
ti, utgör ändå en så stor andel som 72 procent av hela antalet par i 
tabellen. Vid en rent slumpmässig fördelning, det vill säga om par
tipolitik inte spelade någon roll i en parrelation, skulle andelen par 
med samma parti (givet partifördelningen i urvalet) endast ha varit 
34 procent.7

Den partipolitiska homogeniteten i de gifta paren är sålunda myc
ket stor. Det tillhör undantagen att makarna har divergerande parti
sympatier.8

7. Avvikelserna mellan observerade frekvenser och förväntade frekvenser under 
antagande av oberoende utgör grundelementet i chi-kvadrat, ett vanligt mått på 
statistiskt samband. Chi-kvadratvärdet för 7x7-tabellen är 349,5, ett under alla 
omständigheter högt tal (kontingenskoefficenten C = 0,82, Cramers V = 0,58).

8. Samma resultat har återfunnits i en intervjuundersökning med tonårsföräldrar. 
Se Anders Westholm, kommande avhandling.
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Mannen

Figur 9.6 Homogenitet och arbetsfördelning

På samma sätt som för ålder, social bakgrund och partipolitik kan 
paren beskrivas också med hjälp av de olika aspekter av medbor
garskapet som identifierats i denna bok. Figur 9.5 illustrerar den 
grundmodell som här används för att karaktärisera de olika med- 
borgardimensionerna.

Den horisontala axeln uttrycker mannens engagemang (aktivitet, 
känsla av inflytande eller motsvarande). Den vertikala axeln visar 
motsvarande engagemang hos kvinnan i familjen. I det enklaste fal
let kan måttet på medborgarengagemang anta två värden: aktiv och 
passiv. Antalet möjliga kombinationer blir i detta fall fyra. Anting
en är båda makarna passiva, båda aktiva eller så är endera parten 
aktiv men inte den andra.

De intervjuade paren kan sålunda vart och ett inplaceras i dia
grammet med ledning av intervjusvaren. Den intressanta frågan är 
nu vilka kombinationer som faktiskt är de vanligaste. Figur 9.6 vi
sar två tänkbara sambandsmönster.

Det första exemplet innebär att paren är homogena. Är den ena 
maken passiv är också den andra passiv. Också det omvända gäller 
i detta fall: aktivitet hos den ena åtföljs av aktivitet också hos den 
andra. Statistiskt uttryckt råder i detta exempel ett positivt samband. 
Det andra exemplet visar det motsatta mönstret. Ett negativt sam
band indikerar att endast en av makarna är aktiv. Det negativa sam
bandet är ett tecken på att det dominerande mönstret utgörs av 
arbetsfördelning inom familjen. De två exemplen är renodlingar. I 
verkligheten kan det finnas mellanlägen. Frånvaro av samband be-
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Tabell 9.13 Gifta par: medborgarskapets förverkligande

Samband (r) 
man-kvinna

Tagit initiativ som:
Boende 0,36
Konsument 0,39
Patient 0,24
Småbarnsförälder 0,29
Skolbarnsförälder 0,33
Förvärvsarbetande 0,33
Tagit initiativ: sammanfattande index 0,41

Bedömning av möjlighet att påverka som:
Boende 0,59
Konsument 0,25
Patient 0,39
Småbarnsförälder 0,49
Skolbarnsförälder 0,49
Förvärvsarbetande 0,23
Möjlighet att påverka: sammanfattande index 0,50

Aktiviteter som:
Boende 0,64
Småbarnsförälder 0,47
Skolbarnsförälder 0,36
Förvärvsarbetande 0,16

Administrativ kompetens 0,30

Politiskt deltagande:
Kontakter 0,24
Partiaktivitet 0,57
Manifestationer k 0,46
Protester 0,28
Röstning 0,50

Intresse för politik 0,29
Partiidentifikation 0,40

Medlemskap i föreningar 0,52
Uppdrag och aktivitet i föreningar 0,35
Uppfattning om fackligt inflytande 0,19
Samhörighet med organiserade rörelser 0,42
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tyder att de olika kombinationerna är lika vanliga. Tabell 9.13 ger 
en översikt över sambanden (korrelationerna) för ett antal olika 
medborgardimensioner.

Resultatet är entydigt. Det dominerande mönstret är homogeni
tet. Alla samband, utan undantag, är signifikanta och går i positiv 
riktning. Makarna är vanligen lika, inte olika.

En närmare granskning av tabellens långa rad av koefficienter 
visar emellertid att sambandets styrka varierar. En del av dessa va
riationer måste tolkas med försiktighet. Vissa aspekter av medbor
garskapet engagerar endast ett litet fåtal; det statistiska sambandet 
mellan två snedfördelade variabler är vanligen lågt. Men inte alla 
variationer kan hänföras till mätmetoden. En näraliggande hypotes 
får nämligen stöd i data. De medborgaraktiviteter som ligger nära 
familjesfären visar högst samband. Boendeaktiviteter förenar ex
empelvis ofta båda makarna (0,64), medan aktiviteter på arbetsplat
sen inte sällan engerarar enbart den ena parten (0,16).

Denna allmänna observation får emellertid inte hårdras. Det är 
ingalunda så att politiskt deltagande och föreningsengagemang bru
kar splittra makarna. Tvärtom råder här i allmänhet höga samband. 
Familjerna utmärks av politiskt homogenitet inte bara när det gäl
ler engagemangets riktning (partisympati) utan också i fråga om 
dess styrka (deltagande).

Sambanden mellan makarna är genomgående positiva, men lik
väl ingalunda fullständiga. Det finns i alla de avseenden som här 
undersökts åtminstone en viss andel par som kännetecknas av ar
betsfördelning. Tabell 9.14 visar några exempel.

I de fall endast en av makarna engagerar sig är det vanligast att 
det är mannen som är aktiv. När det gäller de flesta aktivitetsformer 
är det relativt ovanligt att kvinnan är aktiv medan mannen är pas
siv. Men det finns förvisso undantag; dessa överensstämmer med 
de områden som i kapitel 6 utpekats som kvinnodominerade akti
viteter. Hit hör exempelvis omvårdnad, aktiviteter som rör barnens 
förhållanden, politiskt deltagande i form av manifestationer och 
protester samt medlemskap i föreningstyper såsom humanitära 
hjälporganisationer och kyrkliga samfund.

Gör man en summering över samtliga centrala aspekter av med
borgarskapet finner man att kvinnan är mer aktiv och engagerad i
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Tabell 9.14 Gifta par: medborgerlig arbetsfördelning

Boende

Enbart Enbart Ingen
Bâda mannen kvinnan dera

Tabellvärdena utgörs av procentandelar. Varje rad summerar till 100 procent.

Kontakt med boendeförening 11 13 4 72
Deltagit i organiserad boendeaktivitet 10 6 6 77
Deltagit i grannaktivitet 15 8 7 70

F öräldraskap: småbarn
Haft samtal med barnpassare 43 9 31 17
Samtal med föräldrar om barnpassning 26 3 37 34
Deltagit i aktivitet på dagis el likn 40 11 20 29
Ordnat aktivitet på dagis el likn 6 3 3 89

Föräldraskap: skolbarn
Varit på föräldramöte 87 0 11 1
Kontakt med lärare el skolledning 46 11 30 13
Kontakt med hem- och skolaförening 11 13 25 51
Kontakt med andra föräldrar 42 . 4 27 27
Varit klassmamma/klasspappa 15 6 24 55

Förvärvsarbete (anställda)
Kontakt med fack eller skyddsombud 30 33 16 22
Kontakt m arbetsledare, arbetsgivare 55 21 11 12
Förtroendeuppdrag på arbetsplatsen 6 23 9 62

Politik
Medlem i politiskt parti 11 10 2 77
Varit på politiskt möte 4 7 5 84
Offentligt förtroendeuppdrag 3 8 5 85
Mycket eller ganska pol intresserad 35 34 8 23
Anhängare till politiskt parti 50 19 11 20
Röstat 91 5 1 3
Deltagit i offentlig demonstration 19 12 12 57
Talat inför möte 24 34 8 33
Skrivit artikel eller insändare 9 18 11 62

Föreningsmedlemskap
Idrottsförening 21 16 7 55
Friluftsförening 6 8 5 81
Miljöorganisation 3 3 4 90
Kulturförening 11 10 10 70
Hobbyförening 3 10 16 71
Motororgani sation 3 19 2 76
Föräldraförening 8 5 8 79
Aktieägarförening 1 6 3 89
Grupp inom svenska kyrkan 2 1 5 92
Frikyrkligt samfund 6 0 2 92
Annat religiöst samfund 1 1 2 96
Humanitär hjälporganisation 5 4 11 81
Fredsorgani sation 1 2 3 94
Grupp för internationell fråga 0 2 2 96
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29 procent av fallen, medan det i resterande 71 procent är mannen 
som har högst värden.9

Trots en allmän likhet mellan makarna finns det sålunda ändå en 
viss variation. 1 en del familjer dominerar mannen, i en del, något 
färre, familjer dominerar kvinnan. Vilken är förklaringen till dessa 
variationer? En rad olika hypoteser och möjliga samband kan prö
vas; det finns också många alternativa metoder för denna pröv
ning.10 Tabell 9.15 sammanfattar huvudresultaten. Tabellen baseras 
på en multipel regressionsanalys med kvinnans deltagandenivå som 
beroende variabel. Den första kolumnens b-värden utgör ett mått 
på den relativa effekten av ett antal förklaringsvariabler.11

Endast tre av de prövade förklaringsfaktorema är statistiskt sig
nifikanta: mannens deltagande, kvinnans egen utbildning, samt 
kvinnans egen inkomst. Det första resultatet är helt väntat: det åter
speglar endast det redan kända förhållandet att familjerna i all
mänhet är homogena, att det råder en positiv korrelation mellan 
makarnas aktivitet. Att mannens deltagande ändå medtagits i den
na analys är av det viktiga skälet att de övriga faktorernas eventu
ella inverkan på kvinnans deltagande kan undersökas just med

9. Siffran baseras på en bearbetning i flera steg. Först bildas en serie variabler som 
utgör differensen mellan makens och makans värden. De aktuella variablerna 
är: tagit initiativ för att påverka (sammanfattningsindex), bedömning av möj
lighet att påverka (sammanfattningsindex), de fem dimensionerna av politiskt 
deltagande, intresse för politik, partiidentifikation, administrativ kompetens, 
antal föreningsmedlemskap, bedömning av fackligt inflytande samt samhörig
het med organiserade rörelser (sammanfattningsindex). Positiv differens inne
bär att mannen har högre värden än kvinnan. Därefter bildas medeltalet av dessa 
tretton differenser. Detta medeltal utgör ett samlande mått på vilken av makar
na som är mest engagerad. Ett negativt medeltal innebär att kvinnan är mer ak
tiv, ett positivt medeltal att mannen är mer aktiv.

10. Det är av olika skäl mindre lämpligt att utföra prövning direkt med hjälp av det 
differensmått som nämnts i föregående stycke. Med de ofta snedfördelade del
tagandevariabler som det här är fråga om kommer differensema/residualerna 
med nödvändighet att bli större ju högre deltagandet är. Differensmåttet kom
mer därför att utgöra en blandning av relativa och absoluta nivåer varför resul
taten blir svårtolkade.

11. Måttet på deltagande utgör genomsnittet av kvinnans respektive mannens vär
den på sex indikatorer, nämligen de fem dimensionerna av politiskt deltagande 
samt föreningsmedlemskap. En parallell analys har gjort med ett utvidgat mått 
på deltagande/engagemang, nämligen ett genomsnitt av de tretton indikatorer 
som nämnts tidigare i detta avsnitt. Utfallet av regressionsanalysen blir emel
lertid detsamma.
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Tabell 9.15 Gifta par: orsaker till kvinnans deltagande efter kon
stanthållning för mannens deltagande

Standandardiserad 
regressionskoefficient

Signifikans 
nivå

Kvinnans deltagande
Mannens deltagande 0,40 0,00
Kvinnans ålder 0,11 0,13
Kvinnans utbildning 0,21 0,00
Mannens utbildning -0,05 0,50
Kvinnans inkomst 0,14 0,02
Mannens inkomst 0,00 0,98
Kvinnans lediga tid -0,01 0,83
Mannens lediga tid -0,11 0,14
Antal hemmavarande bam 0,10 0,13

hänsyn till att familjens deltagandenivå, här i form av mannens ak
tivitet, tagits under kontroll. Man får därmed ett mått på den relati
va effekten av olika möjliga förklaringsfaktorer.12

Resultatet är inte helt självklart. Det visar sig att en del tänkbara 
determinanter inte har någon självständig påvisbar effekt. De till
gängliga tidsresurserna, mätta genom frågan hur mycket tid som 
finns över sedan hem, arbete och sömn tagit sitt, har ingen signifi
kant inverkan; det svaga sambandet går, i enlighet med vad som ti
digare påpekats i detta kapitel, snarast i negativ riktning. Inte heller 
antalet hemmavarande barn förefaller hämma den gifta kvinnans 
politiska deltagande. Det är en omständighet som mer än andra fäl
ler utslaget, nämligen kvinnans egen utbildning. Det allmänna sam
bandet mellan utbildning och deltagande slår igenom även i detta 
fall, också sedan flera andra tänkbara faktorer förts in i bilden.

Utbildning kan alltså stärka kvinnans relativa position. Men den po
litiska arbetsfördelningen inom familjen gynnar ändå fortfarande 
merendels den manliga parten. Som avslutning kan visas hur ma-

12. En motsvarande analys med mannens deltagande som beroende variabel ger i 
huvudsak parallella resultat. De enda signifikanta effekterna observeras här för 
kvinnans deltagande samt mannens egen utbildning.
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Makars möjlighet att påverka sin egen situation (differens)

Figur 9.7 Gifta par: frekvensfördelning över skillnaden mellan makens 
och makans bedömning av möjligheten att påverka sin situation 

kama uppfattar sina möjligheter att påverka sin situation (figur 9.7). 
Svaren grundas på de frågor som tidigare redovisats i kapitel 2; det 
rör sig om boende, vård, konsumtion, barntillsyn, skola och för
värvsarbete. Här presenteras ett sammanfattande mått, nämligen 
differensen mellan mannen och kvinnan. Skulle makarna ha exakt 
samma bedömning av sina påverkansmöjligheter skulle differensen 
bli noll. Ett negativt värde innebär att kvinnan anger sina påverkans
möjligheter med lägre siffror än vad mannen gör.

I flertalet fall är differensen tämligen liten. Bedömningen av det 
egna inflytandet över sina livsområden är oftast likartad. Men i en 
del fall är differensen större. Det finns familjer där mannen anser 
sig ha stora påverkansmöjligheter men kvinnan små. Det omvända 
är mycket ovanligt. Fördelningen är inte symmetrisk. Inflytande
möjligheterna gynnar fler män än kvinnor.
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Maktfördelningen inom familjen
Det hittills sagda, liksom de föregående kapitlen i denna bok, har 
handlat om makten över sin omgivning, dels över de yttre omstän
digheter som bestämmer den egna levnadssituationen, dels över 
samhällsutvecklingen och politiken i stort. Men det finns ytterliga
re en aspekt av medborgarnas makt, nämligen makten inom själva 
familjen. Familjens vardag består av ett stort antal större eller mind
re beslut och avgöranden. Liksom besluten i större samhälleliga 
sammanhang kan dessa familjens många avgöranden fattas under 
större eller mindre enighet, under varierande grader av konflikt. 
Maktfördelningen mellan parterna kan antingen vara ojämn i så 
motto att den ena av makarna alltid dominerar över den andra eller 
jämn i det avseendet att makarna båda har inflytande över de avgö
randen som formar familjens framtid.

I undersökningen ställdes fyra frågor som direkt tar fasta på makt
fördelningen i familjen. De handlar alla om den situation som upp
kommer då makarna har olika uppfattning. Frågan gäller då vilka 
möjligheter man själv anser sig ha att få igenom sin vilja. Svaren 
uttrycktes med samma typ av skala som för frågorna om möjlighe
terna att påverka sin situation i andra avseenden. Svaren varierade 
mellan 0 (inga möjligheter) och 10 (mycket stora möjligheter). Frå
geformuleringar och svar framgår av tabell 9.16.13

Tabell 9.16 Gifta par: makten inom familjen

Möjlighet att få sin vilja igenom rörande Män Kvinnor
Större inköp till familjen eller hemmet 6,4 7,1
Hur hushållsarbetet skall fördelas 5,5 6,5
Hur mycket tid som skall ägnas åt familjen 6,3 6,7
Hur bamen skall uppfostras (par med hemmav. barn) 6,1 7,0
Genomsnittsindex 6,1 6,8
Frågans formulering: "Ibland kan det ju råda delade meningar inom en familj.Om 
det skulle vara så att Du och Din make/maka/sammanboende har olika uppfattning
ar, vilka möjligheter anser Du att Du har att få Din vilja igenom när det gäller ..."

13. Tabellen grundar sig endast på gifta par. Resultaten är i allt väsentligt desam
ma när analysen baseras på hela urvalet.
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Som tidigare kunnat konstaterats anser sig männen ha större in
flytande över sin situation. När det nu gäller förhållandena inom fa
miljen är bilden den motsatta. Kvinnorna gör en mer gynnsam 
skattning av sina påverkansmöjligheter än vad männen gör. Skill
naderna är inte dramatiska men ändå tydliga. Kvinnornas större in
flytande gäller alla de fyra aspekter av familjelivet som togs upp i 
intervjun: inköp, fördelning av hushållsarbete, tidsallokering samt 
barnuppfostran.

Frågan är nu hur de båda makarnas bedömning förhåller sig till 
varandra? Om makt vore en konstant summa borde sambandet vara 
negativt: ju större makt den ena maken anser sig ha, desto mindre 
borde följaktligen den andra ha. Tabell 9.17 visar de observerade 
sambanden.

Tabell 9.17 Gifta par: samband mellan makarnas bedömning av sin 
egen makt inom familjen

Möjlighet att få sin vilja igenom rörande
Samband (r) 

mellan makar
Större inköp 0,22
Hushållsarbetets fördelning 0,08
Fördelning av tid 0,25
Barnuppfostran 0,25
Genomsnittsindex 0,30

Nollsummehypotesen stämmer inte. Sambandet är inte negativt, 
utan positivt. När den ene maken anser sig ha stort inflytande anser 
sig vanligen också den andra ha det. Familjerna skiljer sig inte i för
sta hand i det avseendet att en del är mansdominerade och andra 
kvinnodominerade. Skiljelinjen går snarare mellan sådana familjer 
där båda makarna känner sig ha inflytande och sådana där båda kän
ner vanmakt.

Även om sambanden går i positiv riktning är de ingalunda full
ständiga. Det finns många undantag från den allmänna regeln. I de 
fall då makarna gör olika bedömningar av sina möjligheter att få sin 
vilja igenom är det vanligen kvinnan som gör den mest positiva be
dömningen. Tabell 9.18 visar hur de gifta paren fördelar sig efter 
makarnas bedömningar av sin makt inom familjen. Det finns, i run-
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Mest positiv bedömning

Tabell 9.18 Gifta par: skillnader i makarnas bedömning av makten 
inom familjen

Inflytande Över

av sin makt inom familjen
SummaMannen Lika Kvinnan

Större inköp 21 40 39 100
Hushållsarbetets fördelning 22 31 . 46 100
Fördelning av tid 25 38 37 100
Barnuppfostran 18 35 47 100
Genomsnittsindex 29 18 53 100

da tal dubbelt så många familjer där kvinnan bedömer sina infly
tandemöjligheter mer positivt, än där mannen, enligt makarnas be
dömning, dominerar.

Bedömningen av möjligheterna att få sin vilja igenom förutsät
ter en situation där det råder delade meningar. Frågan är nu hur pass 
ofta sådana situationer faktiskt föreligger. Som framgår av tabell 
9.19 är den vanligaste uppfattningen att sådana konflikter förekom
mer relativt sällan.

Överensstämmelsen i makarnas bedömning av familjens kon
fliktnivå är förhållandevis stor (korrelationen är 0,46). Men i fyra 
familjer av tio har makarna olika uppfattning om hur ofta mening
arna går i sär. Männen tenderar då att ha en mer harmonisk bild. En
ligt kvinnorna är konfliktnivån högre.

Tabell 9.19 Gifta par: konflikter inom familjen

Konflikter förekommer
Enligt 

mannen
Enligt 

kvinnan
Mycket ofta 1 1
Ganska ofta 8 12
Ganska sällan 50 50
Mycket sällan 40 37
Summa procent 100 100
Frågans formulering: "Hur ofta händer det att Du och Din make/maka/samboende 
har olika uppfattningar i de fali som jag nyss nämnde?"
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Man kan på detta sätt betrakta familjen som ett litet samhälle i 
samhället. Frågan är nu i vilken mån förhållandena inom familjen 
hänger samman med familjens relationer till det större samhället. 
Är den som anser sig ha makt inom familjen också den som anser 
sig ha makt över sin levnadssituation i stort? Eller råder det kanske 
ett negativt samband: kompenserar sig den undertryckte i familjen 
via föreningsliv och politik?

Ingendera hypotesen får särskilt starkt stöd. Bedömningen av de 
egna möjligheterna att påverka familjens beslut har ett svagt posi
tivt samband med bedömningen av möjligheterna att påverka sin 
situation i stort. Men en närmare granskning visar att denna tendens 
till positivt samband framför allt hänger samman med vissa högst 
naturliga korrelationer: den som anser sig kunna få igenom sin vil
ja när det gäller större inköp tenderar också att göra en gynnsam be
dömning av sina inflytandemöjligheter som konsument. På samma 
sätt korrelerar åsikten om möjligheterna att få sin vilja igenom vad 
gäller barntillsynen med åsikten om den egna makten över barnom
sorgen. Men i övrigt är sambanden svaga och inte systematiska. Det 
har inte gått att finna belägg för att bedömningen av inflytandemöj
ligheterna inom familjen har något starkare samband med någon av 
de undersöka medborgardimensionerna. Inte heller förefaller makt
fördelningen inom familjen skilja sig särskilt mycket mellan olika 
grupper avseende ålder, utbildning, yrke etc.

Familjen har sin egen maktstruktur. Men denna är i allt väsent
ligt frikopplad från medborgarens makt i det större samhället. Vad 
som bestämmer mannens och kvinnans inbördes relationer i äkten
skapet ligger utanför denna undersökning.14

14. Det faller utanför ramen för denna studie att gå in på psykologiska och medi
cinska aspekter av familjelivet. Som ett exempel på den forskning som under
söker konsekvenserna av maktfördelningen inom familjen kan nämnas ett 
resultat som tyder på att förekomsten av depression är som lägst då båda ma
karna delar på beslutsfattandet inom familjen jämfört med de familjer där en
dast den ene av makarna fattar alla beslut. Se John Mirowski, "Depression and 
Marital Power: An Equity Model", American Journal of Sociology, 91, 1985, 
s. 557-592.



10. Medborgare i förändring

De tidigare kapitlen i denna bok kan ses som ett antal grupporträtt 
av medborgarna i välfärdsstaten Sverige år 1987. Även om perspek
tivet varit mångskiftande har kanske läsaren, i likhet med oss, stun
dom frågat sig i vilken grad dessa stillbilder skulle gestaltat sig 
annorlunda om de hämtats från en annan tid. Hur skulle det sett ut 
om vi kunnat köra filmen baklänges? Skulle den karaktäristik vi gi
vit i själva verket visa sig vara resultatet av en genomgripande för
ändringsprocess? Eller skulle vi finna att bilden upprepar sig, att 
medborgarnas förmåga att göra sig gällande i allt väsentligt förbli
vit oförändrad?

Av skäl som tidigare redovisats är medborgarundersökningen en 
fristående studie. Huvudsyftet har inte varit att upprepa tidigare 
mätningar. Men vi har ändå inte helt velat släppa det historiska per
spektivet. För vissa centrala indikatorer har jämförbarheten bakåt 
kunnat bibehållas. Därmed blir det möjligt att överge stillbildska- 
meran och blicka in i tidstunneln.

De frågor som ger oss denna möjlighet har tidigare ställts i den 
panel av levnadsnivåundersökningar som påbörjades 1968, med 
förnyade mätningar 1974 och 1981.1 Förutom uppgifter om yrke,

1. För en sammanfattning av resultaten från levnadsnivåundersökningarna, se 
Robert Erikson & Rune Åberg, red., Välfärd i förändring, Prisma, Stockholm 
1984. Teknisk dokumentation finns i kodböcker utgivna av institutet för social 
forskning vid Stockholms universitet. Urvalen för de tre undersökningarna är 
representativa för personer bosatta i Sverige vid intervjutillfället. Urvalens om
fattning är 6522, 6593 respektive 6813 persöner med svarsfrekvens uppgåen
de till 90,8, 85,8 respektive 82,3 procent. Huvuddelen av materialet bildar en 
panelundersökning, där samma individer intervjuats vid de tre interyjutillfälle- 
na. Detta gör det möjligt att följa individuella förändringar över tid. Åldersgrän
serna för levnadsnivåundersökningamas urval är inte exakt desamma som för 
medborgarundersökningens. För att uppnå jämförbarhet begränsar sig därför 
bearbetningarna i detta kapitel till personer som under det år respektive under
sökning genomfördes uppnådde en ålder mellan 16 och 76 år.



326 

utbildning, ålder och kön kommer sju av de aktuella måtten att ut
nyttjas i detta kapitel. Tre av frågorna mäter medlemskap, aktivitet 
och förtroendeuppdrag i politiska partier. Ytterligare tre avser oli
ka former av individuell och kollektiv opinionsbildning utan be
stämd anknytning till partiaktivitet. Den sjunde och sista gäller den 
subjektivt upplevda förmågan att hävda sig gentemot statliga och 
andra myndigheter.2

Uppgiften blir att fastställa om och hur Sverige förändrats på des
sa områden under den tjugoårsperiod som vi har möjlighet att föl
ja. Men därmed reser sig också frågan om hur förändringen, eller 
dess frånvaro, skall förstås. Låt oss därför först dröja något vid den 
allmänna tanken om social och politisk förändring.

Teorier om social och politisk förändring
Studiet av social förändring är kanske samhällsforskningens, i syn
nerhet sociologins, viktigaste och mest fascinerande utmaning. Den 
är kanske också den svåraste. Många av den moderna samhällsve
tenskapens främsta inspiratörer har ägnat sitt liv åt att finna de la
gar som styr förändringsprocessers lopp, och med vars hjälp de låter 
sig förklaras och förutsägas. Marx teorier om klassamhällets om
vandling, Durkheims idéer om sambandet mellan modernisering 
och självmord, Michels formulering av oligarkins järnlag och Ros- 
tows stadieteori för ekonomisk utveckling gör alla anspråk på att 
slutgiltigt ha fångat förändringens väsen. Men de har alla i större 
eller mindre utsträckning visat sig felaktiga.

Nu behöver inte det innebära att de måste förpassas till den sam
hällsvetenskapliga forskningens skräphög. Den franske sociologen 
Raymond Boudon har, i samband med en genomgång av teorier för 
social förändring, anvisat en annan utväg. De allmängiltiga teorier
nas brister, menar Boudon, ligger inte i avsaknaden av goda idéer. 
Det finns tvärtom skäl att tro att många av dem fortfarande är yt
terst fruktbara. Istället är det just anspråket på allmängiltighet som 
utgör huvudproblemet. Samhällelig förändring måste, enligt Bou-

2. Beträffande den tidigare analysen av dessa mätt i levnadsnivåserien hänvisas 
till Ryszard Szulkin, "Politiska resurser", i Erikson & Åberg, 1984, s. 243-266.
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don, ses som innehållande ett fundamentalt inslag av oordning. Den 
nomologiska ambitionen blir därmed fåfäng. I sin allmängiltiga ut
formning är teorierna dömda att misslyckas.3

Men detta betyder inte att samhällsvetenskapen måste ge upp kra
vet på teoretisk abstraktion. Olika modeller för social förändring, 
vare sig de ursprungligen haft nomologiska ambitioner eller inte, 
kan betraktas som stiliseringar eller idealtyper, vars empiriska till- 
lämplighet i det konkreta fallet blir en öppen fråga. De förvandlas 
därmed från empiriska teorier i nomologisk mening till inspirations
källor för uppställandet av testbara hypoteser. Idealtypen i sig kan 
inte falsifieras. Det är blott dess tillämplighet i ett bestämt fall som 
kan avvisas. Forskaren måste vara beredd till ständig öppenhet.

Resonemanget kan utsträckas till att gälla all samhällsvetenskap
lig forskning som syftar till förklaring av empiriska fenomen. Men 
kravet på öppenhet har dubbel relevans vid just studiet av social för
ändring. Dels fordras beredskap inför tanken att en viss typ av för
ändring inte alltid kan förklaras på samma sätt. Dels måste det också 
finnas en öppenhet inför möjligheten att orsaksmekanismerna för
ändras under processens gång. En förändring kan, men behöver inte 
vara, stabil i den meningen att orsakerna till det undersökta feno
menet förblir desamma vid varje undersökt tidpunkt.

Låt oss utveckla tanken en smula. Antag att en ökning observerats 
i, säg, det politiska deltagandets nivå. En möjlighet är att detta ma- 
krofenomen, M, kan ses som ett resultat av en ökad frekvens av in
dividuella handlingar, m, orsakade av att en ökad andel individer 
befinner sig i en situation, s, som föranleder m. Tanken om ökad ut
bildningsnivå som samhällsutvecklingens drivfjäder kan tjäna som 
ett bland många exempel på denna förklaringstyp. I takt med att allt 
fler skaffar sig allt högre utbildning kommer en större andel att be
finna sig i en situation, s, som motiverar till, eller undanröjer hind
ren för, försök till politisk handling, m. Antalet sådana handlingar, 
M, kommer därvid att stiga. En dylik förändringsprocess är stabil 
försåvitt effekten av olika utbildningsnivåer med avseende på m för
blir densamma under utvecklingens gång.

3. Raymond Boudon, Theories of Social Change: A Critical Appraisal, Polity 
Press, Cambridge 1986. Ursprungligen utkommen på franska som La place du 
désordre: Critique des théories du changement social, Presses Universitaires 
de France, Paris 1984.
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Att processen är stabil behöver inte nödvändigtvis betyda att för
ändringen är linjär eller ens monotont stigande eller avtagande. För 
det första är det naturligtvis möjligt att förändringen i den oberoen
de variabeln ändrar styrka eller till och med riktning. För det andra 
behöver en given kvantitativ förändring inte ha samma betydelse 
oberoende av var på skalan den inträffar.

Ronald Ingleharts (reviderade) teori om värderingsförändringar 
i det moderna välfärdssamhället kan tjäna som exempel på den se
nare tanken. Inglehart menar att den ökade betydelsen av vad han 
kallar postmaterialistiska värderingar kan ses som ett resultat av 
”den avtagande marginalnyttan av ekonomisk determinism”. Så 
länge den allmänna levnadsstandarden befinner sig på en förhållan
devis låg nivå kommer variationer i de materiella villkoren att ha 
stor betydelse. I takt med att det allmänna välståndet stiger kommer 
skillnaderna (uttryckta i absoluta tal) att få allt mindre inverkan på 
människors politiska ställningstaganden.4

Förekomsten av en avtagande (eller tilltagande) effekt kan i vis
sa fall gälla båda skalans ändpunkter. I en berömd studie av medi
cinsk innovationsspridning fann James Coleman och hans kollegor 
att accepterandet av nya behandlingstekniker bland läkarna på ett 
sjukhus uppvisade en S-formad (sigmoid) kurva (jfr figur 10.1.A). 
Orsaken stod i detta fall att finna i den underliggande kommunika
tionsprocessen. I början gick spridningen långsamt därför att det 
bara fanns ett litet fåtal som ännu prövat tekniken och kunde före
språka den bland sina kollegor. Efter en mellanliggande period av 
accelererande tillströmning avtog åter spridningshastigheten, den
na gång därför att de läkare som ännu sökte information om den nya 
tekniken minskade i antal.5

En instabil förändringsprocess skiljer sig från dem som ovan 
diskuterats såtillvida att sambandet mellan s och m inte förblir kon
stant. Ett exempel kan hämtas från en nyligen genomförd undersök
ning av det politiska deltagandets utveckling i USA. Vid en analys

4. Ronald Inglehart, "Value Change in Industrial Societies", American Political
Science Review, 81, 1987, s. 1289-1303. I sin ursprungliga form byggde 
Ingleharts teori på Maslows hierarkimodell för mänskliga behov. Se Ronald 
Inglehart, The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among 
Western Pub lies, Princeton University Press, Princeton 1977.

5. J. Coleman, E. Katz & H. Menzel, Medical Innovation. A Diffusion Study, 
Bobbs-Merrill, New York 1966.
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Exempel på:

A. Stabil exogen 
förändring

B. Instabil exogen 
förändring

C. Cyklisk endogen 
förändring

Figur 10.1 Tre typer av förändring

av relationen mellan rastillhörighet och deltagande under den se
naste tjugoårsperioden fann Norman Nie, Sidney Verba och deras 
medarbetare att sambandet förändrats. Visserligen deltog svarta i 
lägre utsträckning än vita vid båda mättillfällena. Men med hänsyn 
tagen till utbildningsnivå visade det sig att det svarta deltagandet 
överskred det vita i 1967 års undersökning medan det omvända gäll
de för den studie som genomfördes 1987. Förklaringen kan, menar 
författarna, antas ligga i en förändring av den politiska situationen. 
Medborgarrättsrörelsen innebar en kraftig mobilisering av de svar
ta, och förde dem till en deltagandenivå långt utöver det normalt 
förväntade värdet, särskilt bland de lågutbildade. Men i takt med att 
den politiska dagordningen förändrades avtog mobiliseringseffek- 
ten och det svarta deltagandet gick tillbaka (jfr figur 10.1 .B).6 Sam
bandet mellan situation och handling hade förändrats.

På samma sätt visade Paul Beck och Kent Jennings i en tidigare 
undersökning hur det politiska deltagandet bland konservativa och 
liberaler förändrades från mitten av sextio- till början av sjuttiota
let. Medan uppgifterna från sextiotalet bekräftade den traditionella 
bilden av konservativ överrepresentation visade sjuttiotalsdata på 
det motsatta förhållandet. Återigen pekar författarna på betydelsen

6. Norman H. Nie, Sidney Verba, Kay L. Schlozman, Henry R. Brady & Jane Junn, 
"Participation in America: Continuity and Change", ännu ej publicerat manu
skript.
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av den politiska dagordningen. Det sena sextio- och tidiga sjuttio
talets politiska klimat innebar en omvandling av möjlighets- och in
citamentstrukturen för politiskt deltagande.7

Allmänt sett kan förklaringen i båda fallen förstås som en inter- 
aktion (samspel) mellan individuell situation (rastillhörighet eller 
ideologisk ståndpunkt) och kollektiv situation (den politiska dag
ordningen). De individuella bevekelsegrunderna beror av den poli
tiska omgivningen. Förändringarna i deltagande kan inte förstås 
med hänvisning till endera. Inte heller blir det meningsfullt att söka 
ange de båda orsaksfaktorernas relativa betydelse. Förklaringen lig
ger i kombinationen.

Alla de modelltyper som hitintills diskuterats har det gemensamt 
att förändringen antas kunna förklaras med hänvisning till exogena 
(utifrån kommande) faktorer. Vissa fenomen utpekas som orsaker, 
andra som verkan. Därmed förbises möjligheten av att förändring
en i själva verket är självgenererande eller endogen. Det politiska 
deltagandet, för att anknyta till ovannämnda exempel, skulle, under 
vissa betingelser, kunna vara både orsak och verkan.

Denna tanke är kanske inte så fjärran som den i förstone synes 
vara. I själva verket utgör den en av de mest populära varianterna i 
den allmänna kulturdebatten. Historieskrivningen börjar med att det 
under sextiotalets slut inträffar en våldsam ökning av det politiska 
engagemanget. Samhället formligen sjuder av det kollektiva och 
det offentliga. Denna utveckling förstärks under någon tid. Men så 
småningom, någon gång under sjuttiotalet, nås en vändpunkt. Män
niskans offentliga jag har mättats. Besvikelse och cynism över de 
uteblivna resultaten breder ut sig. Samhällsengagemanget mattas. 
Människorna sluter sig inom sitt skal. Intresset riktas mot det pri
vata, mot familjen. Men till slut ger även engagemanget för den lil
la världen upphov till mättnad och besvikelse. Så vänder kurvan på 
nytt.

Denna historieskrivning kan läggas till grund för en allmän teo
ri och så har också skett. Det mest kända exemplet är troligen Albert 
Hirschmans bok "Shifting Involvements". Enligt Hirschman ge
nomgår det moderna samhället en ständig växling mellan det of-

7. Paul Allen Beck & M. Kent Jennings, "Political Periods and Political Partici- 
pation", American Political Science Review, 73. 1979, s.737-750.
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fentliga och det privata. Den främsta drivkraften till detta växelspel 
är frustration och besvikelse över den sfär som engagemanget för 
tillfället riktar sig mot, parad med en ständig förhoppning om att én 
bättre lösning finns att söka i den andra. Resultatet blir en cyklisk 
endogen modell av förändring (jfr figur 10.1.C).8

Det bör kanske påpekas att det inte finns något nödvändigt sam
band mellan det cykliska elementet å ena sidan och det endogena å 
den andra. Förändringar kan vara cykliska utan att vara endogena 
såsom exempelvis säsongsvariationerna på livsmedelsmarknaden. 
De kan också antas vara endogena utan att vara cykliska såsom i de 
spiralteorier som utvecklats för bland annat kapprustning och opi
nionsbildning.9 Men med avseende på de studieobjekt det empiris
ka intresset riktar sig mot i detta kapitel torde ändå Hirschmans 
kombination utgöra huvudvarianten.

De tre processtyper som nu diskuterats, den stabilt exogena, den in- 
stabilt exogena och den cykliskt endogena, är naturligtvis renod
lingar. Ett givet fall skulle kunna tänkas uppvisa större eller mindre 
inslag av alla tre. Frågan blir därmed hur man empiriskt kan beläg
ga de olika typernas relevans. Denna fråga har egentligen två sidor. 
Å ena sidan vill vi veta om en process är stabil eller instabil, exogen 
eller endogen, cyklisk eller icke-cyklisk. Å andra sidan gäller det i 
minst lika hög grad att precisera dess innehåll. Med undantag av 
Hirschmans modell är de redovisade typerna odefinierade såtillvi
da att de lämnar öppet vari orsakerna närmare bestämt består i det 
enskilda fallet.

Svaret på båda frågorna bör idealt sett sökas genom disaggrege- 
ring. Variationerna i den beroende variabeln bör relateras till tänk
bara förklaringsfaktorer såväl inom som mellan de undersökta 
tidpunkterna. Tre huvudsakliga sambandstyper kan tänkas resulte
ra från en sådan prövning (figur 10.2). En möjlighet är att samban
det förblir detsamma vid samtliga undersökta tidpunkter samtidigt

8. Albert O. Hirschman, Shifting Involvements. Private Interests and Public Ac- 
tion, Princeton University Press, Princeton 1982.

9. Se t. ex. Robert Jervis, Perception andMisperception in International Politics, 
Princeton University Press, Princeton 1976, s. 62-78, och Elisabeth Npelle- 
Neumann, "The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion", Journal of 
Communications 24, 1979, s. 43-51.
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Exempel på:

A. Additiv B. Interaktiv
förändring förändring

Figur 10.2 Tre typer av samband

C. Independent 
förändring

som det genomsnittliga läget på den oberoende variabeln förskjuts 
(diagram A). I den mån att lägesförskjutningen multiplicerad med 
sambandets styrka är lika stor som den aggregerade förändringen i 
den beroende variabeln har den senare i sin helhet förklarats. Ett 
annat uttryck för samma sak är att den observerade förändringen 
försvinner, eller åtminstone minskar, efter kontroll för den obero
ende variabeln. Ett sådant resultat kan rubriceras additiv förändring 
och innebär ett belägg för en stabil exogen förändringsprocess.

En annan möjlighet är att sambandet varierar över tid (diagram 
B). Dylika variationer har ofta ett intresse i sig, eftersom de inne
bär att graden av jämlikhet mellan olika grupper förändras. Samtid
igt bidrar de alltid i någon mån till förståelsen av den aggregerade 
förändringen. Förändringens storlek kommer nämligen att variera 
med läget på den oberoende variabeln. Resultatet kan kallas inter
aktiv förändring och uttrycker i första hand stöd för en instabil ex
ogen förändringsprocess.10

I motsats till det additiva fallet fordrar det interaktiva ingen lä- 
gesförskjutning i den oberoende variabeln för att potentiellt bidra 
till förståelsen av varför en förändring ägt rum. Å andra sidan ger 
det särskild anledning att erinra om risken för felaktiga kausalslut-

10. Även en stabil process kan under vissa betingelser anses vara förenlig med in- 
teraktion. Men det handlar då om ett specialfall i vilket interaktion ses som ekvi
valent med icke-linjaritet av det slag som exemplifierats ovan.
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satser. Olika gruppers relativa läge i förhållande till varandra kan 
mycket väl förskjutas utan att totalsumman förändras.

Särskilt gäller detta om processen kan antas innehålla starka ele
ment av konkurrens. Antag att två företag förändrar sina andelar på 
en expanderande oljemarknad. Säg att förändringen beror på att det 
ena företaget sålt en fyndighet till det andra. Förutsatt att det köpan
de företaget inte förmår producera väsentligt effektivare än det säl
jande, lämnar försäljningen inget bidrag till förståelsen av varför 
marknaden i sin helhet expanderar. Antag nu istället att det ena fö
retaget upptäckt en ny källa som sänker produktionskostnaderna i 
förhållande till alternativa energiformer. I ett sådant fall finns det 
uppenbarligen en koppling mellan de förändrade marknadsandelar
na och marknadens expansion. Resonemanget implicerar i sin för
längning att den interaktiva förklaringens trovärdighet ytterst blir 
en fråga om varför de relativa positionerna förändras över tid.11

Den tredje och sista möjligheten är att förändringen visar sig vara 
oberoende av den testade orsaksfaktorn. Så är fallet om sambandet 
förblir konstant samt ett eller flera sido villkor för additiv föränd
ring inte är uppfyllda. Ett sådant sidovillkor är att det sker en lä- 
gesförskjutning i den oberoende variabeln. I den mån en sådan 
förskjutning saknas lämnar ett eventuellt samband inte något bidrag 
till förståelsen av utvecklingen över tid (diagram C). Ett annat si
dovillkor är att sambandet står i samklang med lägesförskjutning- 
en. Om sambandet är noll eller går i fel riktning blir slutsatsen 
återigen negativ.

Den cykliskt endogena modellen innebär, i sin mest renodlade 
form, att den negativa slutsatsen bör vara huvudresultatet. Inga exo
gena förklaringar bör stå att finna. Men den endogena tankegång
en fordrar också positiva belägg. Med ett tidsintervall uppgående 
till ungefär halva cykelns längd, bör vi finna ett omvänt samband 
mellan tidigare och nuvarande läge på den beroende variabeln. Det
ta samband skall även kunna återfinnas på individnivå. Hirschmans 
modell utesluter inte individuella variationer oberoende av tid
punkt. Gjorde den det skulle den omedelbart te sig orimlig. Men

11. I princip kan naturligtvis även denna fråga prövas empiriskt, även om det ofta 
ter sig mycket svårt i praktiken. Förklaringen torde därvid ytterst komma att ta 
samma form som den additiva modellen. Den senare framstår därför i ett avse
ende som mer grundläggande.
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därmed implicerar den istället förekomsten av individuella cykler 
som befinner sig ur fas med den aggregerade svängningen. För att 
modellen i sin nuvarande utformning skall finna empiriskt stöd 
måste förekomsten av sådana cykler kunna beläggas.

Nivåförändringar och dimensionalitet
Innan de ovan presenterade tankegångarna kan utsättas för en när
mare prövning måste två frågor besvaras. Den ena gäller utveck
lingstendensen i befolkningen som helhet. I vilken grad har det 
faktiskt skett några allmänna nivåförändringar under den period vi 
har möjlighet att följa? Den andra gäller de inbördes sambanden 
mellan de undersökta måtten. Låter de enskilda indikatorerna sig 
sammanföras till ett mindre antal grundläggande dimensioner och 
har det i så fall skett några förändringar i denna dimensionsstruk- 
tur?

Svaret på den första frågan blir i en mening föga enhetligt. Nivå
förändringarna skiljer sig kraftigt mellan de enskilda indikatorerna. 
Men variationerna är långt ifrån slumpmässiga. De visar sig på ett 
tydligt sätt kunna tillbakaföras på de enskilda frågornas teoretiska 
innehåll samtidigt som de uppvisar ett icke obetydligt inslag av dy
namisk systematik. Tre huvudmönster kan urskiljas: avtagande ex
pansion, tilltagande expansion samt stagnation.

Det första mönstret är karaktäristiskt för utvecklingen hos det 
mått som kan rubriceras administrativ kompetens. Frågan avser i 
detta fall den subjektivt skattade förmågan att hävda sig mot statli
ga och andra myndigheter, närmare bestämt förmågan att författa 
en skrivelse i syfte att överklaga en myndighets beslut. Här sker en 
markerad ökning över hela den observerade perioden (tabell 10.1). 
År 1968 var det ännu en majoritet, 55 procent, som inte själv ansåg 
sig kunna överklaga ett felaktigt myndighetsbeslut. Tjugo år sena
re är siffran nere i 32 procent. Medborgarnas självförtroende i kon
takten med myndigheterna har således stärkts väsentligt. En allt 
större del anser sig ha reella möjligheter att själva tillvarata sina rät
tigheter. De kognitiva barriärerna mot försök att utöva inflytande 
försvagas.
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Men utvecklingen är i någon mån avstannande. Förändringen går 
snabbare i början av perioden än mot dess slut. I synnerhet gäller 
detta i skalans nedre del. De som har det sämsta utgångsläget, som 
inte själva kan författa en skrivelse och inte heller få hjälp, blir inte 
färre mellan 1981 och 1987. Den svagaste gruppen hamnar på ef
terkälken.12

Tabell 10.1 Administrativ kompetens

1968 1974 1981 1987
Kan själv författa skrivelse och 45,1 54,6 63,5 68,5

överklaga myndighets beslut
Kan inte själv författa skrivelse men 36,9 31,7 27,2 21,8

känner någon som kan ge hjälp 
Kan inte själv författa skrivelse och 18,0 13,7 9,3 9,7

känner ingen som kan ge hjälp 
Summa procent 100,0 100,0 100,0 100,0

Tendensen till avstannande tillväxt gäller dock bara detta subjek
tiva mått på individuella påverkansmöjligheter. De indikatorer på 
faktisk aktivitet som utgör de närmaste motsvarigheterna uppvisar 
snarast en tilltagande expansion. Sett i absoluta tal måste ökningen 
betecknas som imponerande. Den andel av befolkningen som avgi
vit någon form av skriftlig opinionsyttring i media fördubblas un
der perioden. Även andelen personer som någon gång talat inför ett 
möte genomgår i det närmaste en fördubbling (tabell 10.2). En kraf
tig ökning kan också noteras för ett näraliggande mått, som dock 
inte upprepades i 1987 års undersökning. Andelen individer som ta
git kontakt med en person i ansvarig ställning för att påverka ett be
slut i någon samhällsfråga växte från 6,8 procent 1968 till 12,6 
procent 1981.13

12. Resultatet bekräftas av SCBs undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). 
Under perioden 1978 till 1984 noterades ingen minskning av den grupp som 
helt anser sig sakna möjligheter att överklaga ett beslut. Se Lars Häll, "Politis
ka resurser", i Joachim Vogel m. fl., Ojämlikheten i Sverige: Utveckling och nu
läge, Levnadsförhållanden, Rapport 51, Statistisk centralbyrån, Stockholm 
1987, s. 197-213.

13. Jfr Szulkin, 1984, s. 248
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Tabell 10.2 Deltagande i opinionsbildande aktiviteter

1968 1974 1981 1987
Har skrivit insändare eller artikel 

till tidning eller tidskrift
10,0 11,4 16,0 20,4

Har talat inför möte i förening 
eller organisation

24,1 27,4 32,4 40,5

Har deltagit i offentlig demonstration 14,1 16,5 23,4 30,0

Samma tendens kan noteras för kollektiva opinionsyttringar i 
form av offentliga demonstrationer. Även här sker en fördubbling, 
från 14 procent 1968 till 30 procent 1987. Utan tvivel står denna ut
veckling i bjärt kontrast till den gängse teckningen av det offentliga 
engagemangets tidskrumbukter. Med demonstrationsdeltagandet 
som utgångspunkt visar sig det politiska klimatet i själva verket vara 
väsentligt hetare under det "stillsamma” åttiotalet än under det 
"stormiga” sextiotalet. Det är inte utan att denna observation ger an
ledning att fråga sig i vilken grad tidsandan lever sitt eget liv obe
roende av den faktiska utvecklingen. Är det kanske så enkelt som 
att nyhetsvärderingen har ändrats, att den demonstration som skul
le fyllt en helsida om den inträffat 1968 mottages med en trött gäsp
ning på dagens tidningsredaktioner?

Emellertid återfinns inte de brant stigande kurvorna på alla om
råden. Ett viktigt undantag gäller engagemanget i de politiska par
tierna. Mönstret kännetecknas här av stagnation. Det finns ingen 
entydigt sjunkande trend men heller ingen klar tendens till ökning.

Tabell 10.3 Medlemskap, aktivitet och uppdrag i politiska partier

1968 1974 1981 1987
Är medlem i politiskt parti eller 

politisk sammanslutning
12,7 13,7 13,9 14,8

Har varit på politiskt möte eller 
sammankomst senaste året

13,5 14,7 13,8 10,6

Har förtroendeuppdrag i politisk 
förening eller organisation

2,2 2,6 3,1 2,3
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Visserligen stiger andelen partimedlemmar svagt under hela perio
den. Men samtidigt vänder kurvan för mötesaktivitet nedåt från 
1974 och andelen innehavare av förtroendeuppdrag minskar från 
1981. Partierna blir i någon mån större men deras medlemmar mind
re aktiva (tabell 10.3).

Med undantag för aktiviteten i politiska partier pekar resultaten hi
tintills på att väsentliga förändringar inträffat sedan 1968. Frågan 
är nu om förändringarna även gäller sambanden mellan de olika ak- 
tivitetsmåtten. Detta problem har två sidor. Å ena sidan kan sam
bandens allmänna styrkenivå ha förskjutits. En ökning innebär att 
aktiviteten koncentreras till ett mindre antal personer, att ojämlik
heten med avseende på kumulering förstärks. En minskning pekar 
på motsatsen. Å andra sidan kan också sambandsstrukturen ha änd
rats. Aktiviteterna kan tänkas vara relaterade på ett annat sätt 1987 
än 1968.

Båda frågeställningarna kan prövas med hjälp av en dimensions- 
analys (tabell 10.4). Resultaten visar att inga större förändringar in
träffat i vare sig styrka eller struktur. Egenvärdena, som utgör ett 
mått på hur starkt svaren på de olika frågorna hänger samman, för
skjuts visserligen något uppåt mellan 1968 och 1981. Men ökning
en är liten och resultatet för 1987 innebär en återgång till 1968 års

Tabell 10.4 Dimensionsanalys av aktivitetsmått

1968 1974 1981 1987

1 2 1 2 1 2 1 2
Medlem i politiskt parti 80 16 81 13 83 11 77 08
Deltagit i politiskt möte 77 20 76 24 76 29 77 22
Förtroendeuppdrag i parti 73 07 74 07 76 07 75 07
Skrivit till tidning 00 78 -01 80 02 79 06 80
Talat inför möte 18 79 18 77 13 76 06 78
Deltagit i demonstration 18 43 22 45 22 49 28 44

Egenvärde 1,83 1,48 1,87 1,52 1,92 1,54 1,84 1,50
Principaikomponentanalys, varimaxroterad lösning. Samtliga laddningar har multi
plicerats med 100.
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nivå. Även strukturen förblir i huvudsak konstant. Vid samtliga 
tidpunkter bildas två dimensioner med väsentligen oförändrat 
innehåll.14 Den första avser parti akti v i tet, den andra individuell opi
nionsbildning. Demonstrationsdeltagande har mest gemensamt 
med den andra dimensionen men kan inte entydigt föras till någon
dera.

Resultatet ger underlag för att slå samman vissa av frågorna till 
sammanfattande index för att därigenom underlätta den fortsatta 
analysen.15 Partiaktivitet baseras på frågorna om medlemskap, för
troendeuppdrag, och mötesaktivitet i politiska partier. Individuell 
opinionsbildning grundar sig på de två frågor som avser personliga 
opinionsyttringar i muntlig eller skriftlig form. Demonstrations
deltagande behålls som separat mått då det varken teoretiskt eller 
empiriskt har en entydig koppling till de båda övriga aktivitetsdi- 
mensionerna. Även administrativ kompetens behandlas för sig ef
tersom måttet avser en förutsättning för handling snarare än faktisk 
aktivitet och därför inte inbegreps i dimensionsanalysen.

Detta innebär att tre av de fem deltagandedimensioner som legat 
till grund för analysen i tidigare kapitel i någon mån finns repre
senterade. Förutom partiaktivitet gäller detta kontakter, som har en 
nära samhörighet med vad som här kallas individuell opinions
bildning, samt manifestationer, som företräds av demonstrations
deltagande. Saknas gör protestaktiviteter, där möjligheterna till 
jämförelser över tid är begränsade, samt valdeltagande, som är fö
remål för särskild analys inom ramen för de statsvetenskapliga val
undersökningarna. 16

En sammanfattande presentation av de fyra måttens nivåföränd
ringar över tid ges i figur 10.3. Här, liksom fortsättningsvis, presen
teras resultaten som medelvärden på en skala graderad från 0 till 
100. Allmänt sett kan konstateras att resultaten så här långt ger ringa 
stöd för den cykliskt endogena förändringsmodellen. Om kurvorna 
ses som ingående i en cyklisk utveckling måste slutsatsen bli att vi 
sedan slutet på sextiotalet befunnit oss i en uppåtgående fas, något

14. Antalet dimensioner har bestämts med hjälp av Kaisers kriterium.
15. Liksom i tidigare fall har dessa konstruerats genom att utan vägning addera vär

dena på de ingående variablerna.
16. Se t. ex. Sören Holmberg & Mikael Gilljam, Väljare och val i Sverige, Bonniers, 

Stockholm 1987, s. 69-81.
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Figur 10.3 Nivåförändringar 

som knappast står i överensstämmelse med utgångspunkterna för 
Hirschmans teori. Alternativt blir konklusionen att en cykel med 
topp i slutet av sextiotalet eller början av sjuttiotalet till den grad 
överflyglas av andra processer att dess existens på intet sätt gör sig 
påmind i förändringsdiagrammen.

Istället är det den stabilt exogena processen som hitintills finner 
starkast stöd. Utvecklingen följer i samtliga ett regelbundet möns
ter utan inslag av fluktuation. Men som tidigare påpekats kan frå
gan om hur processen närmare bestämt gestaltar sig inte prövas utan 
att förändringen disaggregeras. En sådan prövning kan mycket väl 
visa sig ha överraskningar i beredskap.
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Älder och generationstillhörighet
Ålders- och generationsskillnader intar en alldeles särskild plats i 
studiet av social förändring. De utgör ett slags snittyta med vars 
hjälp det förgångnas avlagringar i nuet låter sig urskiljas. Kännedo
men om åldersvariationer är värdefull på två olika sätt. Å ena sidan 
kan den bidra till förståelsen av det förgångna. Förekomsten (eller 
avsaknaden) av generationsskillnader ger nämligen ofta en antydan 
om hur en förändring i befolkningen som helhet närmare bestämt 
kan förstås. Å andra sidan kan analysen också ge en fingervisning 
om framtiden. I den mån tidigare förändringar visar sig vara knut
na till generationstillhörighet kommer även den fortsatta utveck
lingen att påverkas. Oavsett av vad som i övrigt sker kommer 
representanter för en äldre tids sociala mönster att dö ut och ersät
tas av företrädare för en den nya tingens ordning.

Ett första steg mot en prövning av generationshypotesens bär
kraft är att studera förekomsten av åldersskillnader vid respektive 
tidpunkt. Tabell 10.5 visar hur det linjära sambandet med ålder ge
staltar sig vid de olika mättillfällena. Den övre raden vid respekti
ve sidorubrik uttrycker den förväntade förändringen i den beroende 
variabeln per levnadsår räknat (ostandardiserade regressions- 
koefñcienter). Den undre raden anger hur stor del av den totala 
variationen i den beroende variabeln som kan hänföras till ålders
skillnader (standardiserade regressionskoefficienter).

Resultaten ger litet utrymme för generaliseringar. Administrativ 
kompetens uppvisar ett negativt samband under hela perioden. Ju 
högre ålder desto lägre kompetensnivå. Relationen mellan individu
ell opinionsbildning och ålder är i det närmaste noll. Demonstra- 
tionsdeltagande och partiaktivitet, slutligen, har båda ett positivt 
samband med ålder i början av perioden men med helt olika utveck
lingstendens. Relationen till demonstrationsdeltagande försvagas i 
hastig takt för att mot periodens slut helt byta riktning. Sambandet 
med partiaktivitet tenderar däremot att långsamt förstärkas.

Att ålderssambanden varierar så kraftigt mellan de olika dimen
sionerna är en första indikation på att de inte följer samma utveck
lingsmönster. Men mångfalden är ändå inte fullt så stor som i 
förstone synes vara fallet. Tre grundläggande sambandsmönster kan 
urskiljas: Ett stabilt negativt (administrativ kompetens och indi-
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viduell opinionsbildning), ett instabilt (demonstrationsdeltagande) 
och ett stabilt positivt (partiaktivitet).

Men, invänder läsaren, det har ju nyss konstaterats att individu
ell opinionsbildning har ett nollsamband med ålder snarare än en 
negativ relation. Så är förvisso fallet. Men det faktum att koeffici
enten framträder utan minustecken kan i detta fall hänföras till frå
gekonstruktionen. Måttet är ålderskumulativt i den meningen att 
intervjupersonerna tillfrågas om huruvida de någon gång deltagit i 
en aktivitet av specificerat slag. Den tidsrymd som innefattas i be
greppet ”någon gång” kommer naturligtvis att vidgas med stigande 
ålder. Därmed kommer också sannolikheten för ett positivt svar att 
öka utan att det behöver innebära att äldre deltar oftare än yngre. 
Det faktum att sambandet mellan ålder och individuell opinions
bildning trots detta är i det närmaste noll måste betraktas som ett 
starkt indicium på att yngre i realiteten har en högre aktivitetsfre- 
kvens än äldre.

Motsatsen till den ålderskumulativa frågekonstruktionen är den 
frekvensbaserade. Intervjufrågan specificerar i detta fall en tids
rymd som är lika stor för alla svarande, exempelvis det senaste året. 
De allra flesta av de aktivitetsmått som utnyttjats i medborgar
undersökningen är av denna karaktär. Den ålderskumulativa kon
struktionen förekommer bara i en del av de äldre mått som behållits 
för att möjliggöra jämförelser över tid.

Tabell 10.5 Ålderssamband

1968 1974 1981 1987
0standardiserade regressionskoefficienter

Administrativ kompetens -0,25 -0,34 -0,28 -0,23
Individuell opinionsbildning 0,07 0,02 0,00 0,02
Demonstrationsdeltagande 0,38 0,23 0,10 -0,12
Demonstrationsfrekvens -0,01 -0,14 -0,21 —
Partiaktivitet 0,10 0,10 0,12 0,15

Standardiserade regressionskoefficienter
Administrativ kompetens -0,11 -0,16 -0,15 -0,12
Individuell opinionsbildning 0,04 0,01 0,00 0,01
Demonstrationsdeltagande 0,19 0,10 0,04 -0,04
Demonstrationsfrekvens -0,00 -0,09 -0,10 —
Partiaktivitet 0,08 0,08 0,09 0,11
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En av dessa äldre frågor, deltagande i offentliga demonstrationer, 
ger en möjlighet att explicit belysa skillnaden mellan de olika frå
gekonstruktionerna. Den inledande frågan är ålderskumulativ. Men 
genom en uppföljande fråga fastställs därefter huruvida det senas
te demonstrationstillfället ägt rum inom en bestämd tidsrymd. Upp- 
följningsfrågan ställdes endast under den del av perioden som 
innefattas i levnadsnivåserien, eftersom medborgarundersökning
en redan innehöll ett frekvensbaserat mått på annan plats i formu
läret.17

Demonstrationsdeltagande i tabell 10.5 avser det ålderskumula- 
tiva måttet medan demonstrationsfrekvens avser det frekvensbase- 
rade. Som synes är utvecklingstendensen över tid densamma i båda 
fallen. Däremot skiljer sig sambandets absoluta läge kraftigt åt. Det 
ålderskumulativa måttet uppvisar en positiv ålder srelation fram till 
och med 1981. Det frekvensbaserade avslöjar emellertid att sam
bandet utvecklats från ett nolläge 1968 till ett alltmer negativt sam
band. Före 1968 deltog äldre i demonstrationer lika ofta som yngre. 
Efter 1968 blir de yngres försprång gradvis allt större.

Den allmänna kartläggningen av ålderssambandens utveckling ger 
upphov till två frågor. Den ena gäller relationens karaktär. Är de 
enkla linjära koefficienterna tillfyllest för att beskriva åldersskill
naderna? Den andra gäller tolkningen. Kan differenserna mellan 
olika åldersgrupper förstås som ett generationsfenomen eller är de 
istället ett uttryck för livscykelvariationer? Båda frågorna kan be
lysas genom att betrakta datamaterialet från en något annorlunda 
synvinkel.

Figur 10.4 visar hur representanterna för det första av de tre 
grundläggande sambandsmönstren gestaltar sig när de betraktas i 
ett dynamiskt och ickelinjärt perspektiv. De heldragna linjerna vi
sar hur den beroende variabeln varierar med ålder vid respektive

17. Ytterligare ett skäl till att inte upprepa uppföljningsfrågan var att det tidsinter
vall den angav till viss del varierade mellan de olika mättillfällena. I 1968 års 
undersökning kan det fastställas hur stor del av urvalet som demonstrerat efter 
1960.11974 års undersökning sattes motsvarande brytpunkt till 1965 och i 1981 
års undersökning till 1976. När uppföljningsfrågan utnyttjas blir därför måttet 
ej fullt jämförbart över tid. För de analyser i detta kapitel där den ändå kommer 
till användning torde dock problemen vara av marginell betydelse.
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tidpunkt. De streckade linjerna utpekar hur olika generationer rört 
sig över tid med avseende på såväl ålder som läge på den beroende 
variabeln.18

Den linjära modellen visar sig otillräcklig för att beskriva ålders
strukturen för såväl administrativ kompetens som individuell opi
nionsbildning. I båda fallen handlar det om ett bågformat mönster 
om än — av skäl som redan diskuterats — med något olika genom- 
snittslutning. I båda fallen antar också kurvan ungefärligen samma 
utseende vid de olika mättillfällena även om den gradvis förskjuts 
uppåt. Ifråga om individuell opinionsbildning förmärks en viss ten
dens til] ökad toppighet. De absoluta skillnaderna ökar. Samtidigt 
förblir emellertid kvoten mellan topp- och bottennotering ungefär
ligen densamma.

Det faktum att ålderskurvorna antar ett likartat utseende vid oli
ka tidpunkter skulle i förstone kunna tas till intäkt för att skillnader
na mellan olika åldersgrupper huvudsakligen bör tolkas som en 
livscykeleffekt. Men en sådan slutsats kan vara förhastad. En kon
stant ålderskurva av det slag som visas i diagrammen kan uppstå av 
två skäl: regelbundna livscykeleffekter och regelbundna genera- 
tionseffekter.

Frågan blir därför hur vi kan avgöra de olika effekttypemas fö
rekomst. Trots att analysen i detta fall grundar sig på ett longitudi
nellt material är detta inte så enkelt som det till att börja med kan 
verka. En välbekant metodregel är att frågan om livscykel- eller ge- 
nerationseffekt sällan låter sig avgöras på grundval av tvärsnitts- 
data. Fullt lika välkänt är inte det faktum att även diakrona 
observationer bjuder på stora tolkningsproblem i detta hänseende. 
Även om tidsdimensionen ökar mängden bekanta faktorer tillför 
den också en ny obekant. Den tillkommande faktorn brukar beteck-

18. Figuren utgör en grafisk motsvarighet till den välbekanta kohortmatrisen. I en
lighet med denna har kohortindelningen utformats så att intervallen så nära som 
möjligt ansluter till avstånden mällan mätpunkterna samtidigt som tillgängliga 
observationer utnyttjas i maximal utsträckning. Den indelning som närmast 
motsvarar dessa kriterier, och som genomgående utnyttjas i kohortdiagrammen, 
är följande: 1892-1897, 1898-1904, 1905-1910, 1911-1917, 1918-1924, 
1925-1931, 1932-1938, 1939-1945, 1946-1952, 1953-1958, 1959-1965, 
1966-1971. Vid tolkningen av resultaten bör observeras att urvalet för 1987 års 
undersökning är mindre än för de tidigare. Den statistiska felmarginalen för en
staka observationer blir därför något högre. Särskilt gäller detta den äldsta ko
horten där mortaliteten gör att antalet intervjupersoner blir litet.
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Individuell opinionsbildning

26 36 46 56 66 Ålder

Figur 10.4 Kohortdiagram för administrativ kompetens och individuell 
opinionsbildning
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nas periodeffekt och avser en förändring som berör hela populatio- 
nen, utan avseende på generationstillhörighet och ålder.

Således kan nu variationerna i datamaterialet teoretiskt sett hän
föras till tre olika effektklasser: generation, livscykel och period. 
Men reellt finns fortfarande bara två faktorer att utgå från. De teo
retiska effektklassernas empiriska motsvarigheter, födelseår, ålder 
och tidpunkt, är nämligen inte logiskt oberoende av varandra. Två 
definierar entydigt läget på den tredje.

För att några slutsatser skall kunna dras måste därför ytterligare 
information tillföras. Som så ofta i vetenskapliga sammanhang gäl
ler regeln att empirisk bevisföring fordrar teoretiska antaganden. Vi 
måste våga påstå något om minst en av effektklasserna för att kun
na dra slutsatser om de övriga.19

Men för att slutsatserna skall bli meningsfulla krävs också att an
tagandena är realistiska. Ibland kan grunderna för vad som är rea
listiskt te sig så lösa att det förefaller klokast att avstå från att föra 
analysen vidare. I detta fall är dock omständigheterna förhållande
vis gynnsamma. Det finns nämligen såväl empiriska som teoretis
ka skäl mot att tolka de påvisade åldersskillnaderna enbart som en 
livscykeleffekt.

Den uppåtgående delen av kurvan kan förvisso vara resultatet av 
en livscykelutveckling, men knappast hela den nedåtgående. Ett 
viktigt belägg för den ståndpunkten utgörs av det faktum att måttet 
på individuell opinionsbildning är ålderskumulativt. Detta innebär 
att ålderskurvan för enskilda individer aldrig kan vända nedåt an
nat än som ett resultat av rena mätfel.20 Den förhållandevis krafti
ga nedgången i diagrammets högra del kan därmed omöjligen 
förstås som en livscykeleffekt. Det ålderskumulativa måttets all
männa svagheter framstår här som en tillgång.

19. En nyanserad beskrivning av kohortanalysens logik, parad med en elegant om 
än inte oomstridd tillämpning, ges av Philip E. Converse i The Dynamics of 
Party Support: Cohort-Analyzing Party Identification, Sage, Beverly Hills 
1976. Se också Karen Oppenheim Mason, William M. Mason, H. H. Winsbo- 
rough & W. Kenneth Poole, "Some Methodological Issues in Cohort Analysis 
of Archival Data”, American Sociological Review, 38, 1973, s. 242-258.

20. Att en process är irreversibel på individnivå behöver förvisso inte alltid betyda 
att den är det på aggregatnivå. I detta fall torde dock risken för "the composi- 
tional fallacy" vara försumbar. Jfr Matilda White Riley, "Aging and Cohort Suc
cession: Interpretations and Misinterpretations", Public Opinion Quarterly, 37, 
1973,35-49.
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En likartad ståndpunkt låter sig intas ifråga om administrativ 
kompetens, om än på andra grunder. Visserligen kan en faktisk ned
gång i livscykelkurvan ej uteslutas i detta fall. Men det finns star
ka teoretiska skäl mot att tro att vändpunkten inträffar redan i 
25-3O-årsåldern såsom diagrammet visar. Om ålderskurvan vore ett 
resultat enbart av livscykelvariationer borde någon nedgång inte 
vara att vänta förrän väsentligt senare.

Slutsatsen blir således att det i båda fallen finns starka inslag av 
generationsbetingad förändring. Nya generationer kommer in i be
folkningen med en startnivå som regelmässigt ligger högre än de 
förutvarandes. Bland de mycket unga motverkas den yngre genera
tionens överläge i förhållande till den närmast föregående av star
ka livscykeleffekter. Ålderskurvan lutar därför uppåt. Vartefter 
livscykelutvecklingen mattas (se de streckade linjernas lutning i oli
ka åldersgrupper) tar generationseffekten ut sin rätt och den yngre 
generationen intar sin plats ovanför föregångaren.

Förekomsten av starka positiva generationseffekter innebär i sin 
tur att en stor del av förändringen i befolkningen som helhet beror 
på att dess generationssammansättning ändras. Äldre generationer 
med förhållandevis små möjligheter att individuellt påverka sin si
tuation ersätts av yngre, resursstarkare kohorter. Vi skall så små
ningom finna ytterligare belägg för denna slutsats.

Det är emellertid inte alltid så att generations- och livscykelföränd
ringar följer det enkla, additiva mönster som ovan redovisats. 
Utvecklingen vad beträffar deltagande i demonstrationer är ett ex
empel på motsatsen. Figur 10.5 visar hur ålderskurvoma och de 
enskilda generationernas rörelser gestaltar sig för såväl det ålders- 
kumulativa måttet som det frekvensbaserade. I detta fall lyser det 
bågformiga ålderssambandet med sin frånvaro. Huvudtendensen är 
linjär. Men linjens lutning ändras på ett markerat sätt över tid. Pro
cessen uppvisar inte samma grad av stabilitet som i det föregående 
fallet.

I utgångsläget 1968 visar kurvan för det ålderskumulativa måt
tet den positiva lutning som frågekonstruktionen ger oss anledning 
att vänta. Kurvan för det frekvensbaserade måttet är i huvudsak 
plan, vilket indikerar en frånvaro av reella ålderskillnader. Men så 
inträffar något som bryter välfärdssamhällets invanda mönster. Den
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politiska kulturen ifrågasätts. Lydnad, lojalitet och samförstånd är 
plötsligt inte längre någon självklarhet.

Denna klimatförändring, vars upprinnelse måste sökas på annan 
ort än Sverige, sprids först och snabbast bland de unga. Men inte 
enbart där. Ganska snart slår tendensen igenom även i äldre grup
per om än inte på ett lika markerat sätt. Bara de allra äldsta förblir 
i det närmaste opåverkade. Mönstret är typiskt för en periodeffekt 
som uppstår till följd av yttre händelser snarare än demografiska 
förändringar. Den rena periodeffektmodellen förutsätter att föränd
ringen slår igenom i samma takt i alla åldersgrupper. Empiriskt sett 
förefaller emellertid detta vara en sällsynthet. I en diffusionspro- 
cess av den typ som här torde vara aktuell kommer "nyheten” van
ligen att anammas snabbare bland yngre än bland äldre, antingen 
till följd av intensivare social kommunikation eller större föränd- 
ringsben äg enhet.21

Med utgångspunkt från den allmänna kulturdebatten framstår re
sultaten som anmärkningsvärda i flera avseenden. För det första vi
sar processen inga som helst tendenser att upphöra eller ens avta. 
Det råder inget som helst tvivel om att den politiska dagordningen 
i det sena åttiotalets Sverige är annorlunda än den var 1968. 
Såtillvida har det politiska klimatet förändrats. Men de politiska 
vindkantringarna har uppenbarligen inte dämpat den allmänna op
positionslustan i den offentliga demonstrationens form. Tvärtom. 
Utvecklingen fortsätter med de yngsta i spetsen.

För det andra framstår ”68-generationen” i intet avseende som ett 
unikum i denna förändringsprocess. Senare generationer har i minst 
lika hög grad kommit att anamma demonstrationen som form för 
politisk handling. Även äldre generationer har i icke ringa grad 
kommit att påverkas. Man får gå tillbaka ända till de årskullar som 
föddes före demokratins genombrott kring 1920 innan man kan häv
da att någon större förändring inte inträffat.

De förändringstendenser som hitintills behandlats har haft som ge
mensam nämnare att utvecklingen leds av de unga. Även om den

21. Jfr Gösta Carlsson & Katarina Karlsson, "Age, Cohorts and the Generation of 
Generations", American Sociolo^ical Review, 35, 1970, s. 710-718. För en lik
artad tolkning av partilojaliteternas försvagning i U.S.A. under sextio- och sjut
tiotalet, se Converse, 1976, s. 67—119.
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Figur 10.5 Kohortdiagram för demonstrationsdeltagande och demon- 
strationsfrekvens
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bakomliggande processen inte visade sig vara densamma i samtli
ga fall kvarstår det faktum att de yngre generationerna blir allt ak
tivare. Frågan är nu hur det ligger till på det sista av de fyra områden 
vi har möjlighet att behandla, det som avser aktivitet inom de poli
tiska partierna.

Jörgen Westerståhl och Folke Johansson har i en tidigare under
sökning funnit belägg för att utvecklingen här går i en riktning rakt 
motsatt den vi i övrigt funnit gälla. Partierna håller bokstavligen på 
att "förgubbas" såtillvida att en allt större andel av de aktiva kom
mit att bestå av äldre män. Partierna har fått svårare att dra till sig 
de unga.22 Skillnaden mellan olika åldersgruppers aktivitet är, me
nar Westertåhl och Johansson, huvudsakligen ett generationsfeno- 
men.23

Slutsatsen har kritiserats. Ryszard Szulkin fann ringa stöd för 
dess bärighet vid en analys grundad på de tre första observations
punkterna i den mätserie som vi här utnyttjar, och som delvis också 
ligger till grund för Westerståhls och Johanssons undersökning.24 
Frågan är nu vem som har rätt, och hur utvecklingen gestaltar sig 
under den period som tillkommit sedan de föregående analyserna 
publicerats. Vi skall till att börja med enbart uppehålla oss vid det 
ena av ”förgubbningstesens” bägge led, det som avser ålder snara
re än könstillhörighet.

Figur 10.6 visar hur ålderskurvan för parti aktivitet ser ut för de 
fyra mätpunkterna. Då de allmänna nivåskillnaderna under perio
den är så små att kurvorna skulle hamna på varandra om de place
rades i samma diagram, har vi i detta fall valt att presentera dem 
separat. För att huvudmönstret skall framstå så tydligt som möjligt 
har också åldersgrupperna aggregerats något.25

Liksom ifråga om administrativ kompetens och individuell opi
nionsbildning visar sig ålderssambandet vara bågformat. Kurvan 
når en topp i slutet av femtioårsåldem och vänder sedan nedåt. Fle
ra faktorer bidrar till att i huvudsak ge underlag för en livscykel-

22. Jörgen Westerståhl & Folke Johansson, Medborgarna och kommunen. Studier 
av medborgerlig aktivitet och representativ folkstyrelse. Rapport 5 från kom
munaldemokratiska forskningsgruppen, Ds Kn 1981:12, s. 134.

23. Ibid., s. 52-53.
24. Szulkin, 1984, s. 249-252.
25. Följande åldersindelning har använts: 16-27, 28-39, 40-51, 52-63, 64—76.
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Partiaktivitet 1968 Partiaktivitet 1974

16 26 36 46 56 66 Ålder

Figur 10.6 Ålder och partiaktivitet

Partiaktivitet 1987

tolkning. Kurvans allmänna nivå förblir i huvudsak oförändrad över 
tid. Dess topp inträffar vid en ålder som förefaller rimlig utifrån en 
livscykelmodell. De som var unga 1968 har efterhand ökat sin ak
tivitet. De som då befann sig i den sena medelåldern är nu mindre 
aktiva. Det är inte heller så att de yngsta är mindre benägna att del
ta i partipolitiskt arbete nu än för tjugo år sedan. Ålderskurvans in
gångsvärden förblir i allt väsentligt desamma.

Härav följer att Westerståhls och Johanssons slutsats i huvudsak 
måste tillbakavisas. Men i någon mån har de ändå rätt. Även om ål
derskurvans allmänna utseende förblir detsamma finns det belägg 
för en förändring. Som redan konstaterats är det inte de yngsta som 
berörs. Men något längre upp i åldrarna har någonting skett. 
Aktiviteten i åldrarna runt 40-50 år minskar systematiskt under 
perioden. Samtidigt stiger aktivitetsnivån bland de allra äldsta. Ål-
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derskurvan håller på att förvandlas till en linje. De medelålders vä
xer inte in i partierna i samma raska takt som tidigare. De äldre stan
nar kvar i tjänst.

Två tolkningar kan tänkas. Den ena är att de gamla vägrar att 
släppa rodret. De medelålders ges inte tillfälle att ta över i tid. Den 
andra är att den äldre generationen stannar kvar av tvång snarare än 
maktbegär. De som borde stå redo att ta över stafettpinnen har skaf
fat sig annat att göra.

Vilken tolkning som än är den rätta gäller att det handlar om en 
mycket långsam, om än systematisk, förändring. Exempelvis bildar 
medelåldern bland partiaktivisterna en prydligt stigande skala över 
hela perioden. Men i absoluta tal ter sig ökningen föga imponeran- 
de: från 46 år 1968 till 47 år 1987.26

Utbildningsexplosionen och dess effekter
Den stigande utbildningsnivån utgör en av de viktigaste sociala för- 
ändringstendenserna i efterkrigstidens Sverige. Ingen torde lyfta på 
ögonbrynet över detta allmänna påstående. Men ändå är det kanske 
ägnat att förvåna hur genomgripande denna omvandling i själva 
verket ter sig. Bilden av den förändring som ägt rum under den, his
toriskt sett, korta tiden från 1968 och framåt stämmer onekligen till 
eftertanke (tabell 10.6).

Tabell 10.6 Utbildningsnivå

1968 1974 1981 1987
Antal utbildningsår (medelvärden) 8,25 9,18 9,84 10,78

Utbildningsnivâ (procentandelar)
Ej grundskola/realexamen 85,0 71,9 61,7 50,0
Grundskola/realexamen 9,3 15,9 20,7 24,7
Treårigt gymnasium/studentexamen 5,7 12,2 17,6 25,2
Summa procent 100,0 100,0 100,0 100,0

26. Medelåldern bland de partiaktiva har beräknats som ålder vägt med graden av 
partiaktivitet.
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Under loppet av knappt tjugo år har det genomsnittliga antalet 
utbildningsår stigit från drygt åtta till knappt elva år. Andelen som 
tagit studentexamen eller genomgått minst treårigt gymnasium har 
ökat från 6 procent 1968 till 25 procent 1987. Den del av befolk
ningen som ej uppnått en utbildningsnivå motsvarande real- eller 
grundskola har sjunkit från 85 till 50 procent.27 Utbildningsmässigt 
är Sverige ett helt annat land än det var för tjugo år sedan.

Det är i det närmaste uppenbart att förändringen i detta fall hu
vudsakligen är generationsbetingad. Ålderskurvorna i Figur 10.7 
bekräftar den slutsatsen. Bilden erinrar starkt om den som tidigare 
redovisats för administrativ kompetens. Ålderskurvornas lutning är 
huvudsakligen negativ. Eftersom utbildningstidens längd är irre- 
versibel för enskilda individer är en generationell tolkning av de ne
gativa åldersdifferenserna ofrånkomlig.

Men bilden låter sig nyanseras något. De linjer som uttrycker en
skilda generationers rörelseriktning är inte helt plana. Även perso
ner förhållandevis långt upp i åldrarna fortsätter att i märkbar grad 
höja sin utbildningsnivå. Denna tendens är i sin tur generationsbe
tingad. De som är födda under 1940-talet eller senare, det vill säga 
de som fått sin utbildning under efterkrigstiden, uppvisar en väsent
ligt större ökningstakt ända upp i fyrtioårsåldern än vad tidigare ge
nerationer gjort i motsvarande del av livscykeln.

Även om en del av förklaringen kan tänkas ligga i att allt fler från 
början väljer en utbildningsväg som tar lång tid att tillryggalägga 
torde andra mekanismer vara av väsentlig betydelse. Senare gene
rationer utbildar sig inte bara längre utan också oftare. Allt fler 
genomgår omskolning eller vidareutbildning. Vuxenutbildningens 
roll har vidgats, men det är inte i första hand de äldre utan de yng
re som tillvaratar dess möjligheter.28

Parallellt med denna utveckling märks en annan tendens i de ny
tillkommande delarna av befolkningen. Generationsskillnaderna 
avtar i styrka. Ingångsvärdena blir mer likartade. Ålderskurvans

27. Att, såsom i tabellen, jämställa grund- och realskola är inte i alla avseenden kor
rekt. Realskolan var ingen obligatorisk skolform och dessutom något längre än 
den nuvarande grundskolan. Den indelning som redovisas i tabellen är att be
trakta som den mest jämförbara som låter sig konstrueras med hjälp av det ma
terial vi har att tillgå. Även om de exakta gränslinjerna låter sig ifrågasättas torde 
den ge en korrekt bild av huvudtendensema.

28. Jfr Janne Jonsson, "Utbildningsresurser", i Erikson & Åberg, 1984, s. 179-209.
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Figur 10.7 Kohortdiagram för antal utbildningsår

vändpunkt inträffar allt senare. Till viss del är denna utveckling en 
konsekvens av vad som redan konstaterats. Utbildningstiden för
längs. Återkommande utbildning blir allt vanligare. Men sannolikt 
handlar det inte enbart om detta. Sett i ett renodlat generationsper- 
spektiv håller utbildningsexplosionen på att bromsas upp.

Sammanfattningsvis kan ändå konstateras att utbildningsnivån 
höjts i avsevärd grad under den senaste tjugoårsperioden och att 
denna höjning i stor utsträckning är generationsbetingad. Frågan är 
nu i vilken grad detta kan bidra till förståelsen av de förändringar 
som observerats i befolkningens aktivitets- och kompetensnivå. 
Svaret är långt ifrån självklart. Dels har vi sett att det finns aktivi
tetsformer som, den höjda utbildningsnivå till trots, inte uppvisar 
någon förändring. Dels är det inte säkert att den ökning som i öv
rigt observerats kan hänföras till den höjda utbildningsnivån.

Hur det egentligen förhåller sig beror delvis av hur sambanden 
mellan utbildning å ena sidan och medborgerlig aktivitet och kom
petens å den andra utvecklar sig över tid. Tabell 10.7 visar hur si-
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tuationen gestaltar sig vid olika tidpunkter. Redovisningen följer 
samma princip som i tabell 10.6, med undantag för att den obero
ende variabeln i detta fall är antal utbildningsår istället för ålder.

Liksom tidigare uppvisar administrativ kompetens och individu
ell opinionsbildning en nära släktskap. Såsom konstaterats i tidiga
re kapitel finns i båda fallen ett starkt positivt samband med 
utbildning. Detta samband förblir på en stabilt hög nivå under hela 
perioden. Vissa mindre förändringar kan emellertid observeras. In
tressant nog är tendensen inte densamma för de båda indikatorer
na.

För administrativ kompetens visar de ostandardiserade regres- 
sionskoefficienterna en sjunkande trend. Effekten avtar per utbild
ningsår räknat. För individuell opinionsbildning går emellertid 
utvecklingen i motsatt riktning. Utbildningseffekten tilltar i styrka. 
Vi skall strax återkomma till varför de båda i övrigt så samstämmi
ga indikatorerna här visar en olikartad utveckling.29

Liksom tidigare skiljer sig resultaten för demonstrationsdelta- 
gande på ett markerat sätt från de övriga. Sambandet visar sig åter
igen vara instabilt över tid. Relationen till utbildning utvecklas 
hastigt i allt mer positiv riktning. Från att ha varit en aktivitet när
mast förbehållen dem med ringa skolning har demonstrationståget 
blivit en bland flera megafoner för de högutbildade. Demonstra- 
tionsdeltagandets sociala sammansättning skiljer sig i utbildnings- 
hänseende inte längre från den som utmärker de flesta andra former 
för politiskt deltagande.

Relativt sett är däremot partiväsendet fortfarande en bastion för 
de lågutbildade. Som visats i kapitel 6 och 7 är sambandet mellan 
partiaktivitet och utbildning ovanligt svagt jämfört med vad som 
gäller för andra deltagandeformer. Sannolikt är det också lägre än 
motsvarande samband i de flesta andra länder. Utvecklingen under 
de senaste tjugo åren har inte bidragit till att förstärka kopplingen 
till utbildning. Snarare har sambandet försvagats ytterligare.

29. Som framgår av tabellen visar de standardiserade regressionskoefficienterna för 
administrativ kompetens inte samma utvecklingstendens som de ostandard
iserade. Detta beror på att såväl variansen i utbildning (ökande) som i admi
nistrativ kompetens (minskande) utvecklas på ett sätt som motverkar den 
avtagande effekten per utbildningsår räknat. Den relativa prediktionskraften 
tilltar därför till och med 1981 samtidigt som den absoluta effekten sjunker un
der hela perioden.
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Tabell 10.7 Utbildningssamband

1968 1974 1981 1987
O standardiserade regressionskoefficienter

Administrativ kompetens 4,20 3,86 3,51 3,16
Individuell opinionsbildning 3,08 2,97 3,46 3,93
Demonstrationsdeltagande -0,96 -0,13 0,48 2,01
Demonstrationsfrekvens 0,06 0,80 1,10 —
Partiaktivitet 0,27 0,15 0,12 -0,03

Standardiserade regressionskoefficienter
Administrativ kompetens 0,31 0,35 0,36 0,33
Individuell opinionsbildning 0,28 0,31 0,34 0,37
Demonstrationsdeltagande -0,08 -0,01 0,04 0,15
Demonstrationsfrekvens 0,01 0,09 0,11 —
Partiaktivitet 0,03 0,02 0,02 0,00

Den fråga som ännu återstår att besvara är hur den i högsta grad va
rierande effekten av utbildning låter sig relateras till de förändring
ar i aktivitets- och kompetensnivå som redovisades i början på 
kapitlet. Låt oss härvid börja med administrativ kompetens och in
dividuell opinionsbildning. Båda uppvisar en kraftig ökning under 
perioden. Båda har också visat sig vara starkt positivt och förhål
landevis stabilt kopplade till de utbildningsvariationer vars läge 
stadigt kommit att förskjutas uppåt. Samtliga villkor för vad vi in
ledningsvis rubricerade additiv förändring är därmed uppfyllda. Ut
bildning förklarar åtminstone en del av förändringen i administrativ 
kompetens och individuell opinionsbildning. Men vi vet ännu inte 
hur mycket.

Bästa sättet att undersöka den saken är via en explicit dynamisk 
modell. Den beroende variabeln är administrativ kompetens respek
tive individuell opinionsbildning. De oberoende variablerna är tid 
(undersökningsår), antal utbildningsår samt ålder, som visat sig re
laterad till såväl de beroende variablerna som till utbildning. Gene- 
rationstillhörighet tas inte med som separat mått.30 Istället är tanken

30. Eftersom tid och ålder definierar generation skulle modellen då bli underiden- 
tifierad.
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att utbildning, som ju i huvudsak följer generation, svarar för de ge- 
nerationseffekter som tidigare konstaterats. Modellen blir därmed 
till en kombinerad test av två hypoteser. Den ena är att utbildning 
förklarar nivåförändringarna över tid. Den andra att den också lig
ger bakom generationseffektema.

Resultaten redovisas i Figur 10.8. De heldragna linjerna uttryck
er effekten av respektive oberoende variabel efter konstanthållning 
för de båda övriga. De streckade linjerna visar effekten före sådan 
konstanthållning?1

Som framgår av de båda översta diagrammen förklarar utbild
ning det mesta, om än inte allt, av den ökning som ägt rum 
beträffande såväl administrativ kompetens söm individuell opi
nionsbildning. De heldragna linjerna har en lutningskoefficient 
som är mindre än hälften av den som erhålls för de streckade.32

Det visar sig att också den andra hypotesen får stöd. Efter kont
roll för utbildning har ålderskurvan för individuell opinionsbildning 
den positiva lutning den bör ha givet måttets konstruktion. Ett lik
artat resultat erhålls för administrativ kompetens. Den negativa 
genomsnittslutningen försvinner efter kontroll för utbildning. Kur
vans ändpunkter står på samma nivå. Det faktum att båda indikato
rerna nu i stort beter sig på det sätt vi har anledning att vänta oss 
utifrån en renodlad livscykelmodell är en bekräftelse på att utbild
ning svarar för större delen av generationseffekten.

De två nedersta diagrammen bidrar till förståelsen av varför den 
linjärt beräknade utbildningseffekten förändras i olika riktning för 
de båda indikatorerna. De kastar också i någon mån ljus över frå
gan om varför deras dynamik är olikartad: tilltagande expansion i

31. Då flera av sambanden visat sig icke-linjära är det lämpligt att låta modellen ta 
formen av varians- snarare än regressionsanalys. Modellen är additiv. Diagram
men uttrycker de avvikelser från medelvärdet som skulle observerats för olika 
tidpunkter, åldersgrupper och utbildningskategorier vid en så kallad balanserad 
design. Ålder har klassificerats i sex kategorier enligt följande: 16-25, 26-35, 
36-45, 46-55, 56-65, samt 66-76. Antal utbildningsår har indelats i sju kate
gorier enligt följande: 0-2, 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-17, samt 18 eller mer.

32. För individuell opinionsbildning är den ostandardiserade regressionskoeffici- 
enten för en balanserad design (ingen vägning av punkterna) 0,70 före kontroll 
för övriga variabler mot 0,24 efter. För administrativ kompetens är motsvaran
de siffror 0,85 respektive 0,35. Ett gentemot utbildningshypotesen mer gener
öst sätt att uttrycka förklaringskraften är med hjälp av varianser. Efter kontroll 
för utbildning öch ålder förklarar tidsfaktorn 14 respektive 22 procent av den 
varians den kan tillmätas före kontroll.
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Individuell opinionsbildning Administrativ kompetens

Tid

Ålder

Multivariat samband Bivariat samband

Figur 10.8 Administrativ kompetens och individuell opinionsbildning 
som funktion av tid, ålder och antal utbildningsår
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det ena fallet, avtagande i det andra. Sambandet med utbildning vi
sar sig nämligen inte vara helt linjärt.

För individuell opinionsbildning förstärks effekten ju längre till 
höger på utbildningsskalan vi rör oss. Eftersom en allt större del av 
utbildningsvariationerna med tiden kommit att förflyttas till den 
högra delen av diagrammet stiger det linjärt beräknade sambandet. 
Därmed kommer ökningen i befolkningen som helhet också att ske 
i allt snabbare takt.

För administrativ kompetens gäller motsatt förhållande. Effek
ten försvagas ju längre ut till höger på utbildningsskalan vi förflyt
tar oss. Det linjärt beräknade sambandet kommer därmed att avta 
med tiden. Likaså mattas expansionstakten i befolkningen som hel
het.

Ytterst torde de båda indikatorernas olikartade dynamik förkla
ras av att de befinner sig i olika stadier av ett utvecklingsskede. Ad
ministrativ kompetens, på den nivå som intervjufrågan ger uttryck 
för, befinner sig nära toppen. Mättnadsprocesser av olika slag bör
jar verka.33 Utvecklingen stannar upp. De med relativt sett lägre ut
bildning kommer ifatt. Individuell opinionsbildning, å andra sidan, 
har bara börjat sin vandring. Utbildningseffekten har fritt spelrum. 
Expansionstakten ökar. De högutbildade drar ifrån.34

Men den stabila, additiva modell av utbildningens effekter som just 
redovisats kan uppenbarligen inte tillämpas ifråga om demonstra- 
tionsdeltagande. Grundförutsättningarna saknas. I början av perio
den finns överhuvudtaget ingen positiv relation mellan utbildning 
och demonstrationsaktivitet. Om vi utgår från situationen 1968 
skulle vi inte förvänta oss att ökad utbildning på något sätt skulle 
bidra till ökat demonstrationsdeltagande.

Men därefter har något uppenbarligen hänt. Det är inte bara sam
bandet med ålder som förändras. Även kopplingen till utbildning

33. För en närmare teoretisk diskussion av sådana processer, se Johan Asplund, Om 
mättnadsprocesser, hxgos, Uppsala 1967.

34. Liknande resultat har rapporterats från forskning om kunskapsklyftor. Jfr Kent 
Asp, "Kunskapsklyftehypotesen: En kritisk granskning”, statsvetenskapliga in
stitutionen, Göteborgs universitet, 1984, samt Anders Westholm, Arne Lind- 
quist & Richard G. Niemi, "Education and the Making of the Informed Citizen: 
Political Literacy and the Outside World", i Orit Ichilov, red., Political Sociali- 
zationforDemocracy, Teachers College Press, New York, under utgivning.
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Tabell 10.8 Ålder, utbildning och deltagande i demonstrationer

1968 1974 1981 1987
Demonstrationsdeltagande 

Ålder 0,18 0,12 0,07 0,01
Utbildning -0,01 0,04 0,07 0,15

Demonstrationsfrekvens 
Ålder -0,00 -0,06 -0,07 —
Utbildning 0,01 0,07 0,08 —

Tabell värdena utgörs av standardiserade multipla regression skoefficienter för en mo
dell med demonstrationsdeltagande respektive demonstrationsfrekvens som beroen
de variabel, samt ålder och utbildning som oberoende.

förstärks. I det ena fallet utvecklas sambandet i positiv negativ rikt
ning, i det andra i positiv. Eftersom ålder och utbildning i sin tur är 
negativt korrelerade uppstår frågan om den ena utvecklingstenden
sen bara är en återspegling av den andra. Att relationen mellan ut
bildning och demonstrationsdeltagande förstärks skulle kunna bero 
på att det i allt högre grad är yngre som deltar. Så är emellertid inte 
fallet. Trenden för båda sambanden kvarstår efter konstanthållning 
(tabell 10.8). Att dagens demonstranter är mer välutbildade än går
dagens är inte bara en konsekvens av att de också är yngre.

Nu visar det sig emellertid att relationen mellan de tre variabler
na är mer intrikat än så. Utbildningssambandet är nämligen gene- 
rationsbetingat. Figur 10.9 redovisar hur den linjära relationen 
mellan utbildning och demonstrationsfrekvens utvecklar sig mellan 
1968 och 1981, för personer födda före respektive efter 1925.35 I 
enlighet med vad som framgår av diagrammen fanns det redan 1968 
ett positivt samband mellan utbildning och demonstrationsaktivitet

35. Att det frekvensbaserade måttet här används istället för det ålderskumulativa 
har presentationstekniska orsaker. Sammanhangen låter sig lättare förstås när 
den kumulativa aspekten rensats bort. I sak blir resultaten desamma oavsett vil
ket mått som används. Likaså gäller att den tendens diagrammen ger uttryck för 
fortsätter också i 1987 års undersökning. Valet av 1925 som brytpunkt är i nå
gon mån godtyckligt. Men det kan motiveras mot bakgrund av att 1925 fram
står som den klaraste vattendelaren mellan generationer som i stor respektive 
liten utsträckning ökar sitt demonstrationsdeltagande efter 1968. Generationer
na före 1925 är också de enda där det inte, under perioden fram till och med 
1987, sker någon nämnvärd förändring av sambandet mellan utbildning och 
demonstrationsaktivitet. Det är emellertid inte otänkbart att även dessa genera
tioner så småningom kommer att dras med i den utveckling som.äger rum i yng
re kohorter.
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Demonstrationsfrekvens Födda 1925 eller senare
Födda före 1925

Antal utbildningsår

Figur 10.9 Utbildning och demonstrationsfrekvens i två generationer 

i generationer födda efter 1925. Detta samband förstärks gradvis 
under de följande åren. I generationerna födda före 1925 förblir re
lationen emellertid oförändrat negativ så långt utvecklingen hitin
tills låter oss blicka.

Slutsatsen blir att det ökade demonstrationsdeltagandet från 1968 
och framåt måste förstås som ett komplicerat samspel mellan en rad 
olika faktorer. Kopplingen mellan yttre händelser och generations- 
tillhörighet (alternativt ålder) har redan diskuterats. Därtill kommer 
att sambandet med utbildning gradvis förstärks i yngre gene
rationer. I kombination därmed bidrar den relativt höga 
utbildningsnivån i dessa generationer i någon mån till att deltagan
det stiger. Om sambandens utveckling tas för given skulle såväl den 
allmänna nivån som skillnaderna mellan olika generationer varit 
lägre om utbildningsnivån hos de yngre varit densamma som hos 
de äldre.

Kvar står frågan om hur den förändrade relationen mellan utbild
ning och demonstrationsdeltagande bör tolkas. Flera alternativ kan 
här tänkas och det är svårt att bestämt ta ställning för någotdera. En 
möjlighet är att förändringen ses som ett i allra högsta grad väntat 
resultat av utbildningens ändrade innehåll och form. Lydnad, loja
litet och vördnad för auktoriteter har onekligen kommit att inta en
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mindre framträdande plats i senare tiders utbildningsprogram. Istäl
let premieras, åtminstone officiellt, en ifrågasättande och kritiskt 
prövande inställning. Mot denna tolkning talar det faktum att 
förändringen så småningom slår igenom i generationer vars 
skolutbildning i förhållandevis ringa grad berörts av dessa utbild
ningsreformer.

En annan möjlighet är att det ökade demonstrationsdeltagandet 
bland högutbildade beror på förändringar i den politiska dagord
ningen. Tanken går oförmedlat till sjuttio- och åttiotalets två stora 
"motrörelser": kampen mot kärnkraften och kampen mot löntagar
fonderna. Därtill kan nämnas det ökade intresset för miljön i stör
sta allmänhet samt ett stigande engagemang i internationella frågor. 
I inget av dessa fall finns anledning att tro att de lågutbildade fun
nit motivation att stå främst på barrikaderna.

För det sista måttet, partiaktivitet, framstår den stagnerande utveck
lingstendensen under perioden på intet sätt som oväntad med ut
gångspunkt från förändringarna på utbildningssidan. Partiaktivism 
var och är mycket svagt relaterad till utbildning. I betraktande av 
detta svaga samband finns det ingen anledning att vänta sig att den 
stigande utbildningsnivån skulle återspeglas i ökad aktivitet inom 
de politiska partierna.

Å andra sidan är det remarkabelt att sambandet med utbildning 
inte visar någon som helst tendens att förstärkas. Det svenska par
tisystemets starka klassbas är på väg att luckras upp. Klassröstning
en försvagas. I enlighet med det resonemang som fördes i början av 
kapitel 7 borde en naturlig konsekvens av detta vara ett ökat sam
band mellan klasstillhörighet och utbildning å ena sidan och parti
aktivitet å den andra.36 Arbetarklassen och de lågutbildade har i 
mindre grad än tidigare sina egna partier. Överallt möts de av kon
kurrensen från de högutbildade. Ändå märks ingen tendens till att 
medelklassen håller på att ta över partiverksamheten på gräsrotsni- 
vå. I detta avseende tycks ännu intet ha förändrats.

36. Se resonemanget om betydelsen av klass i amerikansk politik på s. 214
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Ökad jämlikhet?

Resultaten från tidigare kapitel innebär på flera punkter en modifi
ering av den rådande jämlikhetsbilden. Avvikelserna i förhållande 
till tidigare forskning kom emellertid inte att peka i samma riktning 
på alla områden. Å ena sidan konstaterades bland annat att klyftor
na med avseende på social position i flera avseenden är större än 
vad förutvarande undersökningar givit anledning att tro. Å andra si
dan framkom att skillnaderna mellan män och kvinnor inte alltid 
följer den bild av manlig dominans som emanerat från tidigare stu
dier.

Det kan te sig frestande att läsa in förändringstendenser i slutsat
ser som dessa. Men att ge vika för en sådan böjelse kan vara för
hastat. Att lägesbeskrivningen i viss mån kontrasterar mot tidigare 
resultat kan förvisso bero på reell förändring. Men det kan också 
vara en konsekvens av att delvis nya aspekter uppmärksammas. 
Förändringen kan tänkas ligga hos forskningen likaväl som hos 
verkligheten.

Frågan är nu hur jämlikheten faktiskt utvecklats på de områden 
där det ges möjlighet till direkt jämförelse. En del av svaret har re
dan givits i de avsnitt som behandlade dimensions-, ålders- och ut- 
bildningsförändringar. Men flera viktiga problem kvarstår. Dels har 
bara en del av de jämlikhetsperspektiv som linjerats upp i tidigare 
kapitel ännu behandlats. Dels aktualiserar förändringsanalysen nya 
aspekter av det mångfasetterade jämlikhetsbegreppet.

En sådan aspekt rör valet av referenspunkt för gruppskillnader 
av olika slag. Så länge fördelningsobjektet förblir konstant ter sig 
relationen mellan skillnadens storlek och graden av jämlikhet för
hållandevis oproblematisk. Stora skillnader innebär ett starkt 
inslag av ojämlikhet medan små skillnader är ett tecken på att ojäm
likheten är ganska svag. Fullt lika enkel blir inte situationen när för
delningsobjektet förändras. Minst tre olika betraktelsesätt kan här 
särskiljas (figur 10.10). Linjen i respektive diagram beskriver ett 
(av flera tänkbara) utvecklingsmönster med oförändrad jämlikhet, 
såsom begreppet definieras enligt vart och ett av de tre synsätten.37

37. I skillnadsperspektivet är det definierande kriteriet på en sådan linje att den är 
parallell med x-axeln, i de båda övriga att den löper genom origo.
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Skillnads- Andels- Determinans-
perspektivet

Totalsumma

perspektivet

Totalsumma

perspektivet

Individspridning

Figur 10.10 Tre perspektiv på jämlikhet

Skillnadsperspektivet innebär att jämlikheten betraktas enbart 
med.utgångspunkt från den absoluta skillnadens storlek, utan hän
syn till hur fördelningsobjektet förändras. Exempelvis uppfattas en 
situation där genomsnittsinkomsten i grupperna A och B uppgår till 
100 respektive 200 kronor vara lika jämlik som om fördelningen 
varit 900 mot 1000 kronor. Andelsperspektivet sätter skillnaden i 
relation till fördelningsobjektets omfattning. Fördelningen 100 mot 
200 kronor betraktas som likvärdig med fördelningen 500 mot 1000 
kronor. I båda fallen erhåller den missgynnade gruppen hälften så 
mycket som den gynnade. Determinansperspektivet betraktar 
gruppskillnaden i förhållande till den totala spridningen mellan oli
ka individer. En situation där gruppskillnaden uppgår till 100 kro
nor och den totala spridningen till 200 kronor ses som likvärdig med 
ett läge där gruppskillnaden är 500 kronor och individspridningen 
1000 kronor. I båda fallen uppgår gruppskillnaden till hälften av 
den totala spridningen.38

38. Jfr Douglas Rae, Equalities, Harvard University Press, Cambridge 1981, 
s. 104-129. Rae urskiljer fyra olika kriterier för att mäta graden av jämlikhet. 
Två av dessa motsvarar vad som här kallats skillnads- respektive andelsper
spektivet. De båda övriga består i John Rawls princip förrättvis fördelning (var
je fördelning som innebär en ökning för den sämre ställda är mer jämlik) samt 
en inverterad variant av denna (varje fördelning som innebär en minskning för 
den bättre ställda är mer jämlik). Dessa principers relevans som jämlikhetskri- 
terier beror delvis på om man önskar göra en distinktion mellan jämlikhet å ena 
sidan och rättvisa eller önskvärdhet å den andra. Under förutsättning av en så
dan distinktion ter de båda senare kriterierna som mindre lämpliga, bland an
nat av det skälet att de i vissa fall bedömer en fördelning i lika delar (absolut 
jämlikhet) som mindre jämlik än fördelning i olikstora delar.
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Inget av de tre betraktelsesätten låter sig en gång för alla utpekas 
som ”det rätta”. Men valet mellan dem kan inte heller betraktas som 
godtyckligt. Givet en bestämd teoretisk utgångspunkt blir det möj
ligt att argumentera för eller emot ett visst jämlikhetsperspektiv. Det 
skulle föra för långt att här närmare diskutera denna relation men 
några exempel kan ändå antydningsvis ges.

Skillnadsperspektivet ter sig som mest berättigat i en konflikt- 
eller konkurrenssituation där utfallet står i direkt eller nästintill di
rekt proportion till de absoluta resursskillnadema. Kunskap eller 
kompetens skulle i vissa lägen kunna tänkas utgöra en sådan resurs. 
Andelsperspektivet har en koppling till såväl tanken om avtagande 
marginalnytta inom nationalekonomin som till representationsteo- 
retiska betraktelsesätt inom statskunskapen. En real inkomstskill
nad på 1000 kronor betyder mer i ett fattigt land än ett rikt. En 
skillnad på 10 procentenheter i valdeltagande innebär större ojäm
likhet i representationshänseende vid en låg genomsnittlig nivå än 
vid en hög. Determinansperspektivet hör framförallt hemma i ett 
stratifierings- eller diskrimineringsteoretiskt perspektiv. Det hand
lar här om i vilken grad de förekommande individskillnaderna i ett 
samhälle kan hänföras till en viss egenskap, till exempel ras, klass
tillhörighet eller kön.

Att det på detta sätt går att identifiera ett samband mellan teori och 
jämlikhetsbegrepp betyder inte att en enskild undersökning alltid 
kan och bör välja ett perspektiv framför ett annat. Det synsätt på 
makt och demokrati som skisserats i denna bok hör inte entydigt 
hemma i någon av de teoretiska traditioner som ovan nämnts. Be
roende på hur konfliktsituationen preciseras blir mer än ett jämlik
hetsbegrepp relevant för de indikatorer som här undersöks.

Den intressanta frågan blir istället i vilken grad utfallet beror av 
vilket perspektiv som tillämpas. Figur 10.11 visar hur graden av 
jämlikhet förändrats med avseende på klasstillhörighet och kön. 
Den vänstra diagramkolumnen beskriver utvecklingen i ett skill- 
nadsperspektiv. Måttet är differenser mellan medeltal. Nollpunkten 
betyder perfekt jämlikhet. Minusvärden innebär att arbetare respek
tive kvinnor har en lägre genomsnittlig nivå medan plusvärden im
plicerar motsatsen. Den högra kolumnen visar förändringen i ett 
andelsperspektiv. Måttet är kvoten mellan respektive gruppers me-
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deltal. Värdet 1 innebär perfekt jämlikhet. Avvikelser från detta vär
de uttrycker arbetares och kvinnors relativa under- eller överläge i 
förhållande till medelklass respektive män.39 Determinansperspek- 
tivet har av utrymmesskäl utelämnats då resultaten i huvudsak vi
sar sig vara desamma som för skillnadsmodellen.40

Oavsett vilket betraktelsesätt som väljs visar det sig att könsskill
naderna i samtliga fall utvecklat sig i riktning mot ökad jämlikhet. 
Differenserna har minskat i såväl absoluta som relativa tal. Noteras 
kan att detta även gäller parti aktivitet. Även det andra ledet i 
Westerståhls och Johanssons tes om partiernas "förgubbning" låter 
sig därmed ifrågasättas. Att påstå att partierna "föråldras” ter sig i 
någon mån berättigat, men knappast att de håller på att ”förgubbas”.

Särskilt starkt markerad är kvinnornas frammarsch som demon- 
strationsdeltagare. I 1968 års undersökning uppgick det kvinnliga 
demonstrationsdeltagandet till blott 41 procent av männens nivå. 
Tjugo år senare är kvinnorna inte bara ikapp utan också förbi. Det 
är denna rekordartat snabba förändring som ligger bakom det fak
tum att deltagandetypen i 1987 års undersökning kunde föras in 
bland dem där kvinnor har ett absolut försteg framför män.41

Samtidigt kan ännu ett belägg för den interaktiva förändringsmo- 
dellens tillämplighet noteras. Kön blir den tredje i raden av fakto
rer vars samband med demonstrationsaktivitet byter riktning under 
perioden. Detta innebär att bland de demonstranter som tillkommit 
sedan 1968 svarar kvinnorna för en väsentligt större andel än män
nen.

Demonstrationsdeltagande är inte det enda område där den 
kvinnliga ökningen är större än den manliga. Samma sak gäller för

39. Varje perspektiv motsvaras inte av ett enda mått. Flera varianter är tänkbara. 
Måtten skiljer sig åt bland annat med avseende på antaganden om skalnivå och 
sambandsform samt vilken hänsyn som tas till gruppstorlek. I jämförelse med 
andra alternativ utmärks de här utnyttjade måtten av att de är lätta att tolka, för
utsätter en dikotom gruppindelning, samt inte tar någon hänsyn till gruppstor
lek. För en diskussion om de problem som uppstår vid en övergång från parvisa 
till mer generella jämförelser mellan individer eller grupper, se Rae, 1981, s. 
123-128, samt Amartya Sen, On Economiclnequality, W. W. Norton, New York 
1973, s. 24-76.

40. Resultaten för determinansperspektivet har beräknats med hjälp av standard
iserade regression skoefficienter.

41. Jfr kapitel 6.
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administrativ kompetens och individuell opinionsbildning. Detta 
ger anledning att tillfälligt återvända till den dynamiska modell som 
tidigare visat sig tillämplig för dessa båda indikatorer (jfr Fi
gur 10.8). När modellen analyseras separat för män och kvinnor vi
sar det sig att huvuddelen av den ökning som tidigare kvarstod efter 
kontroll för utbildning kan tillskrivas könsfaktorn. Bland män för
klarar utbildning i stort sett hela förändringen under perioden. Bland 
kvinnor sker en väsentligt större ökning än vad som som skulle för
väntats enbart med utgångspunkt från den stigande utbildningsni
vån.42

Om resultaten entydigt pekar på att kvinnorna stärkt sin ställning 
i förhållande till männen kan samma enkla slutsats ej dras rörande 
arbetarnas position i förhållande till medelklassen.43 I tre av fyra 
fall går utvecklingen visserligen i huvudsak mot ökad jämlikhet. 
Men i ett av dessa, demonstrationsdeltagande, verkar inte utjämn
ingen till arbetarklassens fördel. I de båda första undersökningarna 
är andelen demonstranter högre bland arbetare än bland tjänstemän 
och företagare, men i de två senare är läget det omvända. Än en 
gång visar det sig att demonstrationsdeltagandet byter polaritet.

I det fjärde och sista fallet, individuell opinionsbildning, inträf
far den enda entydiga avvikelsen från den allmänna jämlikhetsten- 
densen. I absoluta tal ökar här skillnaderna mellan arbetare och 
medelklass under hela perioden. Intressant nog ger andelspers-

42. Resultaten grundas ursprungligen på en serie variansanalyser i enlighet med 
vad som tidigare redovisats. Den genomsnittliga lutningen utefter tidsaxeln kan 
därefter beräknas på basis av de punktskattningar som erhålls för varje under
sökningsår. Mätt med ostandardiserade regression skoefficienter utan vägning 
av punkterna erhålls därvid följande resultat före, respektive efter, kontroll för 
utbildning och ålder. Individuell opinionsbildning, män: 0,60/0,10. Individuell 
opinionsbildning, kvinnor: 0,79/0,42. Administrativ kompetens, män: 
0,58/0,16. Administrativ kompetens, kvinnor: 1,10/0,54.

43. Klasstillhörighet har i detta fall definierats som en dikotomi grundad på social- 
gruppsindelningen. Gränslinjen har dragits mellan socialgrupp II och IIL 
Klassificeringen av olika yrkeskategorier följer i huvudsak den som redovisas 
av Robert Erikson i Erikson & Åberg, 1984, s. 35. Småbrukare har emellertid 
förts till socialgrupp II för samtliga undersökningsår eftersom yrkesuppgifter- 
na i medborgarundersökningen inte medger att kategorin jordbrukare uppdelas 
på basis av gårdens arealstorlek. Ej arbetande gifta kvinnor har i 1987 års un
dersökning klassificerats på basis av tidigare yrke snarare än mannens yrke. 
Denna avvikelse i förhållande till de tidigare undersökningarna torde inte mer 
än marginellt kunna påverka de resultat som här redovisas.
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Figur 10.11 Jämlikhetens utveckling med avseende på kön och klass
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pektivet i detta fall inte uttryck för samma tendens. Linjen är i 
huvudsak plan, vilket innebär att arbetarklassen relativt sett är rep
resenterad i ungefär samma utsträckning som tidigare trots att den 
absoluta skillnaden ökar.

För de fyra områden som här behandlats blir den sammanfattan
de slutsatsen att arbetarnas ställning vare sig förstärkts eller försva
gats på något entydigt sätt. Denna beskrivning kan utsträckas till att 
även gälla lågutbildades position i förhållande till högutbildade. 
Oavsett jämlikhetsperspektiv blir huvudtendensen för utbildnings
klyftornas utveckling på de fyra områdena densamma som för 
klasskillnadernas.44 Kvinnornas ställning har däremot otvetydigt 
förändrats till det bättre. Allmänt sett finns heller ingen antydan om 
att deras positionsframflyttning är i avtagande. I två av fallen för
svagas visserligen linjens lutning något mot periodens slut, men i 
de båda övriga gäller motsatsen.

Kvinnornas frammarsch reser ytterligare en fråga av vikt, nämligen 
i vilken grad de traditionella könsskillnaderna utraderas i samma 
takt i alla befolkningsgrupper. Av särskilt intresse är förekomsten 
av eventuella generationsskillnader. Är det framförallt kvinnor ur 
yngre generationer som utjämnat läget i förhållande till männen? 
Eller har även äldre kvinnor förmått bryta gångna tiders mönster?

Svaret ges i Figur 10.12.45 Den högra diagramkolumnen visar 
sambandet mellan generationstillhörighet och jämlikhet beräknat

44. Utbildningsskillnadernas utveckling för de tre olika jämlikhetsperspektiven har 
beräknats som den linjära effekten av antal utbildningsår. I skillnadsperspekti- 
vet blir måttet den ostandardiserade regressionskoefficienten, i andel sperspek
tivet samma koefficient dividerat med medelvärdet för hela urvalet och i 
determinansperspektivet den standardiserade koefficienten. I allt väsentligt blir 
resultaten desamma som de som tidigare redovisats för social klass. Smärre av
vikelser kan noteras för administrativ kompetens, som inte uppvisar någon en
tydig ökning av jämlikheten i determinansperspektivet, samt för individuell 
opinionsbildning, som ger en sådan ökning i andelsperspektivet.

45. Resultaten för de heldragna linjerna i figuren grundas på en serie variansanaly
ser med kön, undersökningsår och generationstillhörighet som oberoende va
riabler. Modellen innefattar interaktion mellan kön och undersökningsår samt 
mellan kön och generation. Linjerna uttrycker de skillnader mellan kvinnors 
och mäns medelvärden som skulle observerats för olika tidpunkter och genera
tioner vid en så kallad balanserad design. Den streckade linjen i den vänstra dia
gramkolumnen visar differensen mellan kvinnors och mäns medelvärden utan 
hänsyn till skillnader i urvalens generationssammansättning.
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med utgångspunkt från skillnadsperspektivet. Samtliga linjer lutar 
genomsnittligt sett uppåt. Detta innebär att kvinnornas ställning i 
förhållande till männen är bättre i yngre generationer än i äldre. Sär
skilt markerad är denna tendens för individuell opinionsbildning 
och demonstrationsdeltagande.46 I båda fallen har männen fortfa
rande ett klart överläge i äldre generationer. Bland de yngre har där
emot skillnaden helt utraderats eller till och med bytt riktning. Ifråga 
om administrativ kompetens finns också ett tydligt generations- 
mönster. För partiaktivitet finns däremot bara en svag antydan till 
generationell bundenhet.47

Den vänstra diagramkolumnen uttrycker jämlikhetens utveck
ling med, respektive utan, hänsyn till förändringar i befolkningens 
generationssammansättning. Den heldragna linjen anger hur jäm
likheten skulle utvecklats om urvalets generationssammansättning 
varit densamma vid samtliga undersökta tidpunkter. Den streckade 
linjen visar vad resultatet faktiskt blivit efter det att äldre genera
tioner utgått och yngre trätt i deras ställe. Skillnaden mellan de båda 
linjerna är ett mått på generationseffektens bidrag till förändringar
na i befolkningen som helhet. I flera fall är detta bidrag betydande. 
Att kvinnorna intar en starkare ställning 1987 än 1968 är till väsent
lig del ett resultat av att befolkningens generationssammansättning 
förändrats. Äldre, mer ojämlika generationer har försvunnit. Yng
re och mer jämlika har tillkommit.48

46. Modellen testades även på det frekvensbaserade måttet på demonstrationsakti- 
vitet. Resultaten visade sig i sak bli desamma. Oavsett vilket mått som används 
kvarstår en klar skillnad mellan olika kohorter, och den förklarar i båda fallen 
en väsentlig del av den utjämning som äger rum över tid i urvalet som helhet.

47. Tolkningen försvåras här dessutom av det samband som råder mellan partiak
tivitetens allmänna nivå och ålder. Att skillnaderna mellan män och kvinnor är 
större bland de äldre kan delvis tänkas bero på att den genomsnittliga nivån där 
ligger högre. Därmed blir stödet för generationshypotesen tveksamt i detta fall.

48. Den redovisade analysen föregicks av en nedbrytning i syfte att klarlägga en
skilda kohorters utveckling över tid. För individuell opinionsbildning och ad
ministrativ kompetens visade sig linjerna vara i huvudsak plana, det vill säga 
ingen större förändring av könsskillnaderna ägde rum inom kohorter. Undan
tag gäller i viss mån för demonstrationsdeltagande där flera generationer tog ett 
steg uppåt mellan 1981 och 1987. Linjerna för administrativ kompetens befanns 
luta svagt uppåt under hela perioden. I samtliga dessa tre fall fanns klara skill
nader mellan kohorter. Som alltid är det teoretiskt möjligt att tänka sig att des
sa skillnader kan ha uppstått på annat sätt än via generationseffekter. Men 
alternativa förklaringssätt måste i detta fall bygga på förekomsten av mindre 
sannolika kombinationer av livscykel- och periodeffekter.
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“ Efter kontroll för: generations- 
Före kontroll för: sammansättning Samband med födelseår

Figur 10.12 Generationstillhörighet och jämlikhet mellan könen
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De resultat som ovan redovisats avser jämlikhet som differenti
ering. Slutsatserna gäller i samtliga fall gruppskillnader av olika 
slag. Därmed kvarstår ännu frågan om hur utvecklingen ser ut rö
rande jämlikhet som spridning. Skillnaderna mellan individer kan 
ha ökat såväl som minskat oavsett de förändringar som noterats på 
gruppnivå.

Vid en analys av denna individspridning är distinktionen mellan 
ett skillnads- och ett andelsperspektiv på jämlikhet återigen höggra
digt relevant. Även om begreppen introducerades i ett sammanhang 
som avsåg gruppskillnader äger de samma tillämplighet när frågan 
gäller differenser mellan individer. I skillnadsperspektivet handlar 
det om de absoluta skillnadernas omfattning. Ett bland flera 
tänkbara mått är standardavvikelsens storlek. Ju högre standard
avvikelse desto större grad av ojämlikhet. I andelsperspektivet 
handlar det om i vilken grad fördelningsobjektet är koncentrerat till 
en mindre del av befolkningen. Ett av de vanligast förekommande 
jämlikhetsmåtten, ginikoefficienten, mäter just denna egenskap. 
Måttet kan variera mellan 0, som innebär att alla har samma andel, 
och 1 som innebär att hela fördelningsobjektet är koncentrerat till 
en enda individ.49

Tabell 10.9 visar hur individspridningen för de fyra indikatorer
na utvecklas under perioden. Den övre delen av tabellen anger 
resultaten i ett skillnadsperspektiv. Den nedre avser andels
perspektivet. Slutsatsen visar sig i detta fall vara starkt beroende av 
perspektivvalet. Mätt med hjälp av standardavvikelser ökar jämlik
heten ifråga om administrativ kompetens, men minskar ifråga om 
individuell opinionsbildning och demonstrationsdeltagande. Parti
aktivitetens spridning förblir i stort sett oförändrad. Med ut
gångspunkt från ginikoefficienten ökar jämlikheten för samtliga 
indikatorer med undantag av partiaktivitet där situationen återigen 
visar sig vara stabil.

För den metodiskt bevandrade läsaren torde dessa resultat inte 
komma som någon överraskning. Med tanke på måttens egenska-

49. Noga taget kan måttet bli exakt 1 endast när antal analysenheter betraktas som 
en fullständigt kontinuerlig variabel.
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Tabell 10.9 Jämlikhet som spridning

1968 1974 1981 1987
Standardavvikelse

Administrativ kompetens 37,3 35,9 33,0 33,1
Individuell opinionsbildning 30,1 31,8 34,4 36,9
Demonstrationsdeltagande 34,8 37,2 42,4 45,8
Partiaktivitet 22,1 23,2 23,6 21,6
Aktivitetsmått: sammanfattning

Ginikoefficient
19,4 20,6 22,0 21,7

Administrativ kompetens 0,31 0,26 0,20 0,19
Individuell opinionsbildning 0,77 0,74 0,69 0,62
Demonstrationsdeltagande 0,86 0,84 0,77 0,70
Partiaktivitet 0,85 0,84 0,85 0,85
Aktivitetsmått: sammanfattning 0,71 0,69 0,64 0,56

per föreligger i flera fall en stark logisk koppling mellan nivå och 
spridning.50 Resultaten blir därmed i stor utsträckning en följd av 
de medelvärdesförändringar som redan redovisats.

De med detta betraktelsesätt minst självklara resultaten avser ut
vecklingen hos det sammanslagna mått som redovisas längst ner i 
respektive tabelldel. Måttet sammanför samtliga indikatorer på 
medborgerlig aktivitet men inbegriper inte administrativ kompe
tens. Med utgångspunkt från detta summerande mått blir resultatet 
en svag ökning av ojämlikheten betraktad i ett skillnadsperspektiv. 
Denna ökning fortsätter dock bara fram till och med 1981. Däref
ter sker ingen ytterligare expansion. Sett i andelsperspektivet sker 
emellertid en förhållandevis klar minskning av ojämlikheten under 
hela perioden. De som är relativt sett mindre aktiva svarar för en 
allt större del av det totala deltagandet. Den samlade aktiviteten 
kommer därmed att representera en allt större del av befolkningen.

Denna slutsats låter sig emellertid inte dras utan reservationer. 
Det summationsmått som låter sig konstrueras på basis av tillgäng
liga data innefattar blott en del av den totala deltaganderepertoaren. 
Frågorna är också så beskaffade att de mäter antal handlingstyper

50. I det extrema fall då variabeln är en dikotomi, såsom ifråga om demonstrations- 
deltagande, är såväl standardavvikelsen som ginikoefficienten en direkt mate
matisk funktion av medelvärdet.
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snarare än antal handlingar. Men det förefaller ändå sannolikt att en 
fullständigare mätning skulle givit samma huvudtendens som den 
som här redovisas.

Vi skall avsluta denna genomgång av jämlikhetens utveckling med 
en aspekt av begreppet som endast låter sig belysas i ett dynamiskt 
perspektiv. Den aspekt det handlar om är den individuella fördel
ningen över tid. Denna fördelning kan betraktas som ett specialfall 
av ojämlikhet som kumulering. Frågan gäller i vilken grad aktivi
tet, engagemang och kompetens fortplantar sig från en tidpunkt till 
en annan. I vilken utsträckning finns det ett kumulativt mönster så
tillvida att det hela tiden är samma människor som bär upp det ak
tiva medborgarskapet?

Två extremfall kan tänkas. I det ena bildar de politiskt starka och 
aktiva en avskiljbar grupp. De som deltar vid en tidpunkt gör det 
också vid nästa. Därvid uppstår ojämlikhet i den meningen att det 
är samma individer som ständigt gör sig gällande. I det andra ex
tremfallet uppvisar det politiska engagemanget en fullständig brist 
på permanens. Ständigt nya individer framträder på tribunen. Den 
som inte realiserar möjligheten att utöva inflytande vid en tidpunkt 
gör det istället vid nästa. Michael Walzers tanke om medborgaren 
som potentiell deltagare har här full genomslagskraft.51

Det faktum att huvuddelen av urvalet för levnadsnivåserien bil
dar en så kallad panelundersökning, det vill säga upprepade inter
vjuer med samma individer, ger oss möjlighet att undersöka hur det 
faktiskt förhåller sig. Den följande analysen grundas på den del av 
urvalet som intervjuades vid samtliga tre tillfällen mellan 1968 och 
1981. En beräkning av stabiliteten är endast meningsfull för tre av 
de mått som tidigare kommit till användning, nämligen administra
tiv kompetens, demonstrationsfrekvens och partiaktivitet. De båda 
ålderskumulativa måtten, individuell opinionsbildning och demon- 
strationsdeltagande, kan inte användas eftersom individuell föränd
ring i dessa fall endast kan ske i eh riktning: från ej deltagit till 
deltagit. Stabiliteten skulle därvid komma att överskattas. Samma 
handling skulle komma att tillgodoräknas vid flera tillfällen.

51. Michael Walzer, Spheres ofJustice: A Defence of Pluralism and Equality, Basil 
Blackwell, Oxford 1983, s. 310.
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Tabell 10.10 Individuell stabilitet och förändring

Stabilitetskoefficient (r)

68-74 74-81 68-81 Reliabilitet
Utan korrigering för mätfel 

Administrativ kompetens 0,49 0,55 0,45 1,00
Demonstrationsfrekvens 0,40 0,41 0,23 1,00
Partiaktivitet 0,58 0,64 0,48 1,00

Med korrigering för mätfel 
Administrativ kompetens 0,82 0,93 0,76 0,59
Demonstrationsfrekvens 0,58 0,59 0,34 0,69
Partiaktivitet 0,75 0,83 0,63 0,77

Resultaten för de mått där analysen låter sig genomföras framgår 
av tabell 10.10. Stabiliteten har beräknats på två sätt. Den övre de
len av tabellen redovisar sambanden över tid utan hänsyn till bris
tande reliabilitet (mätsäkerhet) hos indikatorerna. Den undre visar 
stabiliteten efter korrigering för mätfel.

Inget av beräkningssätten är helt tillfredsställande. När samban
den beräknas utan hänsyn till mätfel kommer kontinuiteten med all 
sannolikhet att underskattas. Den korrigeringsmetod som låter sig 
tillämpas på samtliga tre indikatorer ger å andra sidan troligen en 
överskattning.52 Metoden förutsätter nämligen ett antagande om att 
inga stabila prediktorer påverkar de egenskaper som mäts. I den 
mån att sådana prediktorer finns och har en stark, linjär effekt i sam
ma riktning vid samtliga tidpunkter, erhålls för höga stabilitets- 
koefficienter och för låga reliabilitetsvärdeh. För administrativ 
kompetens känner vi till åtminstone en sådan prediktor, nämligen 
utbildning. Således erhålls i detta fall säkerligen en överskattning

52. De resultat som redovisas i tabellen bygger på den metod för reliabilitetsberäk- 
ning som föreslagits av David R. Heise, "Separating Reliability and Stability in 
Test-Retest Correlation", American Sociological Review, 34,1969, s. 93-101. 
Metoden fordrar tillgång till paneldata i tre steg. En alternativ metod för denna 
typ av reliabilitetsberäkning har senare föreslagits av David E. Wiley & James 
A. Wiley, "The Estimation of Measurement Enor in Panel Data", American So
ciological Review, 35, 1970, 112-117. De båda metoderna ger här, liksom i 
många andra fall, mycket likartade resultat. Den enda större avvikelsen noteras 
för demonstrationsaktivitet där den korrigerade korrelationen mellan 1968 och 
1974 blir två tiondelar högre om den senare metoden används.
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av stabiliteten. För de båda övriga indikatorerna ger inte den tidi
gare analysen underlag för att peka ut några bestämda prediktorer 
av angivet slag. Men med stor sannolikhet erhålls även här något 
för höga värden. Resultaten från de båda beräkningssätten är där
med att betrakta som en slags undre och övre gränsvärden för den 
faktiska kontinuiteten.

Oavsett mätmetod måste koefficienterna för partiaktivitet betrak
tas som förhållandevis höga. Visserligen ger data besked om att par
tiengagemanget på intet sätt är något livslångt åtagande för samtliga 
aktivister. Utan tvivel finns ett inte obetydligt inslag av rörlighet. 
Men jämfört med den relativt höga mobilitet som visat sig utmär
ka många andra, förmodat stabila, egenskaper ter sig koefficienter
na ändå som rätt imponerande.

Att stabiliteten beträffande deltagande i demonstrationståg är vä
sentligt lägre kommer knappast som någon överraskning. En hög 
grad av rörlighet finns på mer än ett sätt inbyggd i själva handlings- 
formen. I sjäva verket ter sig kontinuiteten även i detta fall som för
vånansvärt stark, inte minst mot bakgrund av den drastiska 
förändring i demonstrationsdeltagandets sociala sammansättning 
som samtidigt ägt rum.

Avslutningsvis finns det anledning att mot bakgrund av dessa 
siffror återknyta bekantskapen med Hirschmans teori om de cyklis
ka växlingarna mellan privat och offentligt engagemang. Teorin 
grundar sig ytterst på tanken om individuella mättnadsprocesser. 
Om sådana processer varit verksamma, på en för teorin rimlig styr- 
kenivå och tidshorisont, borde stabilitetsvärdena ha sett ut på ett 
helt annat sätt än de faktiskt visat sig göra. Koefficienterna skulle 
ha varit negativa istället för positiva.

Förvisso är det empiriska utfallet härvidlag föga ägnat att förvå
na. En negativ koefficient hade i det närmaste varit att betrakta som 
en sensation. Men det tämligen triviala faktum att sambanden har 
den riktning de brukar ha sätter obarmhärtigt tummen på teorins 
bristande realism i vissa fundamentala avseenden. Den aggregera- 
de kurvan över tidsandans växlingar kan nog te sig både vacker och 
övertygande. Men dess relation till de underliggande individuella 
processerna förefaller vara väl så problematiska.
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Sammanfattning
En av de mer ambitiösa försöken att testa olika teorier om social 
förändring är den replikation av den klassiska Middletownstudien 
som i slutet av sjuttiotalet genomfördes av Theodore Caplow och 
hans medarbetare. Femtio år efter det att makarna Lynd gjorde sina 
ursprungliga observationer av det sociala livet i en amerikansk 
småstad blev staden på nytt föremål för undersökning. För föränd- 
ringsteoriemas vidkommande blev slutsatsen i allt väsentligt nega
tiv. Staden hade förändrats, men knappast på det sätt teorierna 
förutspått. Några generella tendenser av väntat slag kunde överhu
vudtaget inte beläggas. Med utgångspunkt från den existerande teo
ribildningen framstod de flesta av de observerade förändringarna 
som svårbegripliga och motsägelsefulla.53

Även om tid, plats, och forskningsobjekt skiljer sig åt, har de re
sultat som här erhållits väsentliga drag gemensamma med dem som 
konstaterades av de amerikanska forskarna. De aspekter av männi
skors möjligheter och försök att utöva inflytande som vi kunnat stu
dera låter sig inte infogas i en och samma mall. Nivåförändringarna 
följer inte samma mönster. Sambanden är inte likartade och utveck
las inte i samma riktning. Förståelsen av hur utvecklingen gestaltar 
sig i ett avseende låter sig inte överföras till nästa.

Det finns ett men viktigt undantag från den regeln, nämligen 
könsskillnadernas utveckling. Kvinnornas frammarsch slår igenom 
på samtliga områden. Såväl deras självförtroende som deras faktis
ka aktivitet har ökat i jämförelse med männens. I ett fall, demon
strationsdeltagande, har detta redan lett till att den traditionella

53. Huvudrapporten är Theodore Caplow m. fl., Middletown Families: Fifty Years 
ofChange and Continuity, University of Minnesota Press, Minneapolis 1982. 
Se också Theodore Caplow, "La répétition des enquétes: une méthode de re- 
cherche sociologique", LAnnée Sociologique, 32, 1982, s. 9-22. De ursprung
liga Middletownundersökningarna finns rapporterade i Helen & Robert Lynd, 
Middletown: A Study in American Culture, Harcourt Brace, New York 1930, 
samt Robert & Helen Lynd, Middletown in Transition, Harcourt Brace and 
World, New York 1937. En svensk motsvarighet till Middletownstudien är 
Torgny T. Segerstedt & Agne Lundquist, Människan i industrisamhället, SNS, 
Stockholm 1952 (Del I) och 1955 (Del II). En uppföljning av denna studie på
går inom maktutredningen. Ledare för projektet är Rune Åberg, sociologiska 
institutionen, Umeå uiversitet.
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könsskillnaden reverserats. 1 flera andra är kvinnorna ikapp eller 
nästan ikapp. Särskilt gäller detta i de yngre generationerna.

Det faktum att dynamiken i övrigt uppvisar stora skillnader från 
fall till fall bör inte tolkas som en allmän frånvaro av koherens. Olik
het är en sak, brist på systematik en annan. I själva verket uppvisar 
utvecklingen på samtliga områden en frapperande regelbundenhet. 
Så gott som undantagslöst visade sig förändringarna gå i samma 
riktning under hela tjugoårsperioden. Några tvära kast eller tillfäl
liga stötvågor kunde inte identifieras. Den mest naiva av alla pre- 
diktionsmodeller, den som förutsätter att utvecklingen fortsätter i 
samma riktning som den börjat, träffar i detta fall nästan genomgå
ende rätt. En extrapolering av de förändringar som observerades 
mellan 1968 och 1974 skulle i de allra flesta fall ha givit en hygg
ligt korrekt bild av läget 1987. Att nu detta låter sig sägas med fa
cit i hand är en sak, att skriva ut växlar på framtiden en helt annan.

Den gångna periodens drag av regelbunden utveckling gör det i vil
ket fall tämligen lätt att sammanfatta huvudtendenserna för var och 
en av de fyra indikatorerna. Två av dessa, administrativ kompetens 
och individuell opinionsbildning, visade sig i flera avseeenden föl
ja samma mönster. I båda fallen konstaterades en klar ökning under 
perioden. Denna ökning låter sig i stor utsträckning förstås som ett 
resultat av att utbildningsnivån höjts. Det faktum att utbildnings
möjligheterna i sin tur är starkt knutna till generationstillhörighet 
gör att utvecklingen i hög grad blir generationsbetingad. Äldre ge
nerationer med svagare förmåga att individuellt göra sig gällande 
ersätts av yngre, resursstarkare kohorter.

Detta faktum innebär emellertid inte att åldersskillnaderna i be
folkningen ökar. De äldres lägre utbildningsnivå kompenseras del
vis av livscykeleffekter som verkar i motsatt riktning. För enskilda 
generationer fortsätter kompetens- och aktivitetsnivån att stiga gan
ska långt upp i åldrarna. Som helhet följer utvecklingen ett stabilt, 
additivt mönster. Ålderskurvan förskjuts gradvis uppåt men dess 
principiella utseende förblir detsamma.

I likhet med administrativ kompetens och individuell opinions
bildning uppvisade demonstrationsdeltagandet en kraftig ökning 
under hela perioden. Men i andra avseenden är situationen helt 
annorlunda. Medan individsambanden för de båda förstnämnda
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indikatorerna i de flesta fail förblev likartade genomgick demon- 
strationsdeltagandets sociala sammansättning en remarkabel om
välvning. Den typiske demonstrant som framtonade ur den första 
undersökningen var snarare man än kvinna, snarare arbetare än 
tjänsteman, snarare lågutbildad än högutbildad och snarare äldre än 
yngre. Tjugo år senare har bilden förändrats i samtliga avseenden. 
Den typiske demonstranten av årgång 1987 är en ung, högutbildad 
kvinna med tjänstemannayrke.

Aktiviteten inom de politiska partierna utmärker sig i huvudsak 
genom bristen på förändring. Det finns inga klara belägg för att par
tiaktiviteten minskat under perioden men heller inga tecken till ök
ning. I jämförelse med utvecklingen på andra områden framstår 
denna tendens i flera avseenden som anmärkningsvärd.

För de flesta andra former av politiskt deltagande i vid bemärkel
se tycks den allmänna trenden gå i riktning mot ökad aktivitet. Det 
gäller inte bara de deltagandeformer som här kunnat studeras utan 
också andra. Exempelvis visar de tidigare undersökningarna i lev
nadsnivåserien att såväl den fackliga organisationsgraden som mö
tesaktiviteten steg väsentligt under perioden 1968-1981.54

Den uteblivna ökningen ifråga om partiaktivitet kan också stäl
las i relation till de uppgifter om olika fritidsaktiviteters utveckling 
som redovisas i kapitel 7. På snart sagt samtliga områden pekar kur
vorna uppåt. Aktiviteten ökar. Denna allmänna tendens tycks dock 
på intet sätt ha kommit de politiska partierna tillgodo. Partiväsen
dets ställning framstår därmed som relativt sett försvagat, inte bara 
som en bland flera former för politiskt deltagande utan också som 
ett bland flera sätt på vilket människor kan välja att disponera sin 
fritid.

En av de mest väsentliga frågorna kring den moderna välfärds
statens utveckling gäller utbildningens konsekvenser. Frågan har 
flera sidor. En av dessa gäller effekterna av den stigande utbild
ningsnivån. Bidrar ökad utbildning till att höja den medborgerliga 
kompetens- och aktivitetsnivån i befolkningen? Svaret är ingalun
da självklart. Det finns nämligen två helt olika teoretiska perspek
tiv på utbildningens effekter.

54. Szulkin, 1984, s. 254-261.
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Det ena uppfattar skillnader mellan olika utbildningsgrupper så
som ett resultat av utbildning i sig. Hög utbildning utrustar indivi
den med ett uppsättning resurser i form av motivation, kunskaper 
och färdigheter. Ju högre utbildning desto högre resursnivå. Enligt 
denna modell borde en ökad utbildningsnivå i samhället som hel
het leda till ökad aktivitet och kompetens på de områden där utbild- 
ningsskillnader tidigare visat sig.

Det andra perspektivet ser utbildning huvudsakligen som en frå
ga om legitimering, stratifiering och selektion. Personer som, rela
tivt andra, har hög utbildning har större chans att skaffa sig de 
positioner, knyta de kontakter och inta de sociala roller som i för
längningen medför kunskap och aktivitet. Utifrån detta perspektiv 
behöver en ökad utbildningsnivå inte alls leda till någon förändring. 
Utbildning blir till ett nollsummespel. Det är bara fördelningen av 
en given uppsättning sociala och politiska roller det handlar om.55

Resultaten från denna undersökning ger främst stöd för den för
sta av de två tolkningarna. Men utbildningsnivåns höjning bland 
folkflertalet vinner inte samma genomslag på alla områden. Det är 
i första hand vissa individuella former av politiskt handlande som 
gynnas. Bland dessa märks förmågan att hävda sin ställning i of
fentlig debatt samt i kontakter med myndigheter och andra besluts
fattare.

Emellertid kan frågan om utbildningens konsekvenser också stäl
las som en fråga om jämlikhet. Många av idéerna kring den moder
na välfärdsstatens utveckling förutspår en växande klyfta mellan 
hög- och lågutbildade. En tolkning tar sin utgångspunkt i samhäl
lets meritokratisering. I takt med att de sociala skrankoma raseras 
ökar risken för att de svaga grupperna förlorar dem som skulle kun
nat bli deras främsta företrädare. Att de sociala orättvisorna försvin
ner i ett avseende kan leda att de förstärks i ett annat.56 En annan 
tankegång baseras på den ökande graden av professionalisering.

55. Jfr John W. Meyer, "The Effectsof Education as an Institution", American Jour
nal of Sociology, 83, 1977, s. 55-77.

56. Ett intressant faktum är att denna tanke redan föresvävade ledamöterna av 1946 
års skolkommission. Bland dem som uttryckte farhågor för att de kroppsarbe
tande klasserna skulle komma att försvagas till följd av vidgade utbildnings
möjligheter fanns bland annat folkbildningsmannen Gunnar Hirdman och 
bondeförbundaren Nils Wohlin. Se Jonsson, 1984, s. 182. och däri citerade verk.
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Kraven på kompetens och effektivitet stiger. I informationssamhäl
lets politiska liv gäller det mer att kunna än att vilja.58

Ingen av dessa idéer vinner något entydigt stöd i de resultat som 
här presenterats. Ifråga om individuell opinionsbildning kunde vis
serligen ökande skillnader beläggas. Men gapet växer inte i snab
bare takt än att arbetarklassens och de lågutbildades andel förblir 
väsentligen oförändrad. Ett annat område där de högutbildade gör 
sig gällande i högre grad än tidigare är demonstrationsdeltagande. 
Men denna deltagandeform kan knappast räknas till dem som ut
märker sig för höga krav på kompetens och självförtroende. Snara
re torde det känslomässiga engagemanget här få sitt mest direkta 
genomslag. Förklaringen till det ökade demonstrationsdeltagandet 
bland de högutbildade bör sökas i politikens eller utbildningens för
ändrade innehåll. För de återstående två indikatorerna, administra
tiv kompetens och partiaktivitet pekar resultaten på minskande 
snarare än ökande skillnader mellan sociala klasser och utbildnings
grupper.

I den mån det kan skönjas något hot mot de svaga gruppernas 
ställning ligger det istället främst i en försvagning av den repre
sentativa demokratins institutioner. Partiaktivitet och valdeltagan
de utmärks av att de sociala skillnaderna är mycket små. När blicken 
riktas mot andra områden ter sig klyftorna större.

Flera varningssignaler kan här skönjas. Partiaktiviteten försva
gas i jämförelse med andra deltagandeformer. Valundersökningar
na pekar på att även partiidentifikationen, en av de viktigaste 
psykologiska indikatorerna på medborgarnas förhållande till parti
väsendet, är i avtagande.59 Samma sak gäller det självuppskattade 
intresset för politik som i första hand kan antas mäta inställningen 
till just partipolitik.60 Slutligen kan nämnas det sjunkande valdel
tagandet under senare år. I flera fall torde det vara för tidigt att ut
tala sig om huruvida dessa tendenser återspeglar en djupgående 
förändring eller blott en tillfällig fluktuation. Men de framstår ändå 
som några av de viktigaste mörka skiftningarna i en i många avse
enden ljus bild av demokratins förändring på inedborgarnivå.

58. Se t. ex. Daniel Bell, The Corning of Postd ndusirial Societ\\ Basic Books, New 
York 1973.

59. Holmberg & Gilljam, 1987. s. 241- 255.
60. Ibid., 51-55.



11. Det mångtydiga medborgarskapet

En teoretisk utgångspunkt för denna undersökning har varit det 
mångdimensionella medborgarskapet. Den moderna människan 
uppträder i en mängd olika roller och egenskaper. Möjligheten att 
göra sig gällande, att hävda sin rätt, kan därmed variera starkt från 
ett livsområde till ett annat.

Ett betydelsefullt resultat från kapitel 2 är att det faktiskt finns 
sådana variationer. Det finns skillnader i två olika avseenden, dels 
mellan medborgarroller, dels mellan individer. Undersökningen har 
lagts upp så att det skall vara möjligt att systematiskt jämföra olika 
livsområden. Mätningen gör därmed inte anspråk på fullständighet. 
Det finns många andra medborgarsituationer som inte tagits upp; 
inom de utvalda områdena har endast en del aspekter kunnat beak
tas. Men de frågor som ställts täcker inte desto mindre ett antal 
centrala delar av människors vardagsliv: boende, konsumtion, häl
sovård, barnomsorg, skola och arbetsliv.

Oberoende av vilken mätteknik som utnyttjas — frågor om miss
nöje och faktiska påverkansförsök eller frågor om den självupplev
da,förmågan att påverka — kan man konstatera att det finns stora 
skillnader mellan de olika medborgarrollerna. Arbetslivet utmärks 
av förhållandevis stort missnöje och många krav, men också många 
initiativ och försök att påverka, ofta lyckosamma sådana. Hos pa
tienter och anhöriga finns inte sällan en tyst vanmakt, krav som inte 
kommer till uttryck. Skolbarnens föräldrar anser sig ha minimala 
möjligheter att påverka barnens förhållanden i skolan.

Men det finns inte bara stora variationer mellan olika områden 
utan också stora olikheter mellan medborgare i samma roll. En vik
tig källa till dessa individuella skillnader är den faktiska situationen. 
Boendet utgör ett karaktäristiskt exempel. Det finns en himmelsvid 
skillnad mellan hur de som äger sin bostad bedömer sina möjlighe
ter att påverka hur bostaden skall repareras och hyresgästernas syn 
på sina möjligheter att påverka kostnaden för bostaden. Att skillna-
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derna går i denna riktning är nu föga överraskande; det anmärk
ningsvärda är sambandets styrka, att det finns så få undantag från 
den allmänna regeln. Detta faktum belyser ett fenomen av generellt 
intresse. Det finns, åtminstone i detta land vid denna tidpunkt, en 
stark koppling mellan det subjektiva och det objektiva. Det finns en 
enhetlighet i svaren som tyder på en stark nationell homogenitet i 
förväntningsstrukturen. Utrymmet för "falskt medvetande” förefal
ler därmed vara begränsat. Det råder sällan någon iögonenfallande 
brist på korrespondens mellan faktiskt situation och bedömning av 
denna situation. Medborgarnas skattningar av sina möjligheter att 
utöva inflytande är i detta avseende realistiska.

En central komponent i medborgarskapsbegreppet är jämlikhet. 
Som framhållits i bokens inledande kapitel behöver inte jämlik
hetsidealet tolkas så att ”alla måste vara lika”. Jämlikhet och uni
versalism är inte nödvändigtvis detsamma som likriktning och 
uniformitet. För att underlätta diskussion infördes tre olika bestäm
ningar av jämlikhetsidealet. Tre typer av ojämlikhet kunde därmed 
urskiljas: ojämlikhet avseende spridning, differentiering respektive 
kumulering. Det är nu dags att sammanfattande diskutera medbor
garundersökningens delresultat i ljuset av dessa tre jämlikhetsbe- 
grepp.

Ojämlikhet avseende spridning
Ingen av de medborgarsituationer som tagits upp till granskning 

utmärks av full jämlikhet. Alltid är det en viss andel medborgare 
som inte utnyttjar sin rättighet, som är passiva, som är missnöjda 
utan att göra något åt saken eller som känner att de saknar möjlig
heter att påverka. Det råder inget som helst tvivel om att medbor
garskapet i dagens Sverige endast är ofullständigt förverkligat. Det 
finns stora skillnader i förmågan att göra sig gällande och hävda sin 
rätt. Makten i Sverige är ojämnt fördelad.

Detta är huvudresultatet. Men undersökningen har lagts upp så 
att det skall vara möjligt att urskilja nyanser i den svart-vita bilden. 
Det finns, som nämnts, inte endast skillnader mellan individer utan 
också mellan olika livsområden. I en del situationer är det förverk-
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ligade medborgarskapet inte endast en angelägenhet för ett privile
gierat fåtal. Det finns exempel, inte minst från arbetslivet och för- 
äldrarollema, på att flertalet på ett eller annat sätt engagerar sig för 
att tillvarata sina intressen.

Varje bedömning av huruvida ett procenttal är ”högt” eller ”lågt” 
beror givetvis helt på jämförelsepunkten. Hur skall exempelvis en 
siffra på 26 procent värderas? Mycket eller litet? Det är inte desto 
mindre ett faktum att de svenska medborgarna utnyttjar en fjärde
del av möjligheterna att vara aktiv i rollerna som boende, småbarns
förälder, skolbarnsförälder och anställd. Nästan alla föräldrar går 
på föräldramöte. Mer än var sjätte anställd har förtroendeuppdrag 
på arbetsplatsen; 60 procent av de anställda har under ett år gjort 
åtminstone något försök att påverka förhållandena på arbetsplatsen.

Endast på ett mindre antal punkter kan resultaten från medbor
garundersökningen jämföras med äldre studier. Dessa få möjlighe
ter till tidsjämförelser är desto mer intressanta. Den administrativa 
kompetensen, förmågan att hävda sin intressen gentemot offentli
ga myndigheter, har ökat signifikant under den senaste tjugoårspe
rioden. Det är visserligen en tredjedel som anser att de inte själva 
kan författa ett överklagande, men denna andel är sjunkande. Den 
tiondel som i detta avseende står allra svagast är de som varken själ
va kan överklaga eller har någon som de kan vända sig till och be 
om hjälp. Det är återigen värt att påpeka att denna andel inte fort
sätter att sjunka. Denna den allra mest utsatta gruppen är fortfaran
de tio procent.

När det gäller det politiska deltagandet är bilden inte enhetlig. 
Visserligen är det fortfarande så att politiska aktiviteter, bortsett från 
röstning, inte lockar mer än ett mindretal. Även om valdeltagandet 
i Sverige ännu ligger på en relativt hög nivå har de senaste två va
len inneburit ett varningstecken. Andelen medborgare som inte ut
nyttjar sin rösträtt ökar och uppgår nu till 14 procent. Det finns fler 
tecken på att vitaliteten i den representativa demokratin idag inte är 
den bästa. Aktiviteten i de lokala partiorganisationerna stagnerar.

Men det vore felaktigt att härav dra den slutsatsen att medbor
garna rent allmänt håller på att bli mer passiva. När det gäller and
ra former för politiskt engagemang är bilden en helt annan. Mer 
individuella yttringar av politisk aktivitet och opinionsbildning vi
sar en klart uppåtgående trend. Fler och fler medborgare utför un-
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der ett år handlingar som åtminstone i något avseende kan betrak
tas som politiska. Därmed ökar också antalet krav och önskemål 
som direkt eller indirekt härstammar från folkliga opinionsyttring
ar.

Tanken att den politiska demokratin endast träder i funktion på 
valdagen vart tredje år har aldrig varit något ideal. I den svenska 
demokratins föreställningsvärld spelar folkrörelserna en stor roll: 
också mellan valen engageras medborgarna i frivilliga organi
sationer på demokratisk grund. Det finns också flera belägg för att 
folkrörelse-Sverige bygger på en imponerande medlemsbas. Ge- 
nomsnittsmedborgaren är med i tre slag av organisationer. Endast 
6 procent saknar helt medlemskap. Men undersökningen har visat 
att det finns åtskillig luft i dessa siffror. Facket, Konsum och idrotts
rörelsen står för bort emot hälften av medlemskapen. De verkliga 
eldsjälarna är få. I de flesta organisationer är majoriteten av med
lemmarna pappersmedlemmar.

Särskilt svag medlemsförankring har en del av de s.k. nya folk
rörelserna. Fredsrörelsen, kvinnoorganisationerna, de lokala ak
tionsgrupperna samt miljöröreisen bärs upp av ett fåtal entusiaster; 
andelen aktiva i dessa organisationer uppgår till vardera omkring 1 
procent av befolkningen.

Organisationsväsendets folkliga förankring bör emellertid inte 
endast mätas i termer av medlemskap, uppdrag och aktiviteter. Det 
finns också osynliga band mellan organisationerna och medborgar
na. Känslan av solidaritet och samhörighet med de organiserade rö
relserna är större än vad som framgår av antalet medlemmar och 
aktivister.

Tar man även dessa psykologiska aspekter i beaktande komp
letteras bilden av medborgarnas samhällsengagemang. Trots en 
utbredd skepticism mot många av de centrala samhällsinstitutio
nernas sätt att arbeta kan medborgarnas förhållningssätt till sitt 
samhälle inte generellt beskrivas i termer av alienation och främ
lingskänsla. Det finns en utbredd känsla av att kunna påverka och 
en beredskap att översätta sitt engagemang i praktisk handling. Det 
latenta medborgarskapet är starkare än det förverkligade. På flera 
av de punkter där det varit möjligt att göra jämförelser över tid finns 
det också belägg för att medborgarnas förmåga att ta ansvar för sitt 
samhälle ökar från år till år.
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Det finns ett logiskt samband mellan nivåförändringar och för
ändringar avseende jämlikhet som spridning. Men detta samband 
ser olika ut beroende på i vilket perspektiv jämlikheten betraktas. 
Ett enkelt exempel kan illustrera. Antag att ett land under en viss 
tidsepok demokratiseras. Något som tidigare var förbehållet ett få
tal blir efter hand var mans egendom.

Utgångspunkten ligger på en mycket låg nivå, låt säga 1 procent 
av befolkningen. I andelsperspektivet är då ojämlikheten stor. Med
borgarskapets förverkligande är koncentrerat till en liten priviligie- 
rad grupp. Men sett i skillnadsperspektivet är ojämlikheten liten, 
vilket kan förefalla paradoxalt. Skillnadsperspektivet säger dock 
inget annat än att de flesta medborgare är lika, i detta fall i det dystra 
avseendet att de är lika utanförstående.

Efter hand vidgas medborgarskapet. När hälften av befolkning
en omfattas har ojämlikheten också förändrats. I andelsperspekti
vet har den minskat. Koncentrationen är inte längre fullt så stark. 
Men i skillnadsperspektivet har den ökat. Standardavvikelsen för 
en 50-50-fördelning är högre än för en 1-99-fördelning.

Processen fortsätter; vid den teoretiska slutstationen omfattas 
100 procent av befolkningen. I denna slutfas minskar ojämlikheten 
i båda avseendena. I andelsperspektivet är jämlikheten fullständig 
när alla kommit i åtnjutande av rättigheten. Också i skillnadsper
spektivet råder här minimal ojämlikhet.

Var Sverige befinner sig i detta schema går inte att entydigt 
fastställa. Faktiska förändringsmönster följer inte den ideala de- 
mokratiseringsprocessens raka väg. Olika dimensioner av med
borgarskapet uppvisar olika förändringsmönster. I några fall har 
utvecklingen nått till knappt hälften av befolkningen, exempelvis 
ifråga om individuell opinionsbildning. Det förklarar det skenbart 
paradoxala resultatet att ojämlikheten i skillnadsperspektivet här 
ökar samtidigt som ojämlikheten i andelsperspektivet fortlöpande 
minskar.

Ojämlikhet avseende differentiering
Givet att det finns ett betydande mått av individuella olikheter i 
medborgarskapets förverkligande inställer sig frågan om vad som
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är orsaken till dessa variationer. Vilken roll spelar skillnader i till
gången på ekonomiska och andra resurser, skillnader i social posi
tion? Uppmärksamheten har framför allt riktats mot tre faktorer: 
kön, generation och social position.

Slutsatsen i detta avseende är att alla tre faktorer har stor bety
delse. Aktiviteten och förmågan att göra sig gällande inom olika 
levnadsområden skiljer sig ofta starkt mellan kvinnor och män, mel
lan åldersgrupper och mellan olika socialgrupper. Men dessa be
stämningsfaktorer har olika tyngd i olika sammanhang. Sambandet 
mellan social situation och medborgarskapets realiteter måste där
för specificeras mer i detalj.

Könsskillnaderna går inte alltid i samma riktning. Visserligen be
kräftas det från ett otal svenska och utländska undersökningar väl
bekanta förhållandet att män har ett övertag i fråga om aktivitet 
inom arbetsliv, partipolitik och myndighetskontakter. Den manliga 
dominansen är fortfarande stor inom arbetslivet och den offentliga 
sfären. Men utanför dessa männens gamla traditionella domäner ser 
förhållandet ofta annorlunda ut. Kvinnor är mer aktiva än män, inte 
bara inom de delar av privatsfären som rör familj och omsorg, utan 
också vad gäller de former av politiskt handlande som är inriktat på 
opinionsbildning och militanta protester.

Bilden av kvinnorna som generellt mer passiva och underlägsna 
stämmer således inte. I samma takt som traditionella kvinnoområ- 
den görs till föremål för offentlig politik förändras också samban
det mellan kön och politiskt engagemang. Tillgängliga tidsseriedata 
visar också att kvinnorna, särskilt de yngre högutbildade, snabbt 
håller på att hämta in männens försprång. På vissa områden har 
gamla könsskillnader redan hunnit utraderas.

Medborgarengagemanget skiljer sig ofta starkt mellan olika ål
dersgrupper. Att tolka innebörden av sådana åldersvariationer är 
förknippat med stora problem. Med ledning av longitudinella data 
har det emellertid varit möjligt att inom en del områden särskilja 
livscykeleffekter, generationseffekter och periodeffekter. Före
komsten av olika effekttyper varierar från område till område. Men 
det finns en gemensam nämnare. Den granskade tjugoårsperioden 
har inte kännetecknats av tillfälliga svängningar eller stötvågor. De 
förändringsprocesser som kunnat beläggas har mera karaktären av 
en fortgående, kontinuerlig strukturell förändring.
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En stor del av ökningen i det medborgerliga deltagandet kan till
skrivas utbildningsnivåns pågående höjning. Det har här främst 
varit fråga om en generationell förändring; nya högutbildade gene
rationer avlöser äldre lågutbildade. Men även i de medelålders och 
äldre generationerna noteras en viss höjning av deltagandenivån.

Till dessa historiska strukturförändringar skall läggas de ålders- 
variationer som kan tillskrivas livscykelprocesser. Flera av medbor
garrollerna har ett starkt samband med positionen i ålderstrappan. 
Engagemanget i rollerna som förälder, boende, konsument och an
ställd är som störst i medelåldern, vid den tid då man vinner inträ
de på arbetsmarknaden, bildar familj och skaffar barn. Även vissa 
aspekter av det politiska deltagandet, särskilt kontakter och mani
festationer, är högst i denna ålder. Att ålderskurvans vändpunkt nås 
i den tidiga snarare än den sena medelåldern kan i en del fall till
skrivas den högre utbildningsnivån i yngre generationer. Men en 
stor del av det bågformiga sambandet med ålder torde ändå bero på 
livscykelvariationer.

Det finns emellertid exempel på ålderssamband som har en nå
got annorlunda struktur. En del typer av medborgarengagemang har 
ett kontinuerligt stigande samband med ålder; detta gäller i synner
het psykologisk identifikation med de politiska partierna och sam
hällets organiserade rörelser. Huruvida dessa samband skall förstås 
huvudsakligen som en generations- eller en livscykeleffekt fram
står ännu som oklart.

Stor möda har lagts ner på att dokumentera sambandet mellan 
medborgarskap och social position. Uppmärksamheten har i första 
hand koncentrerats på skillnader avseende utbildning och yrke. Sär
skilt har analysen inriktats på att utveckla ett mer nyanserat klass
begrepp än de äldre trubbiga indelningarna i ett fåtal grova 
kategorier. Resultaten av sambandet mellan klasstillhörighet och 
medborgarskap torde därför inte vara uttryck för mätinstrumentets 
egenskaper.

Det visar sig trots allt att utbildning och klass fortfarande har en 
mycket stor betydelse. Arbetare befinner sig i ständigt underläge. 
De syns och hörs inte så mycket som medelklassen, de tar färre ini
tiativ, har inte samma framgång i sina påverkansförsök och gör en 
mer negativ bedömning av sina möjligheter att påverka. Medbor
garskapet är ännu idag skevt. Arbetare har svårare att hävda sin rätt.
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Medborgarskapets klassprägel varierar dock från område till 
område. Det ligger i sakens natur att arbetslivet uppvisar störst 
klasskillnader. Men även föräldrarollerna och rollen som boende 
kännetecknas av bristande jämlikhet med avseende på social posi
tion.

Det partipolitiska engagemanget skiljer sig föga mellan klasser
na, men andra aspekter av politiskt deltagande är desto mer klass- 
präglade. Den politiska opinion som kommer till öppet uttryck talar 
med en utpräglad medelklassaccent.

Utbildningsskillnaderna ser i allt väsentligt ut på samma sätt som 
dessa klassolikheter. Men hög utbildning är inte alltid förknippad 
med höga värden på medborgarskapets olika dimensioner. Uppdel
ningen i å ena sidan aktivt deltagande och å andra sidan (bedömning 
av eget) inflytande är i detta avseende illustrativ. De högutbildade, 
särskilt de högre tjänstemännen i offentlig tjänst, är mycket aktiva, 
men deras deltagande motsvaras långt ifrån alltid av makt och in
flytande. A andra sidan finns det sociala grupper, främst jordbruka
re och företagare, som menar sig ha stort inflytande utan att för den 
skull vara särskilt aktiva.

De resurser som står till en medborgares förfogande kan vara av 
såväl individuell som kollektiv karaktär. Frågan är om kollektiva 
resurser, såsom organisationsanknytning och tillgång till personliga 
nätverk, kan kompensera en eventuell brist på individuella resurser. 
Resultatet av hypotesprövningen på denna punkt blev väsentligen 
negativt. Kollektiva resurser av typ föreningsmedlemskap upphä
ver inte effekten av de individuella resurserna. Eftersom tillgången 
till kollektiva resurser till yttermera visso är ojämnt fördelad tende
rar dessa kollektiva faktorer snarast att vidmakthålla och förstärka 
existerande ojämlikheter.

Ojämlikhet avseende kumulering
Jämlikhet i den tredje och avslutande meningen innebär att olika 
medborgarsfärer saknar inbördes samband. Ojämlikhet betyder om
vänt att den som står stark i ett avseende också gör det i ett annat. 
Det statistiska uttrycket för ojämlikhet avseende sådan kumulering 
är korrelation mellan medborgarområden.
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Det är fullt klart att det råder en viss ojämlikhet även i detta av
seende. De olika medborgardimensionerna förbinds av inbördes, 
positiva korrelationer. Olikheterna tenderar sålunda att fortplantas 
mellan skilda områden.

Men, och detta är ett minst lika viktigt resultat, korrelationerna 
är i flertalet fall svaga. Hypotesen att medborgarskapet är endimen- 
sionellt får inget stöd i data. Det går inte att rangordna medborgar
na efter ett enda kriterium, från högt till lågt, från starkt till svagt. 
De olika medborgarrollerna är såpass orelaterade till varandra att 
det är berättigat att tala om det mångdimensionella medborgarska
pet.

Mot denna bakgrund är det av stort intresse att vissa medborgar- 
dimensioner avtecknar sig genom sina inbördes starka samband. 
Arbetsliv och politik förenas av att de som är aktiva och engagera
de inom det ena området vanligen också är det inom det andra. 
Denna korrelation är inget skensamband, utan kvarstår även efter 
kontroll för exempelvis utbildningsskillnader. De som är tysta och 
maktlösa i arbetslivet är i allmänhet passiva också i politiken.

En annan stark korrelation råder mellan politik och föreningsliv. 
Bilden av de två ”kanalerna”, den parlamentariska och den korpo- 
rativa, får inte förstås som en verklighetsbeskrivning. I realiteten 
förenas den politiska arenan och organisationslivet av täta person
allianser.

Det mångtydiga medborgarskapet
En sammanfattning kan vara mer eller mindre träffande som be
skrivning av hela bokens innehåll. En stor del av informationen går 
med nödvändighet förlorad när innehållet skall koncentreras till 
några få sidor. Graden av informationsförlust är i sig en upplysning 
av stort värde. Denna bok har varit särskilt svår att sammanfatta. En 
viktig konklusion av detta arbete är att det moderna medborgarska
pets olika dimensioner, nyanser och fasetter inte låter sig reduceras 
till någon enda enkel dimension eller klassificering.

Just flerdimensionaliteten, komplexiteten och mångtydigheten 
låter vi bilda slutvinjett i denna skildring av medborgarna i det sena 
1980-talets Sverige. Åtskilliga uppfattningar om hur samhället
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fungerar grundas på schematiska och förlegade föreställningar. Inte 
minst samhällsvetenskaperna är i behov av nya begrepp och förstå
elseinstrument, vilka bättre förmår spegla mångfalden i dagens 
samhälle.

Ytterst handlar medborgarskapet om individernas möjligheter att 
förverkliga sin frihet. Det flerdimensionella medborgarskapet är ett 
faktum som är ägnat att öka antalet frihetsgrader, att vidga medbor
garnas handlingsrepertoar. De data som presenterats i denna bok ut
gör ett stöd för uppfattningen att medborgarnas förmåga att ta 
ansvar för sitt samhälle idag är större än kanske någonsin. Huruvi
da dagens etablerade institutioner är de som är bäst ägnade att ge 
uttryck för medborgarnas självständighet är en annan fråga.







"All offentlig makt i Sverige utgår från folket." Så 
inleds den svenska grundlagen. Demokratin byg
ger på tanken att medborgarna själva skall styra 
sina levnadsförhållanden och samhällsutveck
lingen i stort.

Men hur stor är klyftan mellan demokratins 
ideal och dagens verklighet? Denna bok under
söker svenskarnas faktiska försök att utöva infly
tande på olika områden samt hur de ser på sina 
möjligheter att påverka.

Boken redovisar resultat från ett forskningsprojekt 
inom maktutredningen. Författarna är verksam
ma vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala 
universitet.
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