Kooperation,
ideellt arbete
&
lokal ekonomisk
utveckling

1

2

Kooperation,
Ideellt arbete
&
lokal ekonomisk
utveckling

REDAKTÖR

Ann-Mari Sätre Åhlander

3

utges sedan tidigt 1980-tal av
Föreningen Kooperativa Studier. Föreningen har
som syfte att ”främja och stimulera forskning och
studier om kooperation och utveckla kooperationen
som forskningsområde”.
KOOPERATIV ÅRSBOK

De senaste årsböckerna i serien är:
Synliga & Osynliga vinster, Kooperativ Årsbok 1998
Mellan Stat & Marknad, Kooperativ Årsbok 1999
Om Kooperation & Social Ekonomi, Kooperativ Årsbok 2000
Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser, Kooperativ Årsbok 2001

Beställningar:
Kooperativ Årsbok 2002
”Kooperation, ideellt arbete och lokal ekonomisk utveckling”
kan beställas genom
kflibrary@koopi.se
KF Bibliotek (Michael Hagström)
Box 200 63, 104 60 Stockholm (Besöksadress: Östgötagatan 30)
Telefon 08-772 89 74
Årsboken kan även beställas via
http://kfbibliotek.koopi.se

KOOPERATION, IDEELLT ARBETE OCH LOKAL EKONOMISK UTVECKLING

Kooperativ Årsbok 2002
© Författarna och utgivaren
Utgivare: Föreningen Kooperativa Studier
Omslag: Helena Lundin Grafisk produktion: Annica Nordin, Periferi film o. Form
Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, 2003
Upplaga: 500 ex
ISSN 0280-4336 ISBN 91-87132-09-5

4

Innehåll
Förord och inledning

7

Nätmedborgare – demokratins förnyare

15

M I C H AEL H AG S T R Ö M

Att undvika oligarki i teori och praktik
G UN J O NS S O N , S T I NA R O EM P KE

O C H I NG R I D

43
Z AKR I S S ON

Likestilling som økonomisk og sosial kapital i samvireforetak

73

E L S A F J EL DAVLI

Perspektiv på regionalt utvecklingsarbete i kölvattnet av
prop. 97/98:62

101

L I L L EM O R W ES T ER BER G

Tid kan inte sparas

127

H ANS W ES T L UND

Vart tog geisten vägen?

153

D O R I T C H R I S T ENS EN

Samhällsentreprenörerna i Naestie – lokal utveckling i fjällmiljö

187

J Ö R G EN L I T H ANDER

Det lokale foreningsliv som en vigtig aktør i udviklingen
af landdistrikter

217

M AR I ANNE B AY N I EL S EN

Socialt kapital, förtroende och förändringar inom den offentliga
sektorn i Finland
A NNE K O VAL AI NEN

O C H J O H ANNA

245

Ö S T ER BERG

Social ekonomi och lokal ekonomisk utveckling i Jämtland
och Tröndelag

271

A NN -M AR I S ÄT R E Å H L ANDER

Författarpresentationer

297

5

6

Förord och inledning
Å R 2002 ÅRS ÅRSBOK innehåller bidrag från Danmark, Finland, Norge
och Sverige. Några av årets bidrag presenterades på den sjätte årliga konferensen i det Nordisk-Skotska Nätverket kring lokal och regional utveckling
som gick av stapeln i Östersund i slutet av sommaren. De flesta bidragen
är fokuserade på glesbygdsregioner. Årets tema försöker binda ihop ko
operation, ideellt arbete med lokal ekonomisk utveckling. Gränsen mellan
att lokala föreningar är med och påverkar, bidrar till överlevnad och kanske även till ekonomisk utveckling och inflyttning är inte alldeles klar.
Förhoppningen är att årets artiklar utifrån olika infallsvinklar tillsammans
ska bidra till en ökad förståelse för hur och när kooperation och ideellt
arbete, direkt eller indirekt, kan utgöra en hävstång för lokal ekonomisk
utveckling.
Föreningen tackar FKU – Föreningen Kooperativ Utveckling i Sverige
för finansiellt stöd som möjliggjort att årsboken kunnat utges även i år. Jag
tackar redaktionskommittén bestående av Gurli Jakobsen, Tom Johnstad,
Stig Westerdahl och Ingrid Zakrisson för hjälp med genomläsning, synpunkter samt förmedling av andra kritiska granskares kommentarer på
årets olika bidrag. Som redaktör vill jag rikta ett särskilt tack till föreningens ordförande Ingrid Zakrisson för hennes engagemang och för ett väldigt gott arbete. Jag vill också tacka Annica Nordin för formgivning av
bokens inlaga och för att ha skött kontakterna kring tryckningen.

Bokens tema och disposition
Årets årsbok får inleda med två artiklar fokuserade kring kooperation som
organisationsform. Traditionellt har kooperation framhållits som en demokratisk organisationsform. Gemensamt för de två artiklarna är att de
utgår ifrån att kooperationen fått problem med att upprätthålla denna
”fördel”, och de tar utifrån olika utgångspunkter upp hur kooperationen
kan eller bör förnya sig när omgivningen förändras. Artiklarna bidrar
KOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV.
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därmed till en ökad förståelse av demokratins grundvalar. Dessa två artiklar bör väcka intresse för hur demokratiska processer kommer till stånd
och tar fart, men också varför de kan avstanna. Michael Hagström vid
Kooperativa Förbundet har med artikeln ”Nätmedborgare – demokratins
förnyare” fått inleda 2002 års årsbok. Utgångspunkten för Hagströms
artikel är att vi befinner oss i en demokrati i kris. Han frågar sig om inte
IT kan bli ett verksamt instrument i demokratins tjänst då medborgarna
med teknikens hjälp ges ökad möjlighet att kontrollera staten och dess
myndigheter. Hagström som konstaterar att förhållandet i det närmaste
blivit det motsatta jämfört med vad som postulerades i George Orwells
bok ”1984”, förespråkar att kooperationen med sin demokratiska tradition måste pröva sig fram genom att skapa utrymme för virtuella föreningar.
Den andra artikeln ”Att undvika oligarki i teori och praktik”, författad
av Gun Jonsson, Stina Roempke och Ingrid Zakrisson vid Mitthögskolan,
behandlar också frågan om kopplingen mellan kooperation och demokrati. Artikeln tar upp frågan om kooperation och föreningsliv som skolor i
demokrati och fördjupar sig i den teoretiska diskussionen om huruvida
demokrati oundvikligen utvecklas till oligarki när kooperativen växer.
Olika alternativ som gör det möjligt att demokratiska organisationer bibehålls och kan förhindra att fåtalsvälde uppkommer diskuteras och analyseras utifrån ett antal undersökta föreningar i Norrlands inland.
Två artiklar berör jämställdhet, båda baserade på större rapporter, ILO
respektive rapport som utgivits av Nutek i Sverige. En likhet är att båda ser
ökad jämlikhet som medel för ekonomisk utveckling. Den ena visar hur
ökad jämställdhet inom kooperationen kan utgöra ett medel för ett bättre
ekonomiskt resultat, den andra varför jämställdhet inte uppnåddes i arbetet med tillväxtavtalen i Sverige. Även det tredje bidraget till årets årsbok
utgår ifrån den grundläggande föreställningen att kooperativ värnar om
att vara demokratiska organisationer, här med fokus på jämställdhet. Här
framhålls den demokratiska organisationen och även jämställdhet som
medel för att åstadkomma ekonomiskt bättre resultat. Elsa Fjeldavli vid
Norsk Senter for Bygdeforsking i Trondheim studerar jämställdheten i två
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norska kooperativ och visar hur dessa kooperativ lyckats använda jämställdhet som en form av socialt kapital. Utifrån intervjuer med anställda i
de två kooperativen diskuterar författaren på vilket sätt jämställdheten
bidragit till att företagens målsättningar kunnat realiseras.
Utgångspunkten för den fjärde artikeln, författad av Lillemor Westerberg vid Stockholms Universitet, är att jämställdhetsmålen i arbetet med
de svenska tillväxtavtalen inte har uppnåtts. Hon försöker förklara varför
kvinnor som har kunskaper om regionens näringsliv och som visat att de
velat delta i utvecklingsarbetet inte varit med. Utifrån ett antal intervjuer
med kvinnor med erfarenhet på området diskuterar hon betydelsen av att
kvinnor ej varit med i processen. Hon ger flera exempel på hur alternativa
idéer som framförts av dessa kvinnor kring vad som kan bidra till regional
utveckling inte kommit med bland förslagen.
Ett av de mer teoretiska bidragen behandlar begreppet socialt kapital
och problematiken kring hur företagsrelaterat respektive samhällsrelaterat
socialt kapital ska kunna mätas. Hans Westlund, Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS), diskuterar i sin artikel begreppet socialt kapital i ett
ekonomiskt-teoretiskt perspektiv. Begreppets anknytning till ansatser och
skolor som utvecklats på kapitalteorins område diskuteras. En grundläggande uppdelning i företagsrelaterat respektive samhällsrelaterat socialt
kapital görs. Särskild uppmärksamhet ägnas åt mät- och aggregeringsproblematiken. En slutsats är att begreppet socialt kapital inte är förenligt
med den traditionella, etablerade kapitalteorin men att den etablerade
teorin behöver kompletteras med teorier som förklarar fenomen som
uppkommit i den kunskapsbaserade ekonomin. Betydelsen av de sociala
nätverk som idag betecknas som socialt kapital är enligt författaren en av
de saker sådana teorier bör kretsa kring.
Andra delen av boken handlar om företagande och lokal ekonomisk utveckling i glesbygdsregioner. Två av bidragen berör turistföretag i glesbygd, den ena utifrån ett företagsekonomiskt, den andra med ett samhällsekonomiskt perspektiv. I artikeln ”Vart tog geisten vägen?” studerar Dorit
Christensen vid Göteborgs universitet meningsfullt arbete som fenomen i
turistföretaget Boda Borg. Fallstudien utgör ett intressant exempel på att
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några personer lyckats skapa en engagerande arbetsplats som också engagerat besökarna. Författaren kommer fram till att kärnan i framgången är
ett kreativt skapande och möjligheten att få skapa i sin egen rytm. Engagemanget verkar däremot inte ha påverkats av övergången från kooperativ
till aktiebolag. Även nästa artikel av Jörgen Lithander, Arbetslivsinstitutet,
handlar om lokal ekonomisk utveckling. Med utgångspunkt i några klassiska entreprenörskapsteorier samt en fallstudie av ett turistkooperativ
från svensk fjällmiljö diskuterar författaren entreprenörskapets förutsättningar och drivkrafter i glesbygd. Utifrån sitt exempel belyser han frågan
om hur företag i glesbygd växer fram, det omgivande samhällets betydelse
samt därmed också varför det förekommer regionala skillnader i företagande.
Utgångspunkten i nästa artikel, av Marianne Bay Nielsen vid Center for
Forskning og Udvikling i Landdistrikter, Esbjerg, är att lokala föreningar
och nätverk är viktiga i utveckling av den danska landsbygden. För att
problematisera detta resonemang kopplar författaren teorier som belyser
platsens, respektive nätverkens betydelse till en undersökning av 155 lokala föreningar i en dansk landsbygdskommun. Hennes studie visar dock
att effekten av lokala föreningar och nätverk på ekonomisk utveckling i
huvudsak är indirekt. Slutsatsen är att det behövs något mer än bildandet
av dessa organisationer för att utveckla lokalsamhället, även om dessa haft
andra viktiga funktioner och tack vare ideellt utförda samhällsinsatser
bidragit till en lägre skatt.
Bokens två sista bidrag kopplar ihop socialt kapital och lokal ekonomisk utveckling med välfärdsstatens omvandling. I artikeln ”Socialt kapital, förtroende och förändringar inom den offentliga sektorn i Finland”
diskuterar Anne Kovalainen och Johanna Österberg, båda knutna till Åbo
Akademi, problem kopplade till förtroende och tillit som uppstått med
tillkomsten av nya aktörer vid privatisering av social service i Finland. På
basis av en studie av privata serviceproducenter inom social- och hälsosektorn i Finland granskas villkoren för hur förtroende konstrueras och
byggs upp när offentlig sektor omstruktureras. En slutsats är att förtroende till stor del baseras på yrkesprofessionen, men att privata serviceprodu-
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center utan personliga nätverk i offentliga strukturer ofta upplevt kommunens byråkrati som ett hinder.
I Norge innebar regionalpolitiken från mitten av 1970-talet att skillnader mellan regioner skulle utjämnas. Därmed fick glest befolkade landsändar andra förutsättningar att utvecklas och överleva än motsvarande
regioner på den svenska sidan. Detta avspeglas i att den starka utflyttningen från Jämtland och andra glesbygdslän inte har en motsvarighet i Norge.
Samtidigt finns tecken på att lokal utveckling kan vara starkare på den
svenska sidan. En jämförelse mellan Jämtland och Tröndelag visar t.ex. att
nykooperation haft en betydligt kraftigare tillväxt i Jämtland. Ann-Mari
Sätre Åhlander, Arbetslivsinstitutet, analyserar vad dessa skillnader i lokal
utveckling kan bero på och med avstamp i nationalekonomiska teorier
belyser artikeln frågan om när och varför lokal utveckling äger rum.

Avslutning
Kopplingen mellan kooperation, ideellt arbete och lokal ekonomisk utveckling ligger just i att ekonomiska besluten fattas av de som berörs.
Inom EU kan två trender kring kooperationens utveckling urskiljas vilka
också avspeglas i utvecklingen i Sverige och Finland. Dels handlar det om
en allmän trend där antalet anställda i jordbruk och industri minskar,
medan sysselsättningen inom informations- och tjänstesektorn ökar. Den
andra trenden handlar om att kooperation som syftar till att stärka enskilda yrkesgruppers position på arbetsmarknaden minskar medan samverkan för att säkra enskilda regioners överlevnad ökar. Dessa trender är
mindre tydliga i Norge där kooperationens utveckling är av mer traditionell karaktär. I Norge har man lyckats stötta jordbruket som enskild
bransch på ett annat sätt än vad som är möjligt inom EU. En stark regionalpolitik har bidragit till ekonomiskt starka regioner, dvs. det finns
”marknader” där privat sektor kan utvecklas och överleva. Även i Danmark handlar landsbygdsutvecklingen mycket om jordbruk.
Neddragningarna i offentlig sektor i Sverige och Finland och en förändrad syn på organiseringen av välfärdsstaten tyder på en ökad acceptans för
att offentlig sektor frånhänder sig ansvar för vård, omsorg och sysselsättKOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV.
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ning. EU-inträdet och medföljande ökade tonvikt på lokal utveckling och
lokala partnerskap kan ha bidragit till att de finska och svenska systemen
håller på att förändras, från välfärdsstater med ideologiska förtecken mot
ökad ekonomisk styrning. I Norge, däremot, framstår den goda ekonomin, där traditionell kooperation utgör en av komponenterna, som garant
för att välfärdsstaten och den ideologi denna symboliserar står ohotad. En
annan faktor är att lokal utveckling i Norge knutits till jämställdhetspolitiken. Genom att se brist på jämlikhet som en orsak till att kvinnor flyttar
från landsbygden, fokuseras frågan på hur utbildade kvinnor ska få jobb i
glesbygden. Frågan som väcks utifrån Fjeldavlis och Westerbergs artiklar
är vad som sker när också kvinnor dras in i formuleringen av vad det är
som skapar utveckling i en region. Artiklarna väcker också frågan om
könskvotering av norsk modell är bra inte bara för att öka jämställdheten,
men också utifrån ekonomin i stort då delvis andra frågor kommer på
agendan. Kan det faktum att jämställdhetspolitik och regionalpolitik tidigt
kopplats ihop i Norge bidra till att förklara varför avfolkningen i norska
glesbygdsregioner inte varit lika påtaglig som i Finland och Sverige?
Vart tog geisten vägen reser en mer allmän fråga om det som varit roligt
inte längre är det när verksamheten blivit kommersiell. Fallstudien visar
dock att organisationsformen har mindre betydelse än möjligheten att få
jobba i sin egen rytm. Vad är de då för drivkrafter som styr samhällsentreprenören? Kanske Lithanders genomgång av teorier kring entreprenörskap
kan bidra till en bättre förståelse av hur lokala utvecklingsprocesser går till.
Vad krävs för att samhällsentreprenörer inte ska tappa geisten? Slutsatsen
från studien av en kommun i Danmark är att lokala föreningars effekt på
ekonomisk utveckling i huvudsak är indirekt. Hur rimmar detta med
frågan om det sociala kapitalets förmodade betydelse för tillväxt? Kan man
möjligtvis vända på resonemanget och säga att ingen lokal ekonomisk
utveckling är möjlig utan lokalt baserade organisationer? Det finns många
exempel där det går att urskilja mönster för hur lokal ekonomisk utveckling kan gå till där viljan att bo kvar i en region förenar människor. En
slutsats är att det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda för att mer än
tillfälliga effekter ska uppnås. Förmodligen behövs någon form av stöd,
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socialt eller finansiellt, från myndigheter. Ideellt arbete behöver troligtvis
förr eller senare omvandlas till betalt arbete. Det verkar också vara rimligt
att det dessutom krävs någon typ av kommersiell verksamhet för att lokal
ekonomisk utveckling ska kunna ske mer än tillfälligt och/eller indirekt.
Att EU-medel blivit en viktig finansieringskälla för lokal utveckling kan
möjligtvis förklara ökningen av lokala utvecklingsgrupper. Kraven på
nationell medfinansiering stimulerar också lokal samverkan eftersom både
offentliga och privata medel behöver ställas till förfogande för att projektidéer ska få ekonomiskt stöd. Om enskilda individer jobbar ideellt kan
detta möjligtvis spara pengar åt kommunen och direkt eller indirekt bidra
till att lokal ekonomisk utveckling kommer igång eller till att det som
pågår får en fortsättning. Verksamhet som vilar på ideellt arbete riskerar
dock att inte bli hållbar på längre sikt då tidsbrist eller svalnade intresse
kan minska den frivilliga insatsen. Den som inte får betalt kan lättare
hoppa av när engagemanget sviktar oavsett om det ideella arbetet är självpåtaget eller "påtvingat" av yttre omständigheter. Frågan är också om
myndigheter och lokala utvecklingsgrupper verkligen har samma mål. Det
ter sig naturligt att byar är dels för små, dels har för lite pengar för att
kunna ta samhälleliga hänsyn. Fokus på lokal utveckling kan ju betyda
prioritering av intressen som inte har mycket med ekonomisk utveckling
att göra. Sårbarheten ökar också av risken att eventuella stöd till lokala
utvecklingsgrupper och kooperativ dras in vid besparingsbehov. Därför
förutsätter förmodligen en lyckad EU-influerad ”bottom-up” politik att
denna ses som komplement snarare än som ersättning för en kraftfull
nationell regionalpolitik.
Ann-Mari Sätre Åhlander
Östersund i december 2002
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M I C H A E L HAG S T R Ö M
KF Biblio tek, Stockho lm

Nätmedborgare
– demokratins förnyare?

D

ET FINNS I SAMH ÄLLET

idag en upplevd och en reell demokratisk
kris. Sjunkande medborgarengagemang och ett minskat intresse för
etablerade folkrörelser står i fokus. Det är svårt att fylla förtroendeplatser i
föreningar och parlament. Många undrar hur man ska bryta en negativ
trend. Hur ska demokratin stärkas nationellt och lokalt? Kan IT bli ett
instrument i demokratins tjänst? Kan virtuella föreningar, virtuella medlemskap och virtuella nätverk öka människors engagemang så att fler blir
aktiva i demokratin? Kan medborgarnas engagemang på Internet förnya
och utveckla en demokrati i kris? Jag har inte alla svar, men kommer att
diskutera kring några problem och möjliga lösningar.
Slutsatser och idéer som jag presenterar är sprungna ur den litteratur
som finns tillgänglig på området. Den specifika idén om virtuella föreningar som presenteras är framtagen av en projektgrupp på Kooperativa
institutet.
Tyvärr saknas idag empiriska studier av verkliga fall kring dessa frågeställningar. Jag hoppas att någon i framtiden vill studera problemområdet
så att säkrare svar kommer fram. En av de frågor forskningen bör studera
och söka svar på är hur vi på bästa sätt flyttar demokratiska processer till
virtuella rum. Alltså studera hur man underlättar övergången från de
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fysiska formerna till de virtuella, samt etablera en kontrollpraxis som kan
avgöra vår mognadsgrad för bruket av den nya tekniken. En annan fråga
som kan undersökas är om demokratiska arenor med hjälp av virtuell
teknik kan locka till sig nya grupper av människor som tidigare stått
utanför demokratin.

Demokratins kris och behov av förnyelse
Vi befinner oss i en brytningstid eller om man så vill mitt i ett paradigmskifte mellan ett gammalt sätt att tänka och ett nytt. Den tekniska utvecklingen, den digitala revolutionen och framförallt Internet förändrar rekordsnabbt våra liv och våra sätt att kommunicera. Vi lämnar bakom oss
alltmer av industrialismens strukturer, dess sätt att organisera samhället.
Nya mönster kommer till, nya aktörer och nya fenomen gör att många
känner osäkerhet inför framtiden. Vi undrar vad det är för samhälle som
växer fram. Vad innebär det att samhället kallas informations- eller kommunikationssamhälle? Och vad är ett nätverkssamhälle eller ett elektroniskt
samhälle? En viktig fråga är om den monetära industrialismen kommer
att ersättas av helt andra betalningssystem. Kommer information att bli
det nya samhällets viktigaste handelsvara och maktmedel? Blir fler grupper demokratisk marginaliserade? Hur påverkar förändringarna staten och
politiken? Hur kommer makt att fördelas och var föds och gror den nya
makteliten? Vilka värderingar och tankesätt kommer att råda?
Svaren till en del av frågorna kan vi idag endast ana oss till genom att
tolka trender och tendenser. Men en del förändringar kan vi redan nu
analysera och förklara som exempelvis populariteten kring Internetmediet. En sak är dock helt klar, vi kommer alla att omfattas av förändringarna
på gott och ont.

Parlamentarismens och folkrörelsernas kris
Den demokratiska krisbilden är uppenbar för alla som följer radio, tv och
press. I valtider är frågan om demokratiskt underskott, politikerförakt och
sjunkande valdeltagande obligatoriska ämnen. Det handlar om en kris på
16
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flera nivåer inom statsmakten, inom parlamentarismen, lokalt och bland
medborgare. Färre vill engagera sig i politik och partipolitik, som folkvalda och som röstare.
Krisen omfattar även de svenska folkrörelserna där brist på engagemang, sviktande legitimitet och demokratiskt underskott är uttryck för
detta. Avstånden mellan väljare och valda ökar. Frågor om gemensamma
symboler, mål, identitet och mening har tappats bort i det vardagliga folkrörelsearbetet. Som medborgare och medlemmar har vi alltmer reducerats
till att enbart vara konsumenter och passiva medlemmar. Människors tro
på den egna kraften att förändra och tron på organisationernas och institutionernas makt har urholkats. Samhällsengagerade människor söker
andra vägar, till subkulturer, enfrågerörelser och till identitetsskapande
sammanslutningar som bekräftar de enskildas innersta drömmar och
längtan. Allt detta sker vid sidan av traditionell demokrati och samhällsapparaten. Demokratins arenor avfolkas.
Samhällsforskaren R.D. Putnam tecknar i sin bok ”Den ensamme
bowlaren” en dyster bild av amerikanska förhållanden, där bristen på
engagemang och demokrati blir alltmer problematisk. Amerikanarna
bowlar numera helst ensamma och tittar mycket mer på tv. En av Putnams
hypoteser är att den amerikanska krisen kommer att sprida sig och smitta
av sig även på andra länder. Många svenska forskare menar dock att den
svenska krisen inte så lätt låter sig förklaras utifrån hans modell och hypotes.
De menar att svenskar i regel har ett fortsatt högt engagemang men att det
snarare, som jag tidigare antytt, flyttat till andra områden. Ett undantag är
dock den sedan länge etablerade idrottsrörelsen som snarare kan stoltsera
med ett något utökat och högre engagemang från sina medlemmar de
senaste åren. Idrottsrörelsen lever. Men vid sidan av detta undrar man
naturligtvis vilka organisationer och verksamheter det är som just nu
lockar till sig svenskarnas frivilliga engagemang? Man undrar också hur
demokratin ser ut i dessa sammanslutningar, vilken fostran och idévärld
som förmedlas.
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Kooperationens kris
Med samma logik som i resonemanget ovan, genomgår också den medlemsbaserade kooperationen en kris. Krisen är kanske tydligast i den sfär
som brukar kallas ”den etablerade kooperationen”. Hur många av medlemmarna i dessa företag/organisationer känner av ett aktivt och meningsfullt medlemskap? Det givna svaret på denna fråga är det jag närmast
vill beskriva i termer av en kris. Människor överger alltmer det man uppfattar som gamla och stela umgänges- och organisationsformer. En anledning är kanske att man inte längre tror på demokratins möjlighet att skapa
utveckling och förändring inom ramen för dessa företag.
Problemet är att en del av den etablerade kooperationen sedan länge
betraktat konsumenterna som en stor allmänhet, en diffus massa. Man har
haft hela svenska folket som målgrupp för sin verksamhet vilket resulterat
i att kooperationen uppfattats som en anonym och diffus organism. Anledningen till att det ser ut så har säkert logiska och historiska förklaringar. Svensk kooperation har under ett decennium utkämpat många viktiga
strider för sina medlemmar och för Sverige i stort. Frågorna har skiftat
genom historien och många ställer sig nu undrande inför vad kooperationen ska syssla med i framtiden. Vilka är de kommande stridsfrågorna?
Hur ska medlemmarnas röster bli hörda? Hur kommer de styrande i toppen att hantera demokratiskt inflytande och medlemsfrågor i framtiden?
Har kanske kooperationen spelat ut sin historiska roll som folkrörelse och
borde ersättas av något annat? Vilken roll vill kooperationen själv helst
ikläda sig idag och i framtiden?
Alldeles oavsett hur man väljer att besvara dessa frågor tror jag att
kooperationen i framtiden, i likhet med folkrörelserna i stort, måste börja
prioritera sina medlemmars intressen. Medlemmarna måste komma i
fokus och få chansen att komma till tals och vara med och påverka utvecklingen. Det finns en direkt koppling mellan tilldelning av makt och
medlemmars engagemang. Kooperationen måste våga förändra sig och
pröva nya vägar. Den måste anta de utmaningar som ligger i att förbättra
och förnya medlemsdemokratin. Det finns mycket att göra, det är stora
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utmaningar som kommer att skaka om en del av grundvalarna i befintliga
strukturer.
I ett läge där medlemmar överger kooperationen och där man inte
längre kan förvänta sig en fungerande demokrati, en makttilldelning och
en kommunikation, där upphör per automatik kooperationen att fungera
såsom den varit definierad sedan seklets början. Då har den gått över i en
ny identitet och bör rimligen benämnas som något annat än kooperation i
framtiden.
Vi lever idag i en tid då det är viktigt att knyta nära relationer till kunder och medlemmar. Medlemmar är inte bara medlemmar, de är framförallt kunder. För kooperationen finns det en oerhörd kraft och styrka i
denna dubbelhet med medlemmar som kunder och vice versa. Det är ett
unikt förhållande som måste vårdas och utnyttjas som en konkurrensfördel gentemot andra på marknaden. Kooperationens styrka är att konkurrenterna saknar detta förhållande till kunderna. Kooperationen sitter på
ett mycket stort förtroende- och lojalitetskapital som lätt kan glida dem ur
händerna om det inte tas om hand på rätt sätt. Det handlar om legitimitet
och trovärdighet. Kanske räcker det om man rekonstruerar och blåser nytt
liv i sina varumärken så att det känns rätt och idémässigt ligger i den historiska traditionen. Varumärket får då inte bli en demokratisk idékonstruktion som känns påklistrad. Varumärket måste om det ska hålla i
framtiden ligga som ett bergfast fundament från botten till toppen i hela
organisationen och ytterst vara en produkt av demokratisk konsensus.
Utan detta förhållande riskerar varumärket att urvattnas och kooperationen kan inte bli den dynamiska förändrings- och utvecklingskraft som
samhället behöver.

Förnyelse
De demokratiska processerna i nationalstaten, i folkrörelserna och inom
kooperationen måste förnyas för att överleva i det nya IT-samhället. Det
nya samhället som växer fram skapar nya kommunikationsmönster,
maktstrukturer och nytänkande människor. Det finns sedan länge såväl
öppna som slutna (ibland även medvetet dolda) demokratier och nätverk.
KOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV. Kooperativ årsbok 2002
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Ny teknik på Internet lockar ständigt till sig miljoner av människor som
dagligen och stundligen organiserar sig, reorganiserar sig, startar upp och
lägger ned och förflyttar sig in och ut i oräkneliga föreningar och intressegemenskaper. Hur ska den traditionella demokratin förnyas för att klara
konkurrensen från detta och inte bli övergiven av medborgarna?
För mig är det självklart att våra folkrörelser och kooperationen måste
ta sina demokratiska processer ut på Internet och möta medlemmarna
där. Internet kommer att växa ytterligare och alstra fram ännu fler nätverk
och sammansluttningar. Samverkan med andra i nätverk kommer att vara
avgörande för hur man som person och organisation klarar sig och hur
man håller sig uppdaterad. Alltfler mellanmänskliga processer, projekt och
uppgifter kommer att skötas i nätverksformen. ”Nätverkan” med andra på
Internet är i dagsläget en mycket proaktiv handling och ett ställningstagande för förnyelse samt ett medvetet försök att bryta gamla spår som inte
längre fungerar.
Den samhällsomvandling vi nu kan beskåda och i vissa stycken betecknar som en krissituation, i övergången mellan paradigmen, gör en del
människor alienerade. I alienationens spår behövs folkrörelserna för att
städa upp och vägleda vilsna människor in i positiva gemenskaper. Det
finns idag en bra grogrund för denna typ av mobilisering in i kollektiva
handlingar och till byggandet av nya projektidentiteter, ledda av företrädesvis folkrörelserna och kooperationen.

Något om nätverksbildningar på Internet
idag – det virtuella landskapet
Innan jag går in på att närmare beskriva det jag ser som möjligheterna
med ”det virtuella” och demokratin, för folkrörelser och kooperation, vill
jag som en bakgrund ge en bild av det virtuella landskapet hur det ser ut
idag.
När man tar del av litteraturen som behandlar framtiden och IT:s påverkan, märker man snart att en del författare hemfaller åt lockelsen att
skissera mer eller mindre skrämmande science-fiction-samhällen. Det är
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inte ovanligt med framställningar som skapar fantastiska virtuella samhällsutopier. Leif Drambo´s bok ”Infotopia – visioner och vägval i informationssamhället” och William J. Mitchells bok ”etopia” är två goda representanter för denna genre.
Alexander Bard har tillsammans med Jan Söderqvist skrivit den i
många stycken tänkvärda boken ”Nätokraterna – boken om det elektroniska
klassamhället”. Även denna bok är en utopisk framtidsskildring, både
skrämmande och fantasifull, sprungen ur författarnas analys och visioner
om framtiden. En av de bärande hypoteserna i boken är deras teori om
hur makten kommer att omfördelas till den nya eliten, till de s.k. nätokraterna. Boken cirkulerar huvudsakligen kring två centrala teman – den
avgörande betydelsen av nätverksbygge samt en skildring av hur teknikutvecklingen förändrar levnadsvillkor, demokrati, kultur och samhälle.

Globala nätverk
Manuel Castells beskriver i sin bok ”Identitetens makt” hur Mexikos zapatistas blev den första informationella gerillarörelseni. Utan att närmare
gå in på vilka zapatisterna är och vad de kämpade för så menar han att de
skapade, med hjälp av Internet och sina nätverk, en media-händelse som
blev internationellt uppmärksammad. Med Internets hjälp kunde de
mycket snabbt sprida sitt budskap och sina informationer till världen. De
byggde ett nätverk av stödtrupper som eldade upp opinionen.
”Framtidens revolutionära krafter kan alltmer komma att bestå av utbredda, organisationsövergripande nätverk som inte har någon särskild nationell identitet, som säger sig uppstå ur det civila samhället och som omfattar aggressiva grupper och individer med stor förmåga att använda både
avancerad kommunikationsstrategi och ammunition.” ii
Den amerikanska milis- och patriotrörelsen är ett annat exempel på ett
internationellt nätverk som genom Internet expanderat oerhört snabbt.
Denna intressegrupp har blivit som en stor global familj och kan omedelbart delge varandra informationer av olika slag. De kan organisera sin
kamp och sin antistatliga verksamhet i lugn och ro utan inbladning av
irriterande och kontrollerande myndigheter.
KOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV. Kooperativ årsbok 2002

21

Ett annat mer tilltalande exempel på lyckade elektroniska nätverk är det
som både svensk och internationell miljörörelse byggt upp. Här har det
gränsöverskridande, det globala perspektivet på miljöfrågan samspelat
med de globala tekniska kommunikationsmöjligheterna. Miljörörelsen har
kunnat samordna sina aktioner och sin informationsspridning ut till sina
permanenta nätverk. Mobiliseringskraften på Internet blir i ett globalt
perspektiv oerhört stor vilket gör att t.ex. Greenpeace kan agera/mobilisera globalt när de fastnar för en syndabock som de vill att media och
allmän opinion ska uppmärksamma.

Chatt
Chatt är idag en mycket vanlig umgängesform på Internet speciellt bland
ungdomar. Begreppet kommer från engelskans ord för "prat" eller "snack",
vilket är en talande beskrivning av vad det handlar om. En av anledningarna till att chatten mest blivit en ungdomsföreteelse beror nog på att
”chatt-språket” tar tid att lära sig. Det är också en snabb kommunikationsform som kräver skicklighet vid tangentbordet. För att riktigt komma
in i ”chatt-världen” behöver man vanligtvis också en del hjälp från mer
initierade vänner med kunskap om kanaler (=dolda klubbrum), teknik
och andra möjligheter. En orsak till chattens genomslagskraft och popularitet beror på dess lite hemliga exklusivitet. För ungdomar framstår det
som en egen domän, ett virrvarr av möjligheter som kan utnyttjas om
man har de rätta kontakterna eller de rätta kunskaperna. För att hitta den
mer eller mindre dolda informationen krävs kunskap och förmåga och
viljan att nätverka med andra. Endast med de rätta kunskaperna och
kontakterna kan man plocka fram ny attraktiv information. Det handlar
vanligtvis om nedladdning av de senaste dataprogrammen, de senaste
filmerna, musik m.m. Man har hela världen till sitt förfogande. Många
ungdomar vittnar om hur man ”slår ihjäl dötid” genom att chatta med
sina elektroniska Internet-vänner.
IRC som är ett av de vanligaste sätten att chatta på betyder "Internet
Relay Chat". En annan vanlig form kallas ICQ. De stora webbportalerna
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som bl.a. Aftonbladet, Sveriges Television m.fl. har hakat på den populära
trenden och öppnat kanaler för chatt, vilka till sin konstruktion är enklare.

Listservs och maillistor
Maillistor eller listservs är en annan vanlig typ av nätverk med nyhetskaraktär, där användarna personligen ansluter sig och prenumererar på en epostlista. All kommunikation sker via e-post och användarna anmäler sin
e-postadress till en systemansvarig som släpper in och godkänner prenumerationen/medlemskapet. Alla prenumeranter kan göra inlägg till listan
och kommunicera med alla övriga på listan. När någon skriver ett inlägg
hamnar detta automatiskt i alla abonnenters e-postboxar.
Maillistor är ett enkelt och effektivt sätt att samla likasinnade intresserade kring ett gemensamt intresse eller ett gemensamt tema. Det finns
listor inom alla tänkbara områden med allt från filateli till mer exklusiva
forskningssammanslutningar. En maillista kan vara öppen eller sluten. Till
en öppen lista kan i regel vem som helst ansluta sig medan de slutna är
mer hemliga och exklusiva och för inträde kräver personkännedom och
kontakter. Den kommunikation som sker i slutna maillistor är inte tillgänglig för personer utanför denna listgemenskap.
Maillistor används flitigt som ett sätt att billigt, snabbt och enkelt sprida reklam till många människor samtidigt. När detta missbrukas brukar
man kalla det ”spamming” och en vanlig motreaktion mot detta brukar
vara bestraffning från ilskna listabonnenter. Om en majoritet av abonnenterna uppfattar att någon spammat in otillbörlig och irrelevant information på listan brukar man bestraffa vederbörande genom att ”bomba
sönder” mail-servern hos den ansvarige avsändaren.

Demokratibolaget m.fl.
Det pågår idag i Sverige några spännande försök att utveckla demokratin
på Internet. Från det politiska systemet och partipolitiken finns det några
uttalat ”demokratiska projekt”, vilket förklarar uppkomsten av systemlösningar som hanterar olika typer av omröstningar. Några lösningar med
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fokus på att underlätta det demokratiska samtalet mellan medborgare och
kommuner, myndigheter och organisationer finns också. Men i de flesta
fallen är ”det demokratiska inslaget” snarast en bieffekt av en annars
mycket brokig mängd sammanslutningar och ”communities”. Nedan
presenteras ett personligt urval av det som finns att tillgå.
Demokratibolaget AB
Demokratibolaget AB startade sin verksamhet i januari 2001 och är ett
företag som tagit fram ett Internetverktyg för elektronisk demokrati.
Verktyget hanterar förenklade demokratiska processer. Det erbjuder ett
virtuellt mötesrum där medlemmar kan presentera förslag och idéer, diskutera och fatta beslut genom omröstningar.
Företagets målsättning är att sprida sin demokratiska modell och systemlösning för e-demokrati för att göra demokratiskt engagemang enklare, smidigare och mindre tidskrävande. Inledningsvis har man prioriterat
projekt riktade mot ungdomar eftersom man menar att denna grupp
lättare tar till sig nya lösningar på Internet.
Företagets produkt eller systemlösning kallas ”ED”iii och är anpassad
för kommuner (medborgarinflytande), privata företag (ledningsverktyg),
skolvärlden (elevdemokrati), kooperativa företag och föreningar (medlemsinflytande). Systemlösningen är väl genomtänkt och pedagogisk och
kan på sikt bli en bred lösning tillgänglig för många demokratiskt sinnade
grupper och organisationer.
Hur ser deras förenklade demokratiska process ut? Så här vill de själva
presentera sin modelliv:
”Fundamentet i lösningen är en förenklad demokratisk modell speciellt
framtagen att användas med IT-stöd. Den förenklade demokratiska modellen
är nödvändig för att göra demokratiskt arbete tillgängligt och överskådligt för
alla, samtidigt som den inte får rubba viktiga principer i en fungerande demokrati. Bland dessa principer finner vi:
– Tydlig rollfördelning mellan moderator, deltagare och administratör
– Allmän rätt att motionera
– Makten över dagordningen skiljs från den beslutande deltagaren
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– Debatt logiskt separerad mellan olika motioner
– Flera olika voteringsprinciper definierbara av motionär
– Votering sker anonymt, men enbart en röst per deltagare och motion
– Sökbart arkiv med tagna beslut för framtida referens
– Skydd av individens integritet med hög grad av säkerhet ”
Systemet är relativt flexibelt och kan beroende på typ av verksamhet i viss
mån justeras och skräddarsys till olika behörigheter och funktioner i de tre
olika rollerna – medlem, moderator och administratör. På samma sätt kan
man justera och ändra i voteringssystemet där motionären definierar olika
valbara alternativ. Moderatorn bestämmer dagordningen och till varje
motion kan man koppla unika debatter. Den tredje rollen, administratören, gör systemunika inställningar så att det passar den egna organisationens behov.
LunarStorm
”Sveriges populäraste mötesplats på nätet och i mobilen. På LunarStorm
trängs dagligen hundratusentals balla töser och vassa grabbar i alla åldrar
som spanar in folks Krypin, chattar, mejlar, diskuterar, skriver dagbok och
klottrar från webbläsaren och mobiltelefonen.”
LunarStorms beskrivning av sig själva stämmer ganska bra, dock med
ett tillägg, det handlar om målgruppen ungdomar. Det är ett nutida modernt mötestorg för ungdomar och de har allt det som ungdomar efterfrågar idag i form av mail, chatt, personliga krypin, tävlingar, personliga
vänlistor m.m. I denna ”community” finner många den sociala gemenskap man saknar på annat håll. Många upplever det som en fördel att man
kan vara anonym eller träda in i en ny identitet. LunarStorm är kort och
gott en mysig elektronisk umgängesplats. En av många uppskattad finess
är det raffinerade poängsystemet som tilldelas medlemmarna. Man får
beroende på hur aktiv man är olika höga poäng. Höga poäng brukar tolkas som ett tecken på att medlemmen är populär och uppskattad av
många.
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LunarStorm är omåttligt populära och hanterar med sina enorma servrar ett konstant tryck av besökare på mellan 17.000-20.000 samtida personer. Det är inte heller ovanligt med upp till 30.000 samtida användare men
då kan systemet upplevas som lite trögt och segt.
Vid sidan av LunarStorm finns ett flertal liknande mindre ”communities” som t.ex. ”Skunk.nu”, ”Ampy.net” och ”Agera”v.
Votia
Votias affärsidé är att erbjuda företag, kommuner, landsting, partier, fackförbund och andra medlemsbaserade organisationer elektroniska former
för rådgivande dialoger och omröstningar. Deras kompetensområde består av fyra delar enligt följandevi:
1. Att ge människor möjlighet att påverka.
2. Att ge människor möjlighet att påverka på ett sätt som passar dem.
3. Att ge människor möjlighet att påverka frågor som berör och engagerar
dem.
4. Att ge människor kännedom om att de kan påverka.
Deras produkt och verksamhet är starkt fokuserad på omröstningar och
valhandlingar vilket gör att den inte kan hantera mer komplexa demokratiska processer. Det är en form av mer tillfällig elektronisk närdemokrati
som erbjuds, för väl avgränsade enskilda sakfrågor. Det handlar främst om
folkomröstningar och rådslag.

I demokratins tjänst!
”Internets explosiva expansion har fått många att hoppas på en demokratins
renässans”vii
Bland politiker, medborgare, företagare och inom folkrörelsen – från
många håll växer förhoppningarna att IT och Internet ska förnya, stärka
och utveckla demokratins ställning i samhället. De tekniska hindren för en
sådan utveckling är idag minimala. Medborgarna kan göra sin röster hör-
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da i hemmen, på arbetsplatserna och i offentliga rum och skulle kunna
delta i direkta folkomröstningar och upprätta virtuella parlament både på
lokal och nationell nivå. Tyvärr kan allt detta fina inte realiseras i konkret
praxis, speciellt inte för det lokala politiska livet. Varför, kan man undra?
Regeringen har undersökt denna frågeställning i ett flertal utredningar,
bl.a. ”Demokratiutredningen”. De tankar och argument som förs fram i
det följande är till stor del hämtade från SOU 1999:12 med titeln ”Elektronisk demokrati”.
Det finns alltför många hinder i vägen för en sådan utveckling och de
bakomliggande förutsättningarna saknas. Hur skulle det t.ex. för staten
vara möjligt att ge alla medborgare egna datorer och erforderlig kunskap
att hantera dessa? Är det vidare rimligt eller möjligt att kräva av alla folkvalda församlingar och myndigheter att alla beslutsunderlag görs tillgängliga på nätet? Vid sidan av detta finns även andra olösbara frågor som har
med processer och politik att göra. Hur ska medborgarna ges möjlighet att
påverka och utforma den politiska agendan? Vem ska bestämma när det är
dags att rösta och hur formuleras beslutsalternativen? Parlamentarismen
kan inte helt och fullt flytta ut på Internet, det går inte att skapa en virtuell
politisk demokrati. Det är en orimlig och ogenomförbar tanke och idé.
Trots detta bedriver ”IT-kommissionen, Observatoriet för IT, demokrati och medborgarskap” omfattande undersökningar och forskning i
frågan. Observatoriet bevakar de flesta av de demokratiexperiment som
pågår både nationellt och internationellt. I en bilaga till rapporten ”Forskning om IT och demokrati” framgår det att endast 12 projekt, d.v.s. demokratiexperiment rapporterats in som direkt berör frågan om IT och
demokrati. Många av projekten handlar om politisk demokrati på lokal
och nationell nivå. Inga av projekten har fokus på den svenska folkrörelsen
och eller kooperationen.
Demokratibolaget, LunarStorm och alla de andra nätbaserade lösningarna på demokratiområdet fyller idag en mycket viktig roll. De ungdomar
som är en del av dessa platser och resurser får en teknisk och demokratisk
fostran. I framtiden kommer dessa som vuxna att ställa höga krav på,
förhoppningsvis, demokratin men framförallt på de tekniska systemlös-
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ningarna som erbjuds via Internet. Just detta talar för att det idag är hög
tid för organisationer, folkrörelser och kooperationen att ge sig in i experimentverkstäderna och utveckla egna elektroniska demokratiska modeller. Än finns det tid att ägna åt ”trial and error” och annat experimenterande. Om några år kan det vara för sent. Ett annat argument som talar
för att folkrörelsen måste in i detta nu och skapa något för ungdomar, är
att cyberrymden annars riskerar att upptas av andra intressen och grupper
för vilka demokratin och dess utveckling är av underordnad betydelse.

Folkrörelserna och kooperationen
– det virtuella i demokratins tjänst
Begreppet virtuell
Det cirkulerar en mängd olika begrepp som gör anspråk på att förklara
den nya demokratin på Internet. Det är mer eller mindre talande begrepp
som e-demokrati, elektronisk demokrati, IT demokrati, virtuell demokrati
osv. Kooperativa institutet har valt att använda och arbeta med begreppen
”virtuell demokrati”, ”virtuella föreningar” i ett av projekten som man
driver inom ramen för sin kärnverksamhet. Av den anledningen vill jag nu
lite närmare granska begreppet ”virtuell” och klargöra dess innebörd. Vad
betyder ordet och var kommer det ifrån? Varför används det så flitigt i
datasammanhang och på Internet?
Virtuell är ett begrepp som används inom fysiken med betydelsen
skenbar i motsatts till reell. Inom optiken används begreppet ”virtuell
bild” vilket ska uppfattas som detsamma som en spegelbild. Begreppets
användning inom IT och Internet tror jag härstammar från den utvecklingsgren inom databranschen som sysslar med ”virtual reality” i betydelsen en spegling av verkligheten. Poängen med virtual reality är att individen, i interaktion med dator och bildskärm, ska uppfatta den ”konstruerade datavärlden” som lika verklig som den ”verkliga världen”. Inom
virtual reality gäller det att så långt det är möjligt stänga ute den riktiga
världen så att betraktaren smälter samman med den skenbara världen så
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långt det är möjligt. Egentligen är det ingenting annat än en lek med hjärnan och våra synintryck. Enligt min mening bör begreppet virtuell i samband med data och Internet i bokstavlig mening uppfattas som detsamma
som en bild av en tänkt verklighet. Det bör vara något som vi kan relatera
till i levande livet, d.v.s. som en spegling av verkligheten. Utifrån detta
resonemang uppfattar jag en virtuell förening på Internet som en direkt
spegelbild av verkligheten, så som vi är vana att uppfatta föreningar i traditionell mening med fysiska möten.
Innan jag lämnar begreppet ”virtuell” vill jag reda ut en annan förekommen misstolkning av begreppet. Det finns en benägenhet att vilja göra
begreppet ”gränslös” synonymt med ”virtuell”, vilket är fel. Det gränslösa
är nog i så fall något som vi mer förknippar med sinnebilden av Internet,
som ett globalt nätverk. Att det virtuella som begrepp sedan valt att flytta
ut på Internet hör säkert ihop med att Internet i sig själv är en gigantisk
spegling av världen.

Flytta ut på Internet eller inte?
Anders R Olsson föreslår i sin SOU-rapport ”Elektronisk demokrati” att
folkrörelserna görs till ett övningsområde för tillämpningen IT och demokratisk förnyelseviii. Olsson anser att folkrörelserna och privat näringsliv
har större möjligheter att praktiskt lyckas med att flytta ut demokratin på
Internet, till skillnad från det statsparlamentariska systemet. Jag håller
fullständigt med om detta. Det är inom folkrörelserna och inom kooperationen möjligheterna finns.

Virtuellt medlemskap
Traditionella aktiva medlemskap i föreningar och eller politiska partier
brukar man tråkigt nog förknippa med långa möten och otidsenliga mötesformer. Det brukar i detta avseende inte vara någon större skillnad på
medlemsmöten, styrelsemöten eller årsmöten. Tyvärr är det i många fall så
illa att det endast är till styrelsemöten och årsmöten människor brukar
komma. Medlemsmöten är i många föreningar helt enkelt utrotningsho-
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tade. Många möten har dessutom rationaliserat bort möjligheter att diskutera, då ett flertal beslut bestämts redan på förhand. Allt detta sammantaget har lett till att fler och fler söker sig bort ifrån det aktiva medlemskapet och föreningsformerna. Det är i regel också mycket svårt att
rekrytera till förtroendeposter eftersom uppdragen tar mycket tid och
kraft från de enskilda. Skaran av tysta och passiva medlemmar växer och
avstånden mellan medlemmar och förtroendevalda ökar. Den viktiga
närheten med personliga kontakter försvinner och med den förtroende,
tillit och demokrati.
Medlemskapet måste helt uppenbart förnyas på många olika sätt.
Många har försökt finna lösningar på detta problem utan att lyckas. I brist
på andra lösningar ställs nu stora förväntningar på IT och Internet. Det är
dags att flytta ut mötesverksamheten, medlemmarna och föreningarna
fullt ut på Internet, till de virtuella demokratierna. Medlemskapet måste
rekonstrueras och förnyas för att demokratin ska leva upp igen. Nu är det
dags att skapa virtuella medlemmar. Vi kan redan idag, i den mån vi har
dator kopplad till Internet, kalla oss netizens eller nätmedborgare! Nätmedborgare som kan bli aktiva deltagare oberoende av tid och rum. Nu
måste vi göra allt som står i vår makt för att befolka alla demokratier igen.
Vi måste dessutom återerövra makten och initiativet över etiken och värderingarna och skapa en ny kooperativ identitet, en ny folkrörelseidentitet! Nu finns möjligheterna inom räckhåll. Följande fundamentala delar i
den demokratiska processen kan bli virtuella:
1. Diskussion och debatt mellan medlemmar, förtroendevalda och alla i
föreningen
2. Effektiv och öppen behandling av frågornas beredning
3. Omröstningar; representation, sakfrågor, flexibla och dynamiska valalternativ
4. Lättillgänglig information. Handlingar, beslutsunderlag, beslut, diskussioner m. m.
5. Förnyad mötesform där deltagande är möjligt oberoende av tid och rum
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Med dessa fem ovan nämnda processer kommer man långt i sitt virtuella pionjärarbete. De utgör viktiga fundament och passar för ett flertal
mötesformer som: studiecirklar, styrelsemöten, medlemsmöten, årsmöten,
distriktsmöten, rådslag m.m.
Vi behöver inte längre vänta på tekniken och implementeringarna. Det
går redan nu. Tekniken och systemlösningarna finns och kan erbjudas
genom aktörer som ex. Demokratibolaget. Men fler företag lär följa i dess
spår. Det kommer helt säkert fler produktvarianter att välja mellan. Det
kan rentav bli en knivskarp konkurrens kring möjligheten att tjäna pengar
på det demokratiska underskottet. Andra är på gång och funderar och
ligger i startgroparna. Snart kommer vi medborgare och medlemmar bli
högintressanta villebråd som köpare av demokratiska Internetsystem.
Det virtuella medlemskapet befinner sig nu i en startfas, det är en tid av
experimenterande och en slags pionjäranda råder. Systemen har idag inte
lösningar på alla detaljer. Det finns en del kvar att utveckla när det gäller
teknik samt fördjupning av det som har med demokratiska beteendeprocesser att göra. Hur ska t.ex. den virtuella demokratin hantera maktfrågorna i föreningsverksamheten? I framtiden kommer det att behövas en
mer dynamisk fördelning av makten för att vitalisera och bygga långsiktigt
hållbara demokratier. Förhållandet mellan aktiva respektive passiva medborgare/medlemmar är en av dessa frågor som bör utredas mer i framtida
forskning. Hur gör man passiva medborgare aktiva och hur skapar man
utrymme för pauser för de aktiva? Vi kan redan nu se att benägenheten att
vilja byta roller ökar, speciellt bland dem som valt aktiva medlemskap.
Många människor är inte längre beredda att offra hela liv i en och samma
roll, med ett och samma förtroendeuppdrag. Därför är det viktigt att vi lär
oss mekanismerna och metoderna för hur man går in i och ur olika roller.
En anledning till att projektarbetsformen blivit så framgångsrik och populär beror på att den är tillfällig och på ett bra sätt kan hantera rörliga
och flexibla roller i gruppen. Detta med rörlighet och rollbyten är tidstypiska fenomen som vi för föreningsverksamheten måste hitta anpassningar till.
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Virtuella föreningar – Kooperationen prövar sig fram!
Hur vanligt förekommande är det med virtuella föreningar idag? Finns det
sådana föreningar inom kooperationen eller i folkrörelserna?
Jag har använt sökmaskinen Google på Internet och sökt med begreppen: ”Virtuell förening” och ”Virtuella föreningar”, för att få en bild av
hur många föreningar det kan finnas. Här nedan presenteras resultatet i
siffror:
Begreppet ”Virtuell förening”: Totalt 720 träffar. Bland de första 100
träffarna i listan fanns det 17 relevanta svar med föreningar som uppfattar
sig själva som virtuella på något sätt.
Begreppet ”Virtuella föreningar”: Totalt 2410 träffar. Bland de första 100
träffarna i listan fanns 13 relevanta svar med föreningar som uppfattar sig
själva som virtuella på något sätt.
Sökningarna i Google ger ingen riktigt bra eller en absolut sanning av
förhållandena. Det finns flera felkällor som handlar om val av söktermer
och sökteknik m.m. Om jag hade valt att komplettera med andra begrepp
som ex. ”virtuell mötesplats”, ”virtuell arena” o.s.v. skulle svarsbilden
blivit mer korrekt och bättre spegla de egentliga förhållandena. Det finns
säkert också ett flertal virtuella föreningar man inte kan hitta genom sökmaskiner som Google m.fl. Man får utgå ifrån att alla föreningar inte
upplyser omvärlden om sin egen ”virtualitet”.
Trots dessa uppenbara felkällor tycker jag att man kan konstatera förekomsten av en ganska stor mängd virtuella föreningar på nätet idag. Mina
enkla sökningar på Internet visar tydligt att den virtuella mötesformen
redan har etablerat sig. Det finns dock ännu inga liknande föreningar, vad
jag sett, inom den etablerade kooperativa sektorn. Det är nog mer sannolikt att folkrörelserna, ideell sektor och annan medlemsbaserad föreningsverksamhet har fler föreningar av detta slag.
Kooperativa institutet
Kooperativa institutet har inom ramen för sin kärnverksamhet valt att utreda
och arbeta med frågan virtuella föreningar. Följande programförklaring
som förklarar målsättningen med arbetet finns på institutets hemsida:
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”En virtuell kooperativ förening är en ekonomisk förening utan bindningar till ett visst geografiskt område. Av formellt juridiska skäl måste dess styrelse ändå anges ha sitt säte på en speciell ort. Föreningens medlemmar kan
annars vara bosatta i princip var som helst och inte nödvändigtvis bara i
Sverige. Inte heller föreningens verksamhet behöver vara begränsad till ett
särskilt geografiskt område utan kan i princip vara global.
Medlemmarna i en virtuell förening deltar liksom i "markbundna" föreningar i föreningens ekonomiska verksamhet genom aktiviteter på nätet.
Även föreningsstämmor och styrelsesammanträden sker på nätet. För dagens
äldre kooperatörer kan tanken kännas främmande, men knappast för en
fördomsfri generation som vuxit upp med nätet som en kraftfull möjlighet till
kommunikation redan i skolan.
Internets användning i ägarföretagens affärsverksamhet tillhör det företagsspecifika och ser nödvändigtvis olika ut för de olika föreningarna. Däremot ser hoten och möjligheterna för föreningslivet och de demokratiska
konsekvenserna likartade ut. Här finns möjligheter till ett gemensamt arbete
till gagn för hela kooperationen.”ix
Institutet har under år 2001 följt utvecklingen av nya virtuella etableringar på Internet. Ännu har man inte funnit någon organisation som fullt
ut bygger sin verksamhet på medlemskontakter via nätet. I samband med
konferensen om social ekonomi i Gävle den 7-9 juni 2001 arrangerade
Kooperativa institutet ett seminarium om hur den nya informationsteknologin utmanar den traditionella geografiskt uppbyggda föreningsstrukturen. Ett exempel som diskuterades där var det projekt som OK och
institutet driver, under arbetsnamnet: ”det 13 virtuella OK distriktet” – En
stor och väletablerad organisation söker nya vägar för att bredda och vitalisera medlemsdemokratin. Syftet var att skapa ett ”virtuellt distrikt” för
OK i stockholmsområdet.
Kooperativa institutet tror att det för medlemsbaserade kooperativa företag och organisationer finns stora utvecklingsmöjligheter med detta. Det
handlar främst om frågor kring medlemsinflytande, medlemsdemokrati,
ökat medlemsengagemang och demokratiska processer i sin helhet. En tyst
förhoppning knyts till detta med att nya elektroniska mötesformer ska
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leda fram till bl.a. minskade avstånd mellan medlemmar och förtroendevalda, tillitsfulla och ömsesidiga relationer och till en starkare gemensam
kooperativ identitet.
Det är Kooperativa institutets förhoppning att de etablerade kooperativa företagen mer ska börja intressera sig för denna utveckling och att fler
skarpa projekt startas av kooperativa företag. Glädjande nog kan vi redan
nu konstatera att det tack vare Kooperativa institutet redan kommit igång
ett skarpt projekt i OK:s regi.
OK går nu som det första kooperativa företaget ut i frontlinjen och
startar ett virtuellt medlemsdistrikt. Det är tyvärr ännu lite tidigt att säga
något om detta projekt eftersom det är i sin linda. Men vi följer det med
stor spänning. Det jag tycker är glädjande i sammanhanget är att OK har
insett möjligheterna och tagit åt sig av den kritik som riktats från medlemmarna. Det finns inom OK en vilja till utveckling och förändring och
man vet att man måste föryngra sin medlemsbas.
Nu när OK tagit steget ut på Internet med sin medlemsverksamhet och
satsar på utveckling, vilka andra kooperativa företag kommer att följa
deras goda exempel?
Kommer KF, HSB, Riksbyggen eller något annat företag att följa efter?
Vems tur är det nästa gång? Möjligheterna lurar bakom hörnet. Den medlemsbaserade kooperationen har ett gyllene läge att blåsa liv i medlemskåren och öka engagemanget. Om man menar allvar med sina medlemmar
måste man börja titta på de virtuella lösningar som finns. Man måste ge
den virtuella demokratin en chans och överväga dess potential. Tänk om
man rentav skulle belöna medlemmar med högt deltagande och engagemang på nätet, med extra poäng på ex. MedMera-kortet.

Virtuella nätverk
Nätverk är inne just nu. De är tidstypiska. Nätverksformen är den modell
idag som vinner mest terräng i de nya sätten att organisera sig. Det är inte
ovanligt att man är med i många nätverk samtidigt. De kan vara mycket
tillfälliga och kortlivade. I bästa fall är de också icke-hierarkiska, (=horisontella) lättskötta och befriade från onödig administration. Det finns en
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mängd olika sätt att organisera och strukturera nätverk kring idéer,
projekt, samarbeten, affärsverksamhet, intressen osv. Stora delar av demokratin kan fungera mycket väl i nätverksform.
Det finns en tro att nätverk som ny organisationsform kan vitalisera
och utveckla företag, organisationer och föreningar. Jag tror att nätverksformen nu är mogen att ta ytterligare ett utvecklingssteg. Nu kan man
skapa virtuella nätverk på Internet.
Ett virtuellt projektnätverk – en idéskiss
Det finns en rad spännande utvecklingsscenarier som kan skisseras kring
detta område. Möjligheterna begränsas egentligen bara av tillgången eller
bristen på fantasi. Låt mig i det följande skissera ett exempel på hur styrkan i en gränsöverskridande samarbetsform kan se ut och växa fram. Det
handlar om ett tillfälligt horisontellt projektnätverk som beroende på vilja
och inriktning kan formas till ett rådgivande och eller ett mer beslutande
organ. Låt oss tänka oss ett projekt – byggnation av ett flerbostadshus!
Det är en komplex uppgift att bygga ett hus. Det är mycket som måste
vägas in och ett flertal faktorer som måste samverka för att det ska bli
något. Ett husbygge angår många, speciellt de som ska bo där, de som ska
bygga huset, de som ska bevilja bygglov, de som ska finansiera det hela osv.
För att huset ska bli riktigt bra och ett lyckat projekt måste alla inblandade
vara nöjda och eniga. Detta i sig är en grannlaga uppgift. En komplex väv
av möten, utväxling av information och konsensus måste vävas.
Redan på planeringsstadiet skulle man i virtuell form kunna samla berörda intressenter i ett virtuellt projektnätverk. Det skulle kunna vara en
effektiv form av demokratiskt deltagande som spar tid, kraft och pengar
för alla berörda. Redan i detta skede bör man dock vara noga med att
klarlägga befintliga roller och ansvarsområden och att noga se till att ingen
part intar en alltför dominerande ställning. En sådan utveckling skulle
kunna äventyra nätverkets funktion och legitimitet.
En stor fördel är att alla parter kan samlas i ett gemensamt forum, i ett
intresseöverskridande samtal om hur man utvecklar projektet framåt. Det
kan med fördel byggas gemensamma informationsbanker. Möjligheterna
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att informera varandra blir kraftfulla. En annan viktig fördel är möjligheten till återkoppling på gemensamt tagna beslut som i det närmaste blir
idealisk. Hur blev det och var det detta vi kom överens om? All information kan samlas i den gemensamma virtuella mötesformen.
Jag vet inte om exemplet husbyggnation är väl valt eller om det är talande nog för att illustrera de möjligheter jag försöker skissera kring det
virtuella nätverkets potential. Vad jag vet finns det ännu inga såna exempel
att hämta information ifrån eller ta lärdom av. När det gäller mitt exempel
måste man troligen fundera både en och två gånger innan man startar ett
sånt nätverk. Bara formen i sig är komplicerad och behöver planeras noga
för att fungera.
Det räcker ju inte med att man planerar ett hus och kommer överens
om ritningar, finansiering osv. Det ska ju sedan byggas också, av ett flertal
inblandade yrkesspecialiteter som ska koordineras. Det är möjligt att det
även här i ett senare skede kan vara kraftfullt att nyttja ett virtuellt nätverk
för att komma framåt.
Jag hoppas att min idé kring det virtuella nätverket och husbygget kan
få stå som illustration för de mer eller mindre obegränsade möjligheterna
nätverksformen bär inom sig. Man kan naturligtvis även tänka sig andra
typer av spännande gränsöverskridningar som mellan medborgare, offentlig sektor och näringsliv. Eller mellan två eller fler organisationer,
företag och myndigheter.
Det finns dynamik, goodwill och sprängkraft att hämta i nätverksformen. Att få sitt varumärke förknippat med en god idé, ett intresse som
delas av många, kan vara det som får en organisation och ett företag att
överleva i framtiden.

Risker, faror och begränsningar
i det virtuella rummet
Jag tror inte att man okritiskt och förbehållslöst kan flytta all demokratisk
verksamhet ut på Internet, trots att jag tror på dess möjligheter att förnya
och utveckla demokratin. Jag är övertygad om att personliga möten och
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kontakter i fysisk mening även i fortsättningen kommer att erbjuda den
mest överlägsna formen av utveckling. Demokratin behöver stötas och
blötas i fysiska kontakter med andra för att vara livskraftig. Vi behöver
båda formerna, både de virtuella och de personliga mötena. De virtuella
utvecklingsformerna måste därför väga in de personliga mötena i sin nya
form för att lyckas. Det är kombinationen och växelspelet mellan de båda
världarna som kommer bli ett lyckat framgångsrecept.
Det kan finnas en risk att många rycks med i den allmänna hysterin och
känner att man måste ut på Internet därför att alla andra är där. Det kan
vara en rädsla för att inte vara med där det händer, vilket ibland är en
välgrundad känsla. Men det finns begränsningar, det finns ett flertal verksamheter som inte ska migrera ut på nätet. Man måste i varje enskilt fall
fråga sig varför man ska ut på nätet och på vilket sätt det i så fall skulle bli
mycket bättre. Är det t.ex. viktigt för en dansförening att skapa ett virtuellt
mötesplats på Internet och i så fall varför?
Om vi inte lyckas förena de båda världarna, den virtuella och den fysiska, finns det risk för att de små virtuella demokratierna förlorar kontakten
med resten av omvärlden. Alltför ensidiga och avskärmade sammanslutningar har som vi tidigare lärt av historien en tendens att utvecklas i negativ riktning. Det finns en uppenbar risk att såna virtuella sammanslutningar i längden inte lyckas utveckla sina idéer och därför skapar gemenskaper av enfald. På nätet söker man sig i regel till likasinnade där man
skapar ett avgränsat virtuellt rum fritt från oliktänkande och konflikter.
Nya idéer och friskt tänkande kommer inte in. Den för demokratin så
viktiga mångfalden riskerar att bli en bristvara. De nya virtuella nätverken
och virtuella föreningarna måste också sträva efter att bli den demokratiska nationalstatens stödjare, inte dess motkraft eller konkurrent. Även här
måste samspelet och gränsöverskridande möten komma till. Den politiska
utvecklingen och agendan bör uppkomma i samspelet mellan de båda
systemen för att befrämja samhällsutvecklingen som helhet. Utan denna
viktiga utveckling riskerar vi att få ett slutet och utvecklingshämmande
samhälle bestående av virtuella kommuniteter som präglas av elitism,
slutenhet, fundamentalism, extremistiska särintressen och kriminalitet.
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Om vi sätter vår tilltro till Internet alltför högt så är risken stor att vi
blir föremål för vilseledande information. Det finns starka krafter i omlopp som inte drar sig för att manipulera med information och att sprida
falska rykten i eget intresse. Internet är och blir kanske i än högre utsträckning längre fram ett lika kraftfullt påverkansmedium som press,
radio och TV. Som kommunikations- och informationskanal är det ett
verktyg som lätt och snabbt kan mobilisera opinion kring olika frågor.
Frågan är bara vem som bestämmer vilka frågor som kommer upp på
agendan. Här finns det en utmaning för folkrörelserna och alla de goda
demokratiska krafterna, att lära sig hantera Internet som verktyg i demokratins anda. David kan fälla Goliat om han känner till tekniken hur man
manipulerar med information och media.
En uppfattning som spreds i boken ”1984” av George Orwell var att
staten i framtidssamhället med teknikens hjälp kontrollerade och övervakade alla medborgare. Det var ett ”storebror ser dig-tema” som f. ö. också
finns i ”Kallocain” av Karin Boye. Idag kan vi se att staten inte förfogar
över alla möjligheter att kontrollera medborgarna. Förhållandet är snarare
det motsatta att medborgarna med teknikens hjälp och en väl fungerande
demokrati ges tillfälle att kontrollera staten och dess myndigheter. Ett
förhållande som i grunden borgar för ett gott och välmående samhälle
med levande former för demokratin. Däremot kan det hända att det privata näringslivet, om det så vill, kan samla ihop stora mängder information om medborgarna och deras livs- och konsumtionsvanor. Bruket av
elektroniska kort, cookies och andra dolda och smarta dataagenter, som
finns i omlopp, går sina ägares ärenden och rapporterar in alla steg vi tar.
Vad som händer med all denna information om oss och hur den används
ligger tyvärr utanför vår kontroll och makt att påverka.

Nätmedborgare – demokratins förnyare?
IT-utvecklingen banar väg för ett nytt sätt att leva, nya värderingar och nya
möjligheter. Den nya tekniken kan med rätta vägval bli ett redskap för nät-
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medborgarna att stärka och rekonstruera demokratin både lokalt och
nationellt.
Många människor skapar sig idag en identitet på Internet, man blir nätmedborgare. I den virtuella världen gäller virtuella identiteter, vilket innebär att nya system för medbestämmande och demokrati måste byggas.
Människor knyter personliga kontakter, skaffar information, handlar,
deltar i virtuella nätverk, gör sin röst hörd i virtuella föreningar, låter sig
roas av spel och mycket annat. Internet är vår tids virtuella mötesplats.
Nästan allt händer där.
Folkrörelserna, den ideella sektorn och andra medlemsbaserade verksamheter måste få upp ögonen för detta. De måste flytta ut delar eller hela
sin verksamhet på Internet. De måste börja experimentera med de virtuella formerna för att konkurrera om medborgarnas tid och engagemang.
De måste ta ungdomarnas parti, spela på deras planhalva och även i framtiden fostra medborgare i demokratiskt tänkande. Man måste kommunicera de demokratiska principerna, etik och moral, kooperativ identitet,
folkrörelseidentitet m.m på Internet. Misslyckas man med detta är det risk
för att andra mindre demokratiskt sinnade krafter fyller tomrummen på
Internet med helt andra principer och värderingar.
Sven Nygren, expert på nätverksfrågor och demokrati på Ledarinstitutet, var tidigt ute i denna frågeställning. Redan för ett par år sedan undrade han om virtuella nätverk kan öka engagemang och förbättra demokratin? Han frågade sig också om det virtuella kan locka till sig nya grupper
av människor? Nu ett par år senare vet vi eller snarare ser vi tydligt tendensen. Engagemanget lever på Internet och det lockar ständigt till sig nya
grupper av människor. Problemet är bara att de demokratiska organisationerna, folkrörelserna och kooperationen lyser med sin frånvaro. Någon
måste skaka liv i dessa organisationers strateger, få dem att vakna och inse
att det är på Internet stora delar av målgruppen finns. Det är där demokratin ska få en ny chans att vitaliseras och förnyas.
Men man ska inte kasta sig ut på Internet utan eftertanke och analys.
Man måste i varje enskilt fall fråga hur och varför verksamheten blir bättre
där. Vilka frågor och rutiner vill man och tror man lämpar sig bäst för de
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virtuella rummen. Nya virtuella demokratiska former måste väga in och ta
hänsyn till både den virtuella och den fysiska världen. Det är kombinationen och växelspelet mellan de båda världarna som kommer att bli ett
lyckat framgångsrecept.
Det spelar egentligen ingen roll hur verksamheter bedrivs så länge organisationen lyckas fördela makt, skapa engagemang och närhet. Om man
gör sin röst hörd på Internet klockan ett på natten eller klockan sex på
kvällen i föreningslokalen är av underordnad betydelse så länge engagemanget lever. Det är deltagandet i den demokratiska processen som är
viktig, inte hur man deltar.
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Att undvika oligarki i teori
och praktik
Demokrati och frivilligväsendet i Sverige

D

E M O K R AT I Ä R O F TA

uppe till debatt i vårt samhälle men det är
inte alltid självklart att vi menar samma sak när vi diskuterar demokrati. Att värna demokratin kan t.ex. handla om att nyttja sin rösträtt vid
val till riksdag, landsting och kommun eller som Stig-Björn Lundgren och
Fredrik Persson skriver i en artikel i Moderna tider (2002-09-03) att det
finns en vardagsdemokratisk värnplikt i att aktivt delta i föreningslivet,
”att lära knattefotbollslag demokratins grunder är lika viktigt som att rösta”
– ja kanske till och med viktigare?
Det har länge lyfts fram att våra föreningar skulle utgöra demokratiska
skolor för dess medlemmar, vilket har sin grund i det arbetssätt som ideella organisationsväsendet anammade under dess framväxt i Sverige på
1800-talet. Dessa folkrörelser präglades av social mobilisering och bildades
på demokratiska grunder och gemensamt för de nya rörelserna var protestkaraktären, vilket kan ses som ett svar på den då pågående samhällsförändringen (Lundkvist, 1977).
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Ur denna folkrörelsetradition har många andra frivilliga organisationer
vuxit fram, bl.a. idrottsrörelsen och de kooperativa föreningarna. På senare år har även bygderörelsen med byutvecklingsgrupper gjort entré i landet. Dessa har ofta kommit till som alternativa lösningar eller som en
protest mot sociala nedrustningar och landsbygdens avfolkning (Herlitz,
1998, 2000). Oavsett rörelsens art så är demokrati ett av de värden som de
flesta frivilliga organisationer lyfter fram och som sällan eller aldrig utmynnar i några uttömmande beskrivningar. Andra värden som också
anses viktiga är individualitet, voluntarism, humanism och gemenskap
(Axelsson & Petterson, 1992).
Gemensamt för de frivilliga rörelserna, som syftar till såväl demokratiska medel som demokratiska mål, är att mobilisera många människor i
kampen för rättvisa, en aktivare fritid, eller en förbättrad livsmiljö. Tittar
man närmare på den demokratiska utgångspunkten för dessa, kan principen en man – en röst stå som en slags gemensam nämnare och finns ofta
inskrivet i föreningens stadgar (jfr. Herlitz, 1998). Denna princip har
kommit att förknippas med den allmänna rösträtten och den representativa demokratins införande i föreningslivet (jfr. Wijkström, 1999).
Oavsett föreningarnas demokratiska förtecken visar forskning på ökade
klyftor mellan ledare och medlemmar, ökad centralisering, att förtroendekapitalet minskar och att fler och fler föreningar blir elitistiskt styrda (Lewin, 1992; Berglund, 1998; Larsson, 1999). Trots dessa resultat tycks studiet av frivilligväsendet koncentreras till att belysa ideella organisationer
som serviceproducenter och väldigt sällan har frågan om frivilligväsendet
som mobiliserande kraft och bärare av demokratiska värden kommit i
fokus (Lundström & Wijkström, 1995).
Mot bakgrund av detta frågar vi oss om det är möjligt att upprätthålla
demokrati i frivilliga organisationer?
Sociologen Robert Michels (1911/1983) menar att svaret är nej! Michels konstaterade att kombinationen organisation och demokrati var
dömd att misslyckas, och hans studie utmynnade i den klassiska tesen om
oligarkins järnlag – eller uppkomsten av ett fåtalsvälde. Detta stöds ytterligare av Merton (1966) som menar att demokratiska organisationer ham-
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nar i situationer som mer eller mindre tvingar dem in på den oligarkiska
vägen.
Oligarki uppstår alltså inte plötsligt, utan gradvis. Dock menade Michels att denna process var oundviklig. Frågan är om det är möjligt att
undgå denna utveckling? Syftet med detta arbete är att identifiera kritiska
punkter i Michels deterministiska resonemang – hur växande demokratiska organisationer går ett fåtalsvälde till mötes – där risken för en oligarkisk utveckling är som tydligast. Vidare syftar arbetet till att utifrån bl.a.
moderna demokratiteorier identifiera demokratiska handlingsalternativ
till dessa oligarkiska vägval. Resonemanget tillämpas på sex frivilligorganisationer, mindre bygdeföreningar i Norrlands inland, vilka intervjuats
om sitt arbete. Ambitionen är att detta arbete ska kunna ses som ett analysinstrument för att identifiera för demokratin känsliga punkter i andra
frivilligorganisationer.

Michels och Oligarkins järnlag
Tesen om oligarkins järnlag visar att det finns en inneboende motsättning
mellan fullständig demokrati och organisation. I Michels (1911/1983)
studie av den europeiska arbetarrörelsen och den tyska socialdemokratin i
1900-talets Tyskland drar han slutsatsen att den då så nya och till sitt ideal
så demokratiska rörelsen trots allt uppvisade starka oligarkiska tendenser.
"Det är organisation som ger upphov till att de valda härskar
över sina väljare, representanterna över sina uppdragsgivare,
delegaterna över dem som utsett dem. Organisation är lika
med oligarki." (Michels, 1911/1983, s.301)
Även om Michels studie syftade på stora och växande massrörelser menade han med järnlagen att ingen demokratisk organisation kunde undvika oligarkisk struktur.
Förklaringen till oligarki ligger i själva organisationsstrukturen, i organisationens inre egenskaper. Att organisation uppstår är en grundläggande
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samhällelig företeelse då organisation krävs för alla grupper som har bestämda mål i sikte. Genom samarbete kan målen lättare nås och ofta är det
deras enda möjlighet att skapa en kollektiv vilja. Med organisationsprincipen följer arbetsfördelning och när organisationen fortsätter växa ökar
kravet på effektivitet och uppgifterna blir mer komplicerade. För att vara
slagkraftig krävs inom organisationen en specifik kompetens, vilket leder
till professionalisering, specialisering och en hierarkisk uppbyggnad av
organisationen. De som har utsetts att företräda medlemmarna får härmed ett kunskapsövertag i förhållande till sina uppdragsgivare. Ledarnas
specialkompetens gör dem därför oumbärliga och svåra att avsätta, samtidigt som organisationsframgången oavsiktligt leder till att en klyfta uppstår mellan ledare och medlemmar. Oligarkins framväxt ligger enligt Michels i ledarnas specialkunskaper och deras frigörelse från medlemmarna.

Representativ eller deltagande demokrati
Demokrati var för Michels ett högst aktuellt samhällsproblem. Även om
Michels accepterade ett representativt demokratiskt system, och dess ledarskap som nödvändiga företeelser i samhället, visar hans resonemang ett
ideal som utgår från det direkta folkstyret, ”demokratins ideal, massornas
självstyrelse i form av beslut i folkförsamlingar” (Ibid, 1911/1983, s. 39).
Michels pessimistiska slutsatser om demokratins möjligheter kan betraktas utifrån ett ideal som förutsätter ett aktivt medborgarskap där
medborgarna själva fattar beslut i viktiga samhällsfrågor. Grundidéerna till
denna deltagardemokratiska modell står att finna i den atenska klassiska
demokratin, som bl.a. lade stor vikt vid gemensamma överläggningar i
folkförsamlingen (jfr. Held, 1997). Denna modell och dess procedurer har
emellertid kritiserats för att vara tidskonsumerande och ineffektiva, ja till
och med naiva (Pateman, 1979), modellen var, enligt Weber, för övrigt
dödsdömd under Michels verksamma tid (Weber, 1922/1983).
I stället var det den representativa demokratin, som var under konsolidering i Europa när Michels genomförde sin studie. Det representativa
demokratiska idealet har som alternativ till individens deltagande i prak-
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tiska beslut fokuserat på rättstatens betydelse, möjligheten att kandidera
till och rösta på poster i den styrande församlingen. Modellen har också
betonat individens egna möjligheter att sätta sina intressen i fokus och
kontrollera staten (Held, 1997; Eriksen & Weigård, 2000). På så sätt har
den representativa demokratin kommit att utgöra en begränsad del av
människans liv och med ett minimum av aktivt deltagande och engagemang.
Pateman (1979, 1989), som är en modern uttolkare av deltagardemokratin, menar dock att skillnaderna mellan representativ demokrati och
deltagardemokrati mer handlar om perspektiv och grundantaganden än
om skillnader i praktisk handling. Även ur ett deltagarperspektiv kan man
tänka sig både ledarskap och röstningsförfarande, men det är tolkningen
av, och meningen i, de politiska handlingarna som utgör skillnaden. Inom
deltagardemokratin ses individen som en del av sitt sociala sammanhang,
allt som individen företar sig påverkas av, och påverkar, hans sociala miljö.
Den politiska sfären är heller inte frikopplad från den sociala sfären, utan
är en del av denna påverkansprocess. Demokrati i denna bemärkelse baseras på mogna och öppna relationer mellan jämställda medborgare. Det
valda ledarskapet är representanter i dess rätta bemärkelse, dvs. de är hela
tiden underordnade sina medborgares viljeyttringar, i vilkas händer den
politiska auktoriteten kvarstår.
Det är alltså enskilda människor, med olika viljor och intressen, som
försöker finna gemensamma utgångspunkter för sitt handlande, dvs. utgår
från ett generaliserat egenintresse i det politiska beslutsfattandet (Putnam,
1996). Innebörden av såväl det generaliserade egenintresset som det gemensamma bästa måste emellertid ideligen återerövras av medborgarna
eftersom befolkningen är i ständig förändring (jfr Pateman, 1979, 1989;
Eriksen & Weigård, 2000). Detta i sin tur kräver att den politiska dialogen
mellan väljare och valda fungerar väl, vilket också är en allt vanligare
uppfattning bland de som studerar demokrati i dag (jfr. Habermas, 1995;
Räftegård, 1998).
Curt Räftegård (1998) menar att den atenska demokratin, där deltagande i styrelsesättet bestod av diskussioner i folkförsamlingen, trängdes
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tillbaka av representation och val på 1700-talet och att dialogens roll borde
återupprättas i dagens beslutsfattande. Enligt Habermas (1995) måste den
demokratiska viljebildningen i dagens heterogena samhällen hämta kraft
och legitimitet från kommunikationsförutsättningar som tillåter det bättre
argumentets seger. Att medborgare på olika sätt möts, för att diskutera
gemensamma problem och söka nå förståelse för varandras utgångspunkter är fundamentalt i moderna samhällen. Vi står ständigt inför svåra
och komplexa dilemman som kräver långsiktiga lösningar (jfr Petersson et
al., 1998; Putnam, 2000).

Frivilligväsendets syn på demokrati
Det finns olika synsätt vad gäller demokratiska utgångspunkter i föreningsväsendet i Sverige. Som Johansson (1980) beskriver det har folkrörelserna beroende på storlek antingen inrättat en representativ eller direkt
demokratiordning. Övergår man till att granska de demokratiska värden
som lyfts fram, framstår flera deltagardemokratiska karaktäristika som
t.ex. gemenskap (Axelson & Pettersson, 1992) eller den kollektiva dimensionen som ideal (Herlitz, 2000) och gemensamt ansvarstagande och beslutsfattande förefaller som något eftersträvansvärt. Herlitz (2000) hävdar
dessutom explicit att den nya bygderörelsen ska förstås som en form av
deltagardemokrati medan Montin (1998) ser på rörelsen som experiment
i deltagardemokrati.
I många av de frivilliga rörelsernas demokratisituation tycks det finnas
ett glapp mellan ideal och praxis, vilket kanske kan förklaras av olika syn
på demokrati. En man en röst medger åtminstone två tolkningsmöjligheter. Å ena sidan ett rent representativt ideal där röstningsförfarandet innebär att välja en representant med vissa intervall (jfr Teorell, 1998) och å
andra sidan ett deltagardemokratiskt ideal där varje mans röst representerar ett värde, i betydelsen en viljeyttring med möjlighet till kontinuerlig
påverkan.
När arbetssätt och ideal inte är samstämmiga får det framför allt konsekvenser för den organisation som baseras på ett deltagardemokratiskt
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ideal. I en förening eller i en organisation där medlemmarna inte bara kan
rösta med vissa intervall utan också fortlöpande kan påverka organisationens verksamhet utanför det formella årsmötet, ställs höga krav på såväl
ledning som medlemmar vad gäller lyhördhet och engagemang för att
behålla det demokratiska arbetssättet i föreningar (jfr. Pateman, 1979,
1989). Aktuell forskning ger för handen ett minskat engagemang i föreningslivet (Putnam, 2000), ett minskat antal medlemmar (Pettersson et.al,
1998), centralstyrning, professionalisering och specialisering (Larsson,
1999; Putnam, 2000) och kanske kan ett förändrat arbetssätt råda bot mot
denna nedgående trend? Det gäller dock först att identifiera problemen
och även om det givetvis inte går att applicera på varje enskild förening
visar forskningen på en bild av dagens frivilligrörelser som ligger i linje
med Michels tes om oligarkins järnlag. Frågan är då om även ideella organisationer möter sitt öde i den oligarkiska järnlagen eller om det går att
ringa in och urskilja de stadier som gradvis dyker upp under en organisations väg mot oligarki. Ett steg i den riktningen är att utifrån Michels
resonemang identifiera de brytpunkter som får en demokratisk organisation att välja den oligarkiska vägen.

Tillvägagångssätt
Tillvägagångssättet för detta arbete startade med en intensiv analys av
Michels (1911/1983) text, med syfte att identifiera steg (stadieövergångar)
i hans beskrivning av processen mot oligarki. Därefter analyserades texter
kring alternativa demokratiperspektiv för att identifiera möjliga argument
mot ofrånkomligheten i oligarkins järnlag. Detta arbete utmynnade i sju
teman som vat och ett fokuserade på ett viktigt steg i Michels beskrivning.
Vid varje tema ställdes två frågor: (1) Till vilket problem ses det oligarkiska alternativet som en lösning? samt (2) Hur borde det demokratiska
alternativet se ut?
Dessa frågor ställdes till utskrifter av gruppintervjuer med styrelserna i
sex byutvecklingsgrupper (jfr. Herlitz, 1998) i norra Sveriges inland som
genomfördes 2000.
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Föreningarna kan alla definieras som demokratiska, med t ex stadgar i
enlighet med generella demokratiska principer (Merton, 1966; Lundström
& Wijkström, 1997). Deras verksamhetsmål kan övergripande sägas vara
inriktade mot att förbättra livsvillkoren i respektive bygd. Föreningarna
var mellan fem och femton år gamla. Fyra av föreningarna tog ut medlemsavgifter av sina medlemmar medan de övriga betraktade alla boende i
området som medlemmar. Således varierade medlemsantalet mellan 25
och ca 300. Två av föreningarna var ekonomiska föreningar. Mellan tre
och sju medlemmar var närvarande vid respektive intervjutillfälle.
Intervjuerna behandlade områden som (a) föreningens mål, (b) dess
historia, (c) deras huvudsakliga verksamhet, (d) styrelsens relation till
medlemmarna och hur man arbetar för att behålla och rekrytera nya
medlemmar, (e) hur och varifrån olika frågor initierades, samt (f) hur
man såg på föreningens framtid. Efter att författarna gemensamt gått
igenom en första transkriberad intervju och sökt identifiera Michels steg i
detta material, analyserades övriga intervjuer av alla tre författarna individuellt, därefter jämfördes våra analyser. Den exakta överensstämmelsen,
avseende kategoriseringen av utsagor till respektive identifierat steg/tema,
mellan åtminstone två bedömare var 82% (=343 utsagor av både enskilda
uttalanden och utdrag ur dialoger mellan de intervjuade). Vidare analyserades materialet för att identifiera underkategorier till alla sju teman, dvs.
uttryck för antingen oligarkiska eller demokratiska vägval i olika frågor.
Sammanfattningsvis utmynnade arbetet i följande steg/teman:
• Kunskapsvärdet
• Kunskapsbasen
• Stabilitetsfrågan

• Gemensamma grundvalar
• Differentiering
• Ledningsfrågan

I mötet med dessa organisatoriska steg väljer, enligt Michels, organisationen att handla på ett sådant sätt att man viker av mot den oligarkiska
vägen. För varje en av dessa vägval sökte vi också en demokratisk motsvarighet, vilken innebär en möjlighet för organisationen att bryta oligarkin
och välja den demokratiska vägen. Här nedan följer en detaljerad redogö-
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relse av resultaten kring de sju teman som analysarbetet utmynnade i.
Såväl de oligarkiska som de demokratiska vägvalen/brytpunkterna presenteras och varvas med den empiri som hämtats ur gruppintervjuerna. Vi
har tolkat Michels som att det råder en kronologi i vägen mot oligarki,
vilket vi menar inte alltid bör vara fallet – dock presenteras våra teman här
nedan i enighet med Michels.

Vägen mot oligarkins järnlag
1. KUNSKAPSVÄRDET:
Kompetensutnyttjande vertikalt kontra horisontellt
Michels menade att organisation krävs för alla grupper som har ett mål
och önskar uppnå det. Samtidigt innebär det att föreningen tar ett första
steg mot oligarki. Den främsta orsaken till oligarkins förekomst ligger i
ledarnas specialkunskaper och svårigheten att undvara dem, vilket innebär
en uppdelning av kunskap och information mellan olika personer och
funktioner inom organisationen. Beroende på kunskapens art ses den som
mer eller mindre värdefull och nyttig för verksamhetens mål.
Våra föreningar visar i flera fall att de identifierar viss kunskap som
mer värdefull och nyttig än annan, t.ex. att man ”sitter inne med
värdefull information” eller att man är en fullödig ”föreningsmänniska”. Inte minst viktig är kunskap som tyder på att man har nyttiga kontakter med myndigheter och företag, att man har ”en fot
inne någonstans” samt nyttjar dessa kontakter i det fortlöpande arbetet i föreningen.
Ett annorlunda sätt att förhålla sig till kunskap är istället att använda organisationens kunskapsmassa horisontellt, dvs. insikten om att organisationens medlemmar har olika sorters kunskap, som dock värderas lika
högt. Ett grundantagande för såväl deltagar- som dialogdemokratin är att
alla människor är experter på sina egna liv och har kompetens att fatta
beslut som rör dem själva (Pateman, 1979, 1989; Räftegård, 1998). Därför
har alla organisationsmedlemmar genom sin egen livserfarenhet en speciKOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV. Kooperativ årsbok 2002
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fik kunskap medan ledningen får stå för den generella kunskapen om
föreningen och dess medlemmar. Så länge som utbyten och dialog förs
dem emellan kan de skilda referensramarna komplettera varandra och
skapa nya infallsvinklar i organisationen.
I en av bygdeföreningarnas styrelse säger man så här om hur man
använder sig av medlemmarnas kunskap och hur detta leder till
andra och bättre lösningar:
A: Justering blir det ju på alla frågor, eftersom vi diskuterar igenom
det innan, vi har ju konsensus i styrelsen…och i och med att vi bor på
olika bitar (i byn) så blir det ju en justering där.
B: Ja, det blir det ju
A: Och ofta blir det ju bättre då, för någon kommer ju att tänka på
det och det, och det blir ju så också va, så visst förändras frågorna, eller lösningarna på…
C: Ja, vi får ju anpassa oss
I intervjumaterialet framskymtar en medvetenhet i att all kunskap inte är individburen utan att ny kunskap kan uppstå när
människor möts och diskuterar olika frågor. Detta också kan ske på
naturliga mötesplatser och inte enbart i anslutning till föreningens
verksamhet:
O: Sen har det ju blivit så att, som Anna på macken, det är ju en
sån här stor informationsspridare och är det nåt evenemang eller nån
grej vi vill ha respons på då så sätter vi upp ett anslag där. Och då
hade blivit så att mycket diskussion förs på macken.
S: Ja, man får mycket kommentarer och synpunkter, hur landet ligger.
Om man vill testa en idé så ska man sätta upp den där.
E: Jajamänsan.
O: Ja, precis.
S: …så får man höra om det är något som funkar eller inte.
K: Det är väldigt viktigt det här med person till person…
Resultatet visar oss att väl inbyggda och förankrade kanaler för kunskapsoch informationsutbyte samt kommunikation i organisationen kan utgöra
en metod att undkomma järnlagen. Genom att kontakten mellan repre-
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sentanterna och medlemmar kontinuerligt upprätthålls skapas förutsättningar för att hämta in horisontellt definierad kunskap från hela organisationen.

2. BEHOVET AV STABIL KUNSKAPSBAS:
Specialisering och oumbärlighet kontra förnyelse
Enligt Michels blir ledare med specialkunskaper oumbärliga eftersom det
är tack vare dem som organisationen når framgång. Det bästa och effektivaste sättet att uppnå mål är att ett fåtal specialister sköter verksamhetsuppgifterna. Specialisterna, ofta synonymt med ledarna, blir oumbärliga
och svårersättliga när de skaffat sig specialkunskaper, erfarenheter och
rutin i arbetet. Organisationens behov av att upprätthålla en kontinuerlig
och stabil kunskapsbas följs av att ledningen på olika sätt försöker knyta
lojala och hängivna människor till sig, exempelvis genom att arvodera
personer. Eftersom medlemmarna är medvetna om att deras förbättrade
förhållanden i hög grad beror på ledningens handlande händer det också
att ledarna demonstrerar sin oumbärlighet. Sammantaget kan man säga
att klyftan växer mellan den specialiserade ledningen och medlemskadern,
vilket också innebär en risk då organisationen kan stå utan kompetens om
den inte förmår förnya sig. Dessutom riskerar de oumbärliga ledarna sin
hälsa, som en följd av allt fler förtroendeuppdrag, hedersposter och övertidsarbete.
Oumbärliga nyckelpersoner lyftes ofta fram i intervjuerna. Man
identifierade personer som mer betydelsefulla och nyttigare än
andra, ofta i samband med att de har nyttiga kontakter eller har
blivit en symbol för föreningen. Dessa människor beskrivs som
eldsjälen, spindeln i nätet eller korsspindel och i en förening visar
man att man ser detta som ett allmänt fenomen, en oundviklig utveckling för föreningar:
A: Det är så i alla föreningar. Det måste vara en spindel i det….
B: … Det är den risken som… och den ser man ju inte bara här, utan
det är nåt man ser på många håll.
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Ett alternativt synsätt tar sin utgångspunkt i en direkt eller deltagardemokratisk ordning där verksamhetsuppgifterna och ledarskap roterar mellan
olika personer, samtidigt som fler är delaktiga och har insyn i alla viktiga
frågor som rör en organisation. Därmed uppnår man en kontinuerlig
förnyelse och bredd i organisationens kunskapsbas. Detta minskar också
risken för att organisationen blir beroende av enskilda människor med
specifik kompetens, med därtill följande maktövertag (Weber, 1922/1983).
Så gott som samtliga föreningars styrelse använder någon form av
rotations- och förnyelsetanke för att undvika att avståndet till
medlemmarna blir för stort. Man begränsar också antalet mandatperioder för att inte hela tiden behöva starta om på nytt; ”ingen har
fått suttit…längre än en viss tid så har vi bytt ut dom”. Styrelserna
visar också att de är medvetna om att det inte får bli betungande
när man delar upp ansvar och arbetsuppgifter bland de verksamma
i föreningen;
Jo, men man får inte slå sig till ro och säga att, ja nu är det klart så
här i alla fall, utan man måst hela tiden sträva efter någonting nytt
va. På lite lagom hög nivå. Det får inte blir för betungande heller,
utan alla skall känna att det är kul.
Detta är ytterligare en brytpunkt där de oligarkiska tendenserna kan försvagas. Istället för att en person har flera uppdrag eller upprätthåller en
viktig funktion kan ledarskapet delas upp på flera personer, och flera typer
av uppdrag kan inrättas bland medlemmarna. Med ökad kunskap om och
insyn i organisationen blir den mindre sårbar för avhopp. Organisationen
upphör inte att nå resultat, snarare är effektiviteten på lång sikt högre då
organisationen inte behöver riskera att stå utan kompetens.

3. KOMPLEXITETSFRÅGAN:
Hierarkisk kontra horisontell organisering
Michels förklarade att den hierarkiska organiseringen i den moderna
utvecklingen tvingades hänga med i och svara mot kravet från de pågående samhällsförändringarna. Ju större och fastare organisationsformen blir,
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dess starkare blir också behovet av en permanent ledning och desto sämre
blir dess förmåga till förändring. Risken som uppstår till följd av en allt
komplexare organisation är att denna permanentas och därmed blir man
också blind inför förändringar i medlemskaderns behov och intressen.
Att organisationen växer ifrån sina medlemmar kan ses i ett exempel från en förening som beskriver sin organisationsstruktur som
ett sorts paraply över alla andra föreningar i bygden. Föreningen
har också tagit över uppgifter från kommunen, och därmed blivit
mer hierarkisk och komplex:
Då har vi blivit som ett forum mellan kommun och invånarna så
att byarna då, föreningarna, de skickar ansökan till oss och om bidrag, och så tittar vi på vad vi kan göra, och så verkställer vi.
I denna förening går trovärdighet gentemot kommun och länsstyrelse före tillitsfulla relationer mot medlemmarna. Externa institutioner är viktiga för föreningen och utgör, som ledamöterna
uttrycker sig, ”alla de där vi söker bidrag från”. Man för också ett
resonemang om att lämna den ideella sektorn för att ombilda föreningen till ett aktiebolag, vilket motiveras med:
Då var det ju mål-6 som det hette, och nu heter det ju mål-1, och
då blir det ju andra förutsättningar… det blir svårare att få dem i den
form som vi är nu… Om man bildar bolag, då kan man som egen
projektägare göra ett större projekt. Och söka mera pengar och man
kan ha avlönad personal och så vidare, och man kan få mer resurser
att jobba med.
Ett annat sätt att hantera komplexitet inom föreningslivet samt de krav
som ställs på att organisera sin verksamhet, är hämtat från organisationsteori. Här syftar man på platta, likvärdiga och autonoma enheter då dessa
utgör fungerade grupper genom att det finns en närhet till dem som målen berör (Thorsrud & Emery, 1970; Galbraith, 1994; Brulin & Nilsson,
1997).
Det finns flera tydliga exempel i materialet som visar hur föreningar skapar autonoma, eller självgående enheter med t.ex. eget ansvar
för redovisning och budget. Samtidigt anses det fortfarande viktigt
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att de självständigt arbetande grupperna stämmer av med styrelsen
allt eftersom arbetet fortskrider. I en annan bygdeförening anser
man att samarbete med andra föreningar i vissa frågor är en bättre
lösning än hierarkiskt organiserade paraplyorganisationer.
C: Ja när det krävs då har vi ju bra samarbete
B: Det finns ingen anledning att ha det någon annan gång…
C: Ja rikligt samarbete det har vi ju på frågor som är gemensamt det
får man ju säga
B: Ja vi har ju aldrig tvekat att vara med på något gemensamt…
Decentraliserade verksamheter med utökad autonomi, där kommunikationen dem emellan fungerar, har således lättare att bibehålla kontakten
mellan ledningen och medlemmar och utgör ännu en brytpunkt där de
oligarkiska tendenserna försvagas.

4. STABILITETSFRÅGAN:
Uppifrånperspektiv och stabilitet kontra nerifrånperspektiv och förändring
I Michels analys tog han också fasta på att organisationen måste vara stabil
för att kunna vara effektiv, en kamporganisation har varken tid eller råd
att konsultera medlemmarna i varje fråga. Ledningen ges därför handlingsfrihet för att bl. a kunna fatta hastigt uppkomna beslut och därmed
samarbeta förtroendeingivande med andra organisationer. När ledningen
får allt större befogenheter börjar den också umgås med andra inom
samma ledarkretsar. Personer i ledande ställning som tillsammans investerar tid i engagemang och kunskaper, tenderar att anta en ”von oben” syn
på sina medlemmar eftersom de är experter på att sköta organisationens
angelägenheter. Därmed anser de sig också veta vad som är bäst för de
egna medlemmarna och organisationens framgång blir ett mål i sig och
inte ett medel för att nå andra mål. Den ursprungliga förändringsbenägna
organisationen riskerar att stelna i sin egen struktur, samtidigt som medlemmarna står utanför de beslut som organisationen fattar.
I flera föreningar uttrycker man att styrelsen ensam tolkar och arbetar för föreningens mål. Detta är framför allt tydligt i den före56
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ning som lägger all energi på att rädda samlingslokalen, som är dyr
i drift. Att rädda samlingslokalen har mycket högre prioritet än någon annan verksamhet i föreningen, dvs. den har blivit ett mål i sig:
Ja, affärsidéen i den här nya gruppen, det var ju att försöka komma med alla tänkbara verksamheter och lägga ihop alla plusposter….
Men det blev inte av, vi upptäckte att det inte gick att få någon bärighet i det alls. Det var ingen pluspost ekonomiskt, så fick vi spola det…
Varje sak som gett oss pengar det har vi alltså lagt in i kakan, nästan
oavsett vilken artfrämmande verksamhet det är…
En frivillig organisation är till sin natur instabil då tolkningen av målen
förändras med nytillkomna och avgående medlemmar. I en demokratisk
organisation kan inte tolkningen av målen tas för givna och ett deltagardemokratiskt synsätt på en politisk gemenskaps beslut baseras på att målen ständigt erövras och återerövras (Pateman, 1979, 1989). Bara genom
att framföra argument om varför ett beslut eller mål anses viktigt och få
dessa inlösta hos dem de berör, kan ett beslut anses vara legitimt (Habermas, 1995). Ett led i att nyskapa målen och skapa förståelse för fattade
beslut kan ske via kontinuerlig dialog inom organisationen. Organisationen måste därför vara öppen för att omtolka målen i enlighet med medlemmarnas intressen och behov. Stabilitet kan också nyskapas, utan att
ledningen ges tolkningsföreträde via de narratives eller berättelser (Westerdahl, 2001) som finns i organisationen. Genom dessa får nya medlemmar förståelse för tidigare fattade beslut och en bild av föreningen
Föreningarna beskriver hur medlemsmötena fungerar som forum
för att fortlöpande diskutera målen och hur en kontinuerlig tolkning av målen sker i samspel mellan styrelse och medlemmar, ofta
lyfter man fram de informella mötesplatserna, t.ex. kulturella eve
nemang, mötet på macken och gemensamma fester för detta samspel. Surströmmingsfesten är en sådan festlighet som lyfts fram i flera föreningar.
I en av bygdeföreningarna beskrivs också hur man lägger sig
vinn om att få med samtliga bybor vid bildandet av föreningen,
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man strävar efter att nå ut även till de som bor långt utanför centralorten:
”Vi började ju med att vi for runt, vi la möten i olika utbyar, va.
En kväll var vi i Moen, vi var i Åsen, till och med Byen* har vi varit
för att suga upp vad folk i utbyarna vill ha hjälp med. Vad de har för
önskemål. Då fick vi en önskelista och börja fick igång en dialog…”
* där bynamn förekommer i resultaten är dessa fingerade

Att föreningarna har accepterat och lever med instabiliteten som
ram och att denna är själva utgångspunkten för föreningsverksamheten beskrivs som att ”det går ju lite i vågor sånt här” eller hur ”de
aktuella frågorna åker upp och ner hela tiden”. Från flera föreningar nämns förnyelse, nya tänkesätt och nya människor i positiva ordalag.
Att uttolkningen av målen uppnås genom diskussioner med medlemmarna är ytterligare en brytpunkt som gynnar demokratin. Det demokratiska
arbetet bygger på en insikt om den egna organisationens instabilitet och
följden blir att organisationen måste vara öppen inför behovet av att omtolka organisationens mål i enlighet med medlemmarnas över tid skiftande intressen. I ett kortsiktigt perspektiv får tidseffektiviteten i uttolkningen
av organisationens mål böja sig för demokratieffektiviteten. På lång sikt
innebär detta emellertid både en stabilare och effektivare organisation,
eftersom den slipper ta konflikter och interna stridigheter till följd av att
man inte tagit medlemskollektivets intressen i beaktande.

5. BEHOVET AV GEMENSAMMA GRUNDVALAR:
Konformitet kontra frihet
För att nå sina mål är det viktigt för en organisation att bevara sammanhållningen med såväl de egna medlemmarna som andra organisationer.
Att behålla åsiktsgemenskapen blir, enligt Michels, en målsättning för
ledningen. Detta kan delvis uppnås genom att avlöna tjänstemän och
knyta dem till sig, ledningen försäkrar sig på på det sättet om deras lojalitet. Man kan också uppmana till lojalitet, t.ex. genom att hota om ledning-
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ens avgång. Perspektivet är här att tvinga fram en åsiktsgemenskap, vilket
kan ske genom att spela på medlemmarnas emotionella behov av såväl
tillhörighet som engagemang. Ledningen nyttjar en slags partipiska som
skrämmer medlemmarna och eventuella rivaler till tystnad och konformitet. Genom ett sådant förhållningssätt riskeras den för demokratin så
nödvändiga åsikts- och yttrandefriheten att gå förlorad.
Det finns resonemang i intervjumaterialet som vittnar om att föreningarna ser enighet som något av ett ideal. Dels visar resonemangen att styrelserna ser enighet som en viktig utgångspunkt för
arbetet i föreningen och intervjupersonerna i flera av föreningarna
framhäver dessa värden; ”och det är också viktigt i styrelsearbetet att
man har ungefär samma syn på saker och ting”. I några föreningar
menar man att oenighet inte förekommer alls.
I samtalen med föreningarnas styrelser ges också uttryck för att
uppslutning kring mål och verksamhet är så viktigt att man resonerar i termer av att ”tvinga” medlemmarna till vissa saker eller att
lägga upp en ”målstrategi”. Ibland måste man till och med ”vara
lite rävlig” för att få igenom det som upplevs som värdefullt för
bygdens eller föreningens bästa.
Ett annat resonemang visar hur personer som ifrågasätter något
diskvalificeras genom att man uttrycker sig nedlåtande, t.ex ”det
kanske fattas något i knoppen på dom”. Därigenom kan styrelsen
förneka och undvika att ta till sig obehaglig kritik.
En deltagardemokratisk syn betonar vikten av ett organisationsklimat som
har högt i tak, tillåter konflikter och uppmuntrar till olika lösningar av
problem. Detta ses exempelvis som en viktig komponent för en livskraftig
medborgargemenskap (Putnam, 1996). Realiteten för en demokratisk
organisation är instabilitet, därför kan säkerställandet av en åsiktsgemenskap enbart ske genom att olika åsikter och alternativa problemlösningar
ventileras. Genom att beslutet har fattats i en öppen dialog kan de flesta
acceptera denna lösning, även om avvikande åsikter förekommit under
samtalen.
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Några av föreningarna lyfter fram debatt, diskussion och ventilering av olika åsikter som något positivt för verksamheten, ”…det är
väl arten av frågor som gör att folk engagerar sig. Och det är ju klart
att får man en engagerad bygd så är det ju någon som är emot det
också, det är väl bara hälsosamt då…”. Detta visar sig antingen genom att öppna och livliga diskussioner förs i anslutning till föreningsarbetet, eller att olika åsikter betraktas som något naturligt.
Några föreningar bejakar också åsiktsfrihet och ventilering av olika
ståndpunkter även om det ibland kan få konsekvenser, ”Men det
har det väl varit, x-ligan avgick ju och det var lite kontroverser då”.
Då organisationen har en öppen och tillåtande atmosfär samt uppmuntrar
medlemmarna till att vädra motsättningar kan detta ses som en demokratisk tendens och ännu en brytpunkt mot den oligarkiska slutenheten.

6. DIFFERENTIERING:
Slutenhet och särintressen kontra öppenhet och allmänintressen
I takt med att organisationen blir större och fastare i sin struktur ökar
också differentieringen, vilken yttrar sig som ett allt större gap mellan
ledning och medlemmar. Ledningen isolerar sig och tenderar att utesluta
medlemmarna vid beredningen av viktiga ärenden och de väljer helst sina
egna efterträdare, människor som man vet har rätt kompetens och värderingar, dvs. någon form av nepotism. Michels menar att detta är en slags
naturlig maktlystnad och som uppstår bland personer som varit i ledande
ställning länge. En något mer nyanserad förklaring är att detta är ett enklare sätt att rekrytera nya ledare och/eller fatta beslut snabbt. Differentieringen tydliggörs också av att ledningen utvecklar särintressen som står i
konflikt med kollektivets intressen. När föreningen eller organisationen
växer är det är också vanligt att det bildas slutna grupper, detta gäller inte
bara för ledningen, vilka bildar en elit skild från medlemmarna, utan
medlemmarna själva bildar också egna kotterier. Genom att exempelvis
begränsa medlemsantalet kan organisationerna värna om de redan inneslutnas exklusivitet, vilket strider mot demokratins själva fundament, dvs.
60

ATT UNDVIKA OLIGARKI I TEORI OCH PRAKTIK Jonsson, Roempke, Zakrisson

demokratiprincipen en man – en röst. Tillträde till en demokratiskt inrättad organisation är en rättighet, liksom möjligheten att som individ kunna
lägga fram förslag och rösta.
Exempel på hur man väljer in ledamöter till styrelsen visar att man
föredrar att rekrytera efter rätt värderingar, kunskaper eller att man
känner personen ifråga;
B: Ja han då tex han som kommer från Lien han känner ju jag sen
han var liten, ja jag vet ju vem det var som kom hit i styrelsen.
D: Men det ska ju inte vara ett kriterium för att man skall få vara
med?
F: Att man känt nån sen man var liten?
B: Nej men han är ju inte obekant för mig när han kom sån liten bit
så att säga.
Flera föreningar visar också att man föredrar att hålla arbetsuppgifterna inom styrelsen än att delegera till medlemmarna. Anledningen till att man väljer detta arbetssätt tycks vara av enkelhet.
Motsatsen till slutenhet är givetvis öppenhet och genom att söka människor utanför den egna kretsen och framför allt växla personer vid makten
kan risken för bildandet av kotterier undanröjas. Enligt den deltagardemokratiska modellen ligger det ett givet värde i att så många som möjligt
är aktiva inom organisationen. Denna skola tar också sin utgångspunkt i
att medborgarna är orienterade mot att få till stånd ett generaliserat
egenintresse, eller ett gemensamt bästa, och därför inriktade på att undvika en utveckling av ohejdad egoism (Putnam, 1996; Pateman, 1979, 1989).
Följande citat vittnar om hur man i en förening är på väg att överbrygga en tidigare klyfta som förhindrat samarbete och insyn;
C: Men det som är skillnad är inte åldern, ja alltså åldern den är
så men det som är skillnad är att dom flesta alltid har bott här uppe,
det har varit fler som har varit engagerad härifrån än därnerifrån där
du (D) bor.
D: Precis.
C: Och varför det beror på det får du säga, ja jag vet inte.
D: Nja men det initierades det väl här.
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C: Ja.
D: Tror jag, och ett tag var det väl nästan lite protest ja, man skulle
vara med för att man skulle ha koll på vad ni höll på med här uppe,
men sen så blev det ju lite annorlunda.
Att gå från slutenhet till öppenhet – och därmed nytänkande, gynnas av
att nya medlemmar och oliktänkande får tillträde till organisationen.
Öppenhet inför nya människor, liksom utvecklande av allmänintressen
kan också utgöra en metod för att undkomma järnlagen.

7. LEDNINGSFRÅGAN:
Elitistisk ledning och passiv medlemskader kontra aktiva
medlemmar och tjänande ledare
Det som började med att kollektivet på demokratiska vägar skulle skapa
social förändring, blev så småningom enligt Michels enbart ett uttryck för
oligarki. När organisationen nått randen till oligarki har den delats i ett
aktivt ledarskikt och ett passivt medlemsskikt. Följden blir att medlemmarna frånsäger sig ansvaret för organisationens utveckling, samtidigt
som ledningen blir allt mer självständig och kontakten mellan ledare och
ledda blir mer och mer obefintlig. Ledarskiktet får nu den överordnade
rollen och det är ”bara en minoritet som deltar i partibesluten och ibland är
minoriteten försvinnande liten” (Michels, 1911/1983, s.57). Visserligen kan
det tyckas frivilligt att avstå från att utöva sina demokratiska rättigheter,
men detta förhållningssätt hänger också samman med ledarnas sätt att
överordna sig medlemmarna. Medlemmarnas funktion minimeras då till
att betala medlemsavgifter och lägga röster på de personer som ledarskiktet redan bestämt att medlemmarna ska rösta på. Även om majoriteten
skulle utrycka sitt missnöje med den elitistiska ledningen, är de i själva
verket tacksamma att det finns personer som åtar sig att sköta arbetet.
Majoriteten varken behöver eller kan ta något ansvar för föreningens utveckling. Frågan om demokratins väg till oligarki är därmed en dubbelriktad process, med en växelverkan mellan medlemmarnas passiva och
ledningens aktiva handlingar och deras samspel.

62

ATT UNDVIKA OLIGARKI I TEORI OCH PRAKTIK Jonsson, Roempke, Zakrisson

Uttryck för ledarnas autonomi finns återgivet i samtalen hos alla
föreningar. Dels finns uttryck för att styrelsen undviker att ge information till sina medlemmar med hänvisning till ekonomin, ”det
är ju dyrt med de här utskicken”, eller att styrelsen bestämmer vilka
frågor som är viktiga att informera medlemmarna om. Exemplen
tyder på att ledningen innehar den aktiva rollen. Ett annat exempel
från en bygdeförening visar hur föreningen försökt rekrytera medlemmar i syfte att ”få lite medlemskvot också”, ett uttalande som kan
tolkas som att medlemmarna bakom denna kvot saknar egenvärde,
men som dock är viktig som ett symbolvärde för en autonomt arbetande styrelse.
Följande citat visar en situation där styrelsen tycks se medlemmarna som hjälpbehövande, ungefär som ett patron/klientförhållande:
”Ta någon som en som inte är med i styrelsen eller med i föreningen överhuvudtaget, då kallar man ju dit den personen då och så får
dom ju liksom berätta om vilka svårigheter dom har och vad dom vill
ha hjälp med och så vidare och då tar man beslut på det…”
En annan utgångspunkt för såväl det direkt/deltagardemokratiska som det
dialogdemokratiska synsättet är att medlemmarna önskar vara aktiva eller
åtminstone återknyter till den aktiva medlemsrollen när de anser att ledningen begår felaktigheter. Samtidigt utgör ledningen enbart medlemskapets ”tjänare” och både står och agerar för medlemmarnas beslut. Besluten
skall grunda sig på åsiktsutbytet i de mellanmänskliga mötena, där fungerande kanaler för informationsutbyte är det centrala. (jfr. Pateman, 1979,
1989; Weber, 1922/1983; Habermas, 1995; Räftegård, 1998).
Resultaten visar oss att föreningarna på olika sätt lyfter fram de
demokratiska vägvalen. Dels en styrelse som betraktar sig som
medlemmarnas tjänare vilket kan belysas av följande citat, där beslutet om medlemsavgift nedröstades av medlemmarna:
”Ja, i och med att man bor här då är man medlem. Det har varit
upp faktiskt till förfrågan nåt år om just medlemskort, men det blev

KOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV. Kooperativ årsbok 2002

63

nedröstat. Det ville man inte ha. Utan i och med att man är boende
då är man medlem.”
Dels är medlemmarna väldigt aktiva och engagerade i vissa frågor:
S: Det tycker jag att man kanske kan säga, att om man tittar som
på en sån sak som festivalen
L: Då är det många som ställer upp
S: Ja, det är den stora grejen på året.
L: Då vill alla vara med.
S: Ja, alla är med.
L: Det är nästan för mycket folk, skratt.
Man tar också upp väl fungerande informationskanaler och
mötesplatser som medger möjligheten att diskutera föreningens
angelägenheter. Vi har tidigare nämnt surströmmingsfesten och
macken som viktiga forum, ytterligare exempel är:
”Men säkert diskuteras det lite grann, dels i fikapausen på kören på
torsdagarna här, kommer det upp såna här byfrågor och Hembygdsföreningen har väl nån snickarkväll på måndagar, de har väl säkert nån paus där också. Och du och jag kanske pratar nån gång.”
En brytpunkt för att stävja de oligarkiska tendenserna är att ledningen
lägger vinn om att massan ska finna tillit till sin organisation. Ledarna
skall vara tjänande, samtidigt som medlemmarna å sin sida inte räds att
ifrågasätta de förtroendevalda eller vid behov återta sin suveränitet som
medlemmar. För att detta ska komma till stånd krävs också mellanmänskliga möten, fungerande kanaler för informationsutbyte och en pågående
dialog så att man ständigt kan möta det bättre argumentets seger.
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Slutord
Inom var och en av de intervjuade föreningarna ges exempel på såväl
oligarkiska som demokratiska vägval i relation till de problem som organisationen ställs inför. Materialet tyder inte på att någon förening konsekvent väljer oligarkiska lösningar för att driva sin verksamhet. Dock kan
man se att även om man har ambitionen att vidmakthålla det demokratiska arbetssättet så överväger man möjligheten till, eller genomför oligarkiska val i sin verksamhet. På så sätt förefaller de diskussioner som förs i
dessa små, och förhållandevis unga, organisationerna visa på samma pro
blem som redovisats rörande stora, och mogna organisationer (Lewin,
1992; Berglund, 1998; Larsson, 1999). Således tycks det empiriska materialet i viss mån ge Michels rätt, oligarki förefaller uppstå i alla typer av
demokratiska organisationer.
Materialet i denna undersökning bygger på gruppintervjuer med styrelserna i några olika bygdeföreningar. Vi vet alltså inte om de oligarkiska
valen faktiskt inträffar, eller om deras medlemmar uppfattar det så. Po
ängen har varit att fånga resonemangen hos dessa medlemsföreträdare,
hur man ser på redan uppkomna problem och hur man resonerar kring
hanteringen av nuvarande och framtida frågor. Genom gruppintervjuerna
såg vi fördelen i att deltagarna kunde hämta inspiration från varandra och
olika åsikter ställdes emot varandra på ett mera direkt sätt. Gruppdeltagarnas sociala samspel har också studerats och attityder samt erfarenheter
inom det aktuella ämnet ventilerades och kunde klargöras (jfr. Bring, et
al., 1999).
Frivilligväsendet i stort ger en bild av deltagardemokratiska föreställningar om organisationernas väsen. Precis som i de undersökta föreningarna lyfter man fram gemenskap och gemensamt ansvarstagande som
viktiga komponenter för föreningarnas verksamhet (jfr. Johansson, 1980;
Herlitz, 2000). Om föreningar ansluter sig till deltagardemokratiska ideal
men praxis visar sig vara oligarkisk, och anses vara till skada för föreningsverksamheten, då blir den demokratiska situationen problematisk.
De föreningar som uppvisar oligarkiska lösningar på ett eller flera pro-
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blem gör inte alltid dessa val som en medveten strategi. Många gånger
förefaller man omedveten om konsekvenserna av dessa handlingar, ibland
ser man inget annat alternativ eller som en naturlag som förr eller senare
drabbar alla föreningar. Dock finns det enstaka exempel där valet varit
medvetet, där ändamålet förefaller helga medlen.
Parallellt med de oligarkiska vägvalen visar föreningarna också prov på
en förståelse för det demokratiska arbetets villkor. Man strävar efter
mångfald, förnyelse och öppenhet, och är villiga att låta sig ifrågasättas
avseende inriktningen på verksamheten. Flera föreningar visar t ex på hur
viktiga olika sorters mötesplatser är, dvs. en möjlighet att skapa gemenskap, dialog och samsyn för den fortsatta verksamheten. Ofta framhålls i
materialet, de informella mötesplatserna som viktiga. Så gott som alla
föreningar kan snabbt identifiera sådana som är speciellt viktiga just för
deras verksamhet: bensinmacken, sångkören, surströmmingsskivan, etc.
Dessa exempel implicerar en önskan om närhet till dem vars önskningar
föreningens representanter är tillsatta att förverkliga. Men inte heller dessa
vägval förefaller alltid vara medvetna, utan sker ofta på en intuitiv nivå.
För att de oligarkiska vägvalen ska vara möjliga att undvika är det viktigt
med medvetenhet om dem och konsekvenserna av olika handlingsalternativ i demokratisk bemärkelse. Genom att tydliggöra frivilligorganisationernas arbets- eller utvecklingsprocess som steg eller teman har vi i dessa
sammanhang erhållit ett analysverktyg för att identifiera olika steg som
demokratiska organisationer uppnår. Oavsett om det kommer an på idrottsföreningar, kooperativ eller byutvecklingsgrupper så kan man med
hjälp av analysinstrumentet teoretiskt visa på under vilka omständigheter
organisationen ställs inför en viss sorts problematik, samt också vilka
vägval som man har i en specifik situation (se tabell).
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MICHELS

OLIGARKI

DEMOKRATI

1

Kunskapsvärdet

Vertikal kompetens

Horisontell kompetens

2

Kunskapsbasen

Specialisering och
oumbärlighet

Förnyelse

3

Komplexitetsfrågan

Hierarkisk organisering

Horisontell organisering

4

Stabilitetsfrågan

Stabilitet uppifrån

Förändring nerifrån

5

Gemensamma grundvalar

Konformitet som grund

Frihet som grund

6

Differentiering

Slutenhet och särintressen

Öppenhet och
allmänintresse

7

Ledningsfrågan

Elitskikt och passiva
medlemmar

Aktiva medlemmar och
tjänare

Vi ser här att för vart och ett av de sju steg som en organisation tar i sin
utveckling måste den ständigt konfronteras med en kritisk fråga (kolumn
1) som måste lösas för att demokratin skall överleva och utvecklas. Vid
varje kritisk fråga kan man göra ett val som enligt Michels leder mot oligarki (kolumn 2). För att förhindra att en demokratisk organisation går
den oligarkiska vägen kan de alternativa val (kolumn 3) möjliggöra att
demokratin bibehålls i den frivilliga organisationen.
Tittar man tillbaka på de undersökta föreningarna där valet stundom
varit omedvetet kan man tänka sig analysverktygets praktiska tillämpning.
Det är därför på sin plats att i detta sammanhang poängtera att instrumentet inte kvalificerar föreningar in i kategorier som varande demokratiska eller icke demokratiska. Snarare ges en indikation om att verksamheten vid ett eller flera tillfällen väljer en oligarkisk väg. Verktyget kan
alltså användas som ett hjälpmedel för att identifiera problem och ge organisationen möjlighet att urskilja kritiska punkter i sin utveckling. På det
sättet går det också att finna långsiktiga lösningar för att bibehålla den
demokratiska organisationens ursprungliga idé (jfr. Robbins, 1996).
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Utifrån analysarbetet av de undersökta föreningarna kan man dra den
slutsatsen att detta ger organisationer ett hjälpmedel för att undvika oligarki. Ytterligare en slutsats är att det som ofta ses som ineffektivt (i relation till tid, pengar etc.) gynnar demokratisk effektivitet. Vidare kan sägas
att oavsett val som organisationen gör bär den ständigt med sig ett groende frö av oligarki och på frågan om det finns demokratiska organisationer
är svaret intuitivt jakande, men det är inte ett svar utan reservation. Hotet
om fåtalsvälde får sin lösning beroende på organisationens demokratiska
grundsyn och vad som framkommer i diskussionen bland de människor
som deltar.

Att gå vidare
Arbetet har gett för handen att vi kan identifiera olika situationer som
medför två vägval i den frivilliga organisationen. Under analysarbetets
gång har vi stött på olika dilemman som uppstår och som inte har en
given lösning, vare sig det gäller en oligarkisk eller en demokratisk sådan.
Genom att gå vidare med dessa dilemman och utgå från organisationsteori och då specifikt ett organisationsutvecklingsperspektiv bör det vara
möjligt att ringa in de faktorer som både internt och externt skapar dessa
organisatoriska dilemman. Genom att t.ex använda sig av ett livscykelresonemang kan man finna organisationers svaga punkter och därifrån
föreslå olika organisatoriska förändringar i syfte att öka organisationens
möjligheter till fortlevnad i demokratiska anda. När organisationer beskrivs utifrån en livscykel pekar man på den process den genomgår från
initialstadiet, via en mognadsfas och utveckling för att så småningom gå
mot någon form av förändring alternativt en nedläggning eller omorganisering (jfr. Drazin & Kazanjian, 1990; Robbins, 1996). Detta betyder att
för varje fas finns en specifik strategi som gynnar organisationens överlevnad (Kreitner, Knicki & Buelens, 1999). Samtidigt kan sägas att organisation står i motsatt förhållande till förändring, organisation är förutsägelse
och stabilitet och kräver därför långsiktiga strategier för att överleva (Jakobsen & Thorsvik, 1998). Vidare hävdas att organisationers överlevnad är
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sammanlänkat med ledningens agerande och där medlemmarna endast
deltar i en process som startat uppifrån (jfr. Watson, 1997). De som förespråkat bestämda förändringsstrategier har kritiserats av de som menar att
omfattande förändringar är resurskrävande, konfliktfyllda, svåra att
genomföra och löper stor risk att misslyckas. Man menar vidare att man
därför måste skapa en kontinuerlig och lärande process som ständigt anpassar sig till externa och interna förhållanden (Tushman & O´Reilly III,
1996), en lärande process som kanske kan låta våra demokratiska organisationer gå en ljusare framtid till mötes.
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E LS A F J E LDAV L I
Nor sk sen ter fo r bygd eforsk ing, T rondhe im

Likestilling som
økonomisk og sosial kapital
i samvirkeforetak
1. Innledning

D

ETT E ER E N OMAR BEIDET

versjon av en engelsk publisert rapport
med tittelen ”Co-operative business success – Gender equality as
Multifunctional capital” (Suksess i samvirkeforetak – likestilling som
multifunksjonell kapital, Fjeldavli og Arntzen 2001).1 Rapporten bygger på
en undersøkelsen av likestilling og økonomisk utvikling i to norske samvirkeforetak.
Utgangspunktet var den økende oppmerksomheten omkring den lave
kvinneandelen i beslutningsorganer og ledelse i ulike former for samvirkeforetak. Til tross for at kvinner ofte utgjør et flertall av medlemmene,
spesielt i samvirke innen dagligvarehandelen, har andelen kvinner i bedriftsledelse og andre beslutningsorganer vært synkende de siste årene
(Likestillingsrådet 2001). Mens kvinner i stadig økende grad deltar i arbeidsmarkedet, offentlige forvaltning, media, politikk og utdanningssys-
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temet, har næringslivets topporganer forblitt menns domene. Statistisk
sentralbyrå (2001) oppgir at andelen kvinner i styrer i norske bedrifter så
vidt er over 6 prosent. Dette tilsvarer en økning på ca 1 prosent det siste
året. Andelen kvinnelige styreledere har avtatt i samme periode.
Vi anså derfor i første omgang den lave kvinneandelen i samvirkeforetak
som uttrykk for en generell mangel på likestilling i beslutningsorganer og
ledelse i næringslivet.

Mål og problemstilling
Hensikten med studiet var å redegjøre for likestilling og økonomisk utvikling i to norske kooperativ, og ulike aktørers syn på denne utviklingen.
Disse to samvirkeforetak er henholdsvis TINE Østlandsmeieret (i fortsettelsen forkortet TINE ØM) og Nes Samvirkelag (i fortsettelsen forkortet
Nes S-lag).
Sentrale delproblemstillinger fra undersøkelsen er:
1.

Hvordan er den økonomiske situasjonen og hvordan har den utviklet seg de siste ca fem årene i de to utvalgte samvirkeforetakene?

2.

Hvordan forklarer styrene den økonomiske utviklingen?

3.

Hvilke likestillingsprogram/politikk har blitt gjennomført?

4.

Hvordan er kjønnsfordelingen blant medlemmer, ansatte, ledelse og
besluttende organer?

5.

Hvilke synspunkter har kvinnelige ledere på betydningen av kvinnelig ledelse og likestilling?

6.

Hvilke verdier preger samvirkeforetakenes forretningsvirksomhet?

2. Teoretisk tilnærming
Det dualistiske prinsipp
Kooperativer er komplekse organisasjoner som ofte danner kjeder med
flere nivåer. I tillegg til å være forretningsforetak er de også sosiale orga-
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nisasjoner hvor hensynet til medlemmene og eierne spiller en stor rolle.
Organisasjoner hvor to hensyn er likestilte kalles ofte for dualistiske, eller
organisasjoner med ”dobbelte natur” (Johnstad 2001, 1998). De utfordringer samvirke står overfor må forstås i lys av denne dualismen. Mens den
forretningsmessige driften må forståes i lys av de regler og mål som gjelder
for markedsorientert virksomhet, kan medlemsorganisasjonen best sammenliknes med andre sosiale eller frivillige organisasjoner. For samvirke er
det en utfordring å finne driftsformer som avveier disse to hensynene.
Når en skal studere likestilling i samvirke er det viktig å gjøre klart
hvilke av disse to perspektivene som legges til grunn, og eventuelt hvordan
samspillet er mellom dem. Vi finner ulike former for ”karrieremuligheter”
avhengig av om vi fokuserer på samvirkeforeningen eller samvirkeforretningen. Mens formene i foreningsdelen best kan sammenlignes med organisering i politiske partier og ideelle foreninger , kan formene for rekruttering og karriereveier til lederstillinger i forretningsdelen best sammenlignes med karrieremuligheter i næringslivet for øvrig.
I prosjektet har vi undersøkt begge sidene av samvirkeforetakene med
hensyn til likestilling. Det er viktig å understreke at en medvirkende årsak
til at casene ble valgt var at begge samvirkeforetakene hadde kvinnelige
styreledere.

Likestilling i Norge
Likestilling mellom kjønn er hjemlet i Lov om likestilling av 1978. Det er
en alminnelig oppfatning at man i stor grad har oppnådd likestilling på
mange områder i det norske samfunnet. Norsk familiepolitikk bygger
eksempelvis på en forutsetning om lik status for foreldre, og har til hensikt
å gi kvinner og menn samme muligheter til å kombinere lønnsarbeid,
husarbeid og barneomsorg. Kjønnskvotering har bidratt til at kvinner har
blitt rekruttert til stadig nye roller og oppgaver i samfunnet.
Likestillingspolitikken har spesielt bidratt til å bedre mulighetene for
kvinner til å delta i samfunnet utenfor hjemmet, og delvis bedret forholdene for menn til å delta mer i barneomsorgen. I denne tilretteleggingen
har utdanningspolitikken vært spesielt viktig, og bygd på en forutsetning
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om at kvinner og menn er like; i betydning har like evner og intellektuell
kapasitet for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. Dette har også vært
kalt likhetsargumentet i forskningen om likestillingen i Norge (Teigen
2000). Resultatet var en bred satsing slik at kvinner skulle få samme muligheter som menn til å ta utdannelse og skaffe seg faglig kompetanse.
Et annet argument som dominerte debatten på 70-tallet var at kvinner
og menn skulle ha samme rett til arbeid og til å delta i samfunnslivet. Krav
om rettigheter sto sentralt i den politiske debatten. Dette er blitt kalt likeverdsargumentet. Både individuelle og samfunnsnyttige aspekter var fremtredende.
I løpet av åttiårene ble det i distriktspolitikken og i landbrukssektoren
rettet oppmerksomhet mot behov for tiltak for kvinner som ville starte
næringsvirksomhet der de bodde. For å demme opp for fraflyttingen, ble
tilskudd til næringstiltak for kvinner prøvd som et virkemiddel.2 Argumentene som disse strategiene bygde på kan betraktes som en forløper til
dagens ”ressurs- og nytteargumenter”. Ressursargumentene fokuserte på
de organisatoriske fordelene av å integrere kvinner (Hernes 1987, 1982,
Helgesen 1990). Det ble hevdet at kvinner ville bidra til nye perspektiver
og andre måter å løse problemer på som igjen ville resultere i høyere
produktivitet og bedre arbeidsmiljø, på mannsdominerte arbeidsplasser,
med begrunnelse i at kvinner og menn er forskjellige i atferd, erfaringer og
interesser (Teigen 2000).
I den senere tid har man igjen sett at kjønnsforskjeller blir understreket
og fremhevet som positivt. Spesielt gjelder det i debatten om lederskap
hvor en har fokuset på gevinsten av å kombinere kvinnelige og mannlige
egenskaper. Enkelte forskere har hevdet at det er systematiske forskjeller i
kvinner og menns måte å lede på (Perrault og Irwin 1996).
ILO argumenterer med at likestilling og kvinner i ledelse i samvirkeforetak ikke bare er et moralsk anliggende i tråd med fundamentale samvirkeideer, men at det også er økonomisk fornuftig:”it also makes good economic sense” (ILO-notat 2000, side 1).
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Kvantitet og kvalitet ved likestilling
Likestilling kan studeres både som en kvantitativ og en kvalitativ størrelse.
Den første fokuserer på antall og statistikk, mens den andre fokuserer på
fremherskende verdier slik de oppleves eller nedfelles i målformuleringer
for virksomheten. Ved studier av utviklingen over tid er det viktig å være
oppmerksom på at betydningen av kjønn og likestilling er sosiale størrelser. Betydningen endrer seg derfor over tid og kan ha ulik mening i ulike
samfunn. Konsekvensene av dette er at betydningen av kjønn og likestilling i samvirke må fortolkes i en bestemt sosial kontekst.
I prosjektet har vi først og fremst fokusert på den kvantitative siden ved
likestilling. Den kvalitative er mindre definerbar og tilgjengelig, men i
samtalene med de ulike aktørene har et tema vært å vurdere likestilling og
kvinnelig leder i forhold til generelle forretningsstrategier i samvirkeforetakene. Vi viser til rapporten for nærmere orientering om dette.

Samvirkeforetak som forretning
Tradisjonelt vurderes forretningsmessig drift ganske ensidig utfra økonomiske parametre, men en ser en økende tendens til at hensyn til kortsiktig
bedriftsorientert gevinst blir utfordret av andre hensyn. For eksempel har
spørsmål om matkvalitet og sikkerhet, etiske spørsmål som barnearbeid og
behandling av dyr, og spørsmål om forurensning og naturvern, fått stadig
større betydning også i forretningssammenheng. Likestilling kan forståes
som et annet eksempel på linje med disse.
I tråd med endrede perspektiver på forretningsdrift er det lansert en
rekke modeller og teorier om lederskap, forretningsstrategier og administrasjon. Balanced Scorecard (BSC) er betegnelsen på en forholdsvis ny metode som fokuserer på langsiktig, målorientert og proaktiv forretningsdrift
(Rongen og Tahtchiev 2001). Ved aktiv bruk av ulike parametre for kritiske suksessfaktorer, blir nye og “myke” sider ved organisasjonen målt, vurdert og integrert i strategiplaner og praksis.
En konsekvens av at perspektivet utvides er at kapitalbegrepet nyanseres. Tradisjonelt har begrepet vært sterkt knyttet til rene økonomiske stør-
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relser. I dag er det vanlig å dekomponerer kapital begrepet og skille mellom økonomisk kapital, human-, sosial- og kulturell kapital (Bourdieu
1993). I dette perspektivet kan likestilling sees som en del av det utvidete
kapitalbegrepet.
Når produksjoner i næringslivet kjennetegnes av andre verdier enn de
rene økonomiske, kalles det av enkelte teoretikere for postproduksjonisme
(Bergstrøm 2001). I enkelte områder av næringslivet beveger man seg nå
over i en fase hvor det fokuseres på flere funksjoner av produksjonslivet
enn vareproduksjon, basert på et bredere verdispekter enn de rene øko
nomiske. Det inkluderer slike verdier som rekreasjon, estetikk og økologi
og likestilling.

Design
Opprinnelig var tanken å foreta et før-etter studie ved hjelp av standardiserte prosedyrer for å måle effekten av likestilling på økonomisk resultat.
Etterhvert som forprosjektet utviklet seg ble det klart at et slikt opplegg
ville sprenge alle rammer for prosjektet.
Ettersom det i tillegg er få studier av kvinners bidrag til økonomiske
resultater i foretak, valgte vi et åpent design. Vi gjorde først et forprosjekt
som resulterte i valg av de to studieobjektene.
Følgende kriterier ble lagt til grunn for valg av studieobjekt:
1.

Kvinnelig representasjon i styret så nær 40% som mulig

2.

Foreligge likestillingsprogram selv om det ikke var aktivt for tiden

3.

Anbefaling fra referansegruppen3

4.

Ønske om deltakelse fra de som skulle intervjues

5.

Lokalisering som var praktisk gjennomførbart for forsker

På dette grunnlaget ble det valgt to primærenheter innenfor hver sin samvirkekjede, henholdsvis meierisamvirket og forbrukersamvirket.
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Metode
I studien er en rekke caseorienterte metoder kombinert (Ragin 1987):
1. Dokumentstudier4
2. Økonomiske analyser
3. Individuelle intervju basert på standard mal
4. Observasjon i møter
5. Samtaler med styremedlemmer.
Intervjuene ble konsentrert til kvinnelige styreledere, administrativt personale og ansatte. I tillegg gjorde vi en liten undersøkelse av medlemmer
og kunder. Vi viser til rapporten for nærmere orientering om opplegg og
resultater.
Økonomisk utvikling ble målt langs tre dimensjoner:
1. Produktivitet er et uttrykk for produksjon per innsatsenhet. Driftsresultat i prosent av omsetningen ble valgt som uttrykk for pro
duktivitet.
2. Lønnsomhet er et uttrykk for avkastning på satset kapital. Forholdet
mellom årsresultat og egenkapital ble valgt som uttrykk for lønnsomhet.
3. Likviditet er et uttrykk for forholdet mellom disponibel kapital og
gjeld. Omløpsmidlenes andel av kortsiktig gjeld ble valgt som uttrykk for likviditeten.
Likestilling ble målt ved kvinneandel på ulike nivåer i bedriften fra styre
til andel blant ansatte.

3. Presentasjon av utvalgte enheter
Med utgangspunkt i meierisamvirke TINE Norske meierier (forkortet
TINE NM) og forbrukersamvirket5, valgte vi primærenhetene. For TINE
NM valgte vi Østfoldmeieriet (forkortet TINE ØM), og for forbrukersamvirket valgte vi Nes samvirkelag (forkortet Nes S-lag). De to primærenhetene er kjennetegnet ved en større andel kvinner i ledende verv enn gjennomsnittet.
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Meierisamvirke
Hensikten med meierisamvirke er å sikre bøndene god og stabil fortjeneste
på sine produkter.
TINE ØM ble etablert i 1984 og besto opprinnelig av 13 meierier, men
er i dag redusert til 11 med vel 3500 medlemmer. Medlemmene er organisert i 40 medlemsorganisasjoner. Hver medlemsorganisasjon er ledet av
et styre på tre medlemmer. Medlemsorganisasjonen velger representanter
til samvirkets øvrige styrende organer. Samvirkets årsmøte består av en
representant per 80 medlemmer, samt at ansatte velger et antall delegater.
TINE ØM er en av 10 bedrifter som er eid av TINE NM. TINE NM har
om lag 23 000 medlemmer. TINE NM gjennomgikk strukturforandringer
og tok sikte på å fusjonere virksomheten inn i 5 hovedbedrifter.
Hovedkontoret for TINE ØM ligger i Oslo, og har 18 ansatte. I alt har
TINE ØM nær 800 ansatte som utfører vel 700 årsverk. TINE ØM mottok
i 2000 vel 250 millioner liter melk og produserte konsum melk, yoghurt,
oster, tørrmelk m.m. TINE ØM har som spesialoppgave å motta overskuddsmelk fra andre deler av meierisamvirke. TINE ØM hadde en omsetning på vel 2 milliarder norske kroner.

Forbrukersamvirke
Hensikten med forbrukersamvirke var å sikre medlemmene rimelige varer
og fortjeneste gjennom salg av varer til konkurransedyktige priser. Til tross
for en ikke ubetydelig vekst tapte forbrukersamvirket Coop NKL BA markedsandeler til andre store varekjeder de siste årene.
Nes S-lag var en av Coop NKL BA’s om lag 250 organisasjoner som i alt
representerer om lag 1300 forretninger. Forbrukersamvirket Coop NKL
BA hadde i 2001 om lag 885 000 medlemmer. Antall organisasjoner er
redusert med vel 20% siden 1996. Forbrukersamvirket Coop NKL BA
hadde i 2000 en årsomsetning på 27,5 milliarder norske kroner.
Nes S-lag hadde flere forretninger fordelt på kommuner i to fylker.
Virksomheten strakk seg fra supermarkeder og spesialforretninger til
kiosker og bensinstasjoner. I løpet av de siste årene har Nes S-lag ekspan-
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dert gjennom sammenslutninger og oppkjøp. Planen var at Nes S-lag
inngå i en større sammenslutning Romerike samvirkelag (ble endret til
Coop Romerike samtidig med navneendringen til NKL). Antall medlemmer økte fra knapt 1400 i 1991 til en forventet medlemsmasse på nær
13000 etter sammenslutningen.

4. Resultater
Økonomisk utvikling
Analysen av den økonomiske utviklingen i de to samvirkeforetakene strekker seg over perioden 1995-2000. For å kunne forstå utviklingen i denne
perioden var det nødvendig å kartlegge endringer i rammebetingelser og
interne, strukturelle endringer . Det ble registrert til dels betydelige endringer i disse forholdene.
Meierisamvirke TINE ØM
I 1995 ble det vedtatt nye rammebetingelser for eksport og import av
meieriprodukter gjennom ny EØS avtale og WTO avtale. Året ble preget
av nedgang i salg av flytende produkter, men tilnærmet tilsvarende oppgang i salg av faste produkter. Etter styrets vurdering hadde man oppnådd
en betydelig bedring av produktiviteten. Det ble nedsatt en prosjektgruppe
”Kvinner i ledelse” med målsetting om 40% kvinnelige tillitsvalgte innen
år 2000.
I 1997 skjerpet nye innlandsregler konkurransen og reduserte styringsmuligheter til TINE ØM. Det var fortsatt nedgang i omsetting av
flytende produkter uten tilsvarende styrking av faste produkter. Hovedtrekk fra driftsregnskapet 1997 viste stabile driftsforhold. Etter styrets
oppfatning var det fortsatt produktivitetsøkning. Målsetting var å øke
produktiviteten med 42 mill. kroner fram til år 2000. Det var enighet om
at meierikapasiteten måtte tilpasses den til dels kraftige reduksjonen i
melkeproduksjon. Selskapets likviditet var bedret.
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I 1999 vurderte styret at anleggskapasiteten fortsatt var for stor og at
organisasjonen var dårlig tilpasset de forventede utfordringer. Det ble
nedsatt en gruppe for å utrede konsentrasjon av konsummelkproduksjonen med forventet gevinst på 25 mill. kroner. Nedgang i markedet ellers i
landet førte til betydelig økning i kvanta reguleringsmelk til TINE ØM.
Driftsinntektene økte med 5,5%.
I 2000 ble det gjennomført betydelig strukturendring (nedlegging av
anlegg) for å tilpasse kapasiteten til markedet. Dette førte til en bedre
balanse i markedet. Organisasjonen forberedte også betydelige strukturendringer i 2001. Styret vurderte 2000 som et godt driftsår selv om driftsinntektene ble redusert med 3%.
Som nevnt valgte vi tre indikatorer for å måle den økonomiske utviklingen; produktivitet, lønnsomhet og likviditet. Situasjonen i TINE ØM er
i grafene sammenlignet med situasjonen for TINE NM.
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Til tross for betydelige strukturendringer, var meierisamvirket ikke i stand
til å opprettholde produktiviteten, mens TINE ØM etter en kortvarig
nedgang var tilbake på samme nivå.
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Lønnsomhet
600
500

498
457

454

425

Mill. NOK

400

425

402
TINE ØM
TINE NM

300
200

177

179

176

179

165

161

100
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

År

Lønnsomheten er bare til en viss grad påvirket av strukturendringene,
men den har en svak fallende tendens både i apexorganisasjonen og i
TINE ØM.
Likviditeten er i en større grad påvirket av strukturelle forhold, men
både meierisamvirke og i TINE ØM har forbedret likviditeten. Utviklingen i TINE ØM er langt bedre enn i TINE NM.
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Likviditet
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Korrigerer vi for kroneverdien er det en svak reduksjon i omsetting fra
1995 til 1998. Etter en svak oppgang i 1999 registreres et kraftig fall i 2000.
I alt reduseres omsetningen med nesten 20%. Dette samsvarer godt med
hva vi fant for det nasjonale konsernet (TINE NM). Årsresultatet er også
fallende i hele perioden i tråd med det vi fant for det nasjonale konsernet.
I alt ble resultatet redusert med nærmere 20%. Korrigert for kroneverdien
var det også reduksjon i egenkapitalen.
Man fant at den økonomiske situasjonen for så vel TINE NM som for
TINE ØM hadde endret seg betydelig i tidsrommet 1995-2000. For det
første hadde det skjedd en betydelig reduksjon av det innenlandske markedet, spesielt for konsummelk, noe som førte til en vedvarende overproduksjon. Selv om en greide å etablere nye markeder utenlands, var
dette ikke tilstrekkelig til å kompensere for svikten i det nasjonale marke
det. For det andre åpnet myndighetene for økt konkurranse, delvis ved å
åpne for innenlands konkurranse, delvis ved å svekke importvernet.
TINE NM møtte disse utfordringene med kraftige strukturendringer
for å redusere kostnader og totalt volum. I denne situasjonen var TINE
ØM i stand til å bedre sin likviditet og opprettholde sin produktivitet og
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lønnsomhet. Mye av dette skyldtes utvikling av nye produkter, merkevaresatsing, rasjonalisering og strukturendring.
Forbrukersamvirke Nes S-lag
I 1995 var det 75 år siden det første samvirkelaget ble stiftet i Nes og 25 år
siden sammenslutningen med andre lag til Nes S-lag. Jubileet ble markert
på flere måter som blant annet resulterte i en medlemsvekst på 248. Forbruksveksten fra 1994 ble forsterket og ny virksomhet innen faghandel for
sport og fritid ga en omsetningsvekst på 8%, som var godt over landsgjennomsnittet for samvirkelag.
I 1996 økte antall medlemmer fra 1059 ved årets begynnelse 1386. Styret vurderer driftsåret som meget godt og stabilt. Det var 0-vekst i dagligvarehandelen i Norge i 1997, men Nes S-lag hadde en økning i omsettingen på 3,3%. Nes S-lag kjøpte flere nye butikker og medlemstallet økte til
4577. Styrets vurdering var at butikkene er konkurransedyktige på pris og
service, men at resultatet var for varierende. Det var derfor ønske om å
styrke de svakeste butikkene.
I 1998 ble konjunkturtoppen nådd. Siste halvår preges av renteøkning,
ustabil krone og redusert etterspørsel. Til tross for dette oppnådde en
likevel vekst. Nes S-lag lå godt over landsgjennomsnittet. Sterk økning i
svenskehandelen var en trussel mot enkelte butikker. Medlemstallet økte
til 5250. Året etter, i 1999, ble det registrert et nasjonalt fall i etterspørsel
og samvirkelagene taper fortsatt markedsandeler. Nes S-lag lå fortsatt godt
over landsgjennomsnittet.
I 2000 fortsatte strukturendringene, først og fremst ved sammenslåing
av samvirkelag til større enheter. Nes S-lag gikk inn i Coop Romerike.
Omsetningen lå fortsatt over landsgjennomsnittet for samvirkelag, noe
som blant annet skyldes fortsatt befolkningsvekst i området. Egenkapital
situasjonen i den nye sammenslutningen var meget svak, men eiendomsmassen utgjorde en betydelig kapitalreserve. Hovedmålet framover var
derfor å styrke egenkapitalen. Medlemstallene i den nye sammenslutningen var 12 759.
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Vi har sammenlignet utviklingen i Nes S-lag med forbrukersamvirket
Coop NKL BA i forhold til produktivitet, lønnsomhet og likviditet. Diagrammene nedenfor illustrerer dette.
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Redusert kjøpekraft og ustabilt marked i 1998 reflekteres i produktiviteten
i forbrukersamvirket. Tilbakegangen hadde imidlertid begynt allerede før
1995. Etter 1998, hadde NKL en rask vekst i produktiviteten, mens Nes Slag hadde betydelig større problemer.

86

LIKESTILLING SOM ØKONOMISK OG SOSIAL KAPITAL… Fjeldavli

Lønnsomhet
40
35
30

34
31

Mill. NOK

25

33

32

23

16

15

23

21
20

20
16

10

Nes S-lag
Coop Norway

15

8

5
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

År

Den reduserte kjøpekraften og det ustabile markedet ga seg også utslag i
redusert lønnsomhet. Bunnen ble nådd I 1998. Etter 1998 har det vært en
vekst i lønnsomheten, men størst for Nes S-lag.
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Likviditeten i forbrukersamvirket Coop NKL BA hadde en svak økende
tendens fram mot 1998 for deretter i 2000 å falle til under 1995-nivået.
Likviditeten i Nes S-lag har i hele perioden ligget lavere enn Coop NKL BA
og hadde et markert fall etter 1997. Omsetningen ble mer enn doblet fra
1995-99 selv når vi korrigerer for kroneverdien, og viser et samvirkelag i
sterk vekst.
Situasjonen for forbrukersamvirke endret seg altså dramatisk i perioden
1995-2000. Det private konsumet innenlands økte dramatisk, men det
gjorde også konkurransen. For det første ble detaljhandelen lagt om fra
mange små, selvstendige enheter til å bli dominert av noen få store kjeder.
Til tross for kraftig vekst, har samvirke tapt markedsandeler i denne prosessen. For det andre har det foregått en internasjonalisering, dels ved et økt
samarbeid mellom samvirkebevegelsen i de nordiske lang, dels ved at
utenlandske kjeder har kjøpt seg inn i det norske markedet.
Forbrukersamvirke har møtt denne utviklingen med kraftig restrukturering av sin virksomhet. Resultatet har vært kostnadsreduksjon og økt
nordisk samarbeid. samtidig har forbrukersamvirke forsøkt å profilere seg
på miljøvern og sikkerhet. I denne situasjonen og med sterk konkurranse
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fra grensehandelen har Nes S-lag opplevd en kraftig vekst og en lønnsomhet over gjennomsnittet for forbrukersamvirke. Tilpasning har imidlertid
gått sterkt ut over likviditeten.

Likestilling og likestillingspolitikk
Analysen av utviklingen av likestilling strekker seg over samme tidsperiode
som for den økonomiske utviklingen (1995-2000). Her har vi imidlertid
hatt vanskeligere tilgang til statistikk, og enkelte år er dårligere representert enn andre. Likeledes har de ulike gruppene vi har søkt informasjon
om vært ulikt statistisk behandlet fra ett år til et annet, i årsmeldingene.
For nærmere informasjon om statistikk viser vi til rapporten (Fjeldavli og
Arntzen 2001).
Meierisamvirke TINE NM og TINE ØM
Likestilling har vært en sentral verdi i meierisamvirke også før undersøkelsesperioden, noe som blant annet kom til uttrykk gjennom prosjektet
”Kvinner i ledelse 1991-95”. Målet var 40% kvinner i ledende organer
innen år 2000, et mål som ennå ikke er nådd.
TINE ØM gjennomførte et eget prosjekt som la vekt på å gi menn og
kvinner like muligheter blant annet ved kursing i organisasjonsarbeid og
ledelse (TINE ØM 1994). Likestillingsdebatten medførte at også medlemskapsformen ble satt under debatt. Det ble foreslått vedtektsendringer
for å fremme likestilling for kvinnene på gårdene ved at det var minst to
stemmer per gård. Det ble anbefalt at bruken av stemmeretten ble knyttet
til personlig fremmøte og at begge medlemmene fra gården burde få muligheter til å bekle verv. De organisasjoner som hadde innført regelen med
to stemmer per gård knyttet til fremmøte, hadde også klart best kvinnedeltakelse på sine styremøter.
Kvinneandelen blant ansatte lå rundt 30 % og hadde endret seg lite.
Kvinneandelen ved hovedkontoret hadde også endret seg lite på 10 år. For
administrasjonen sett under ett hadde kvinneandelen økt fra 20% i 1990
til nærmere 30% i 2000, altså den samme andelen som for alle ansatte.
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I hovedstyret for TINE ØM var det i år 2000 20% kvinner (3 av 15).
Prosentandelen hadde økt det siste ti året fra ca 8 til ca 20 prosent. På
årsmøtet i 2001 ble kvinneandelen økt til 33 prosent. Selv om man har
hatt den samme utviklingen i samvirke som helhet, kommer TINE ØM
likevel bedre ut enn gjennomsnittet. Det er bare en kvinnelig styreleder i
TINE systemet, og det er i TINE ØM.
Man fant at den kvinnelige styrelederen i TINE ØM hadde hatt, og
fortsatt hadde en stor innflytelse på forretningsstrategien. I begynnelsen
hadde hun vært opptatt av å bevare den tradisjonelle samvirkestrukturen.
Gradvis hadde hun innsett nødvendigheten av å la økonomiske spørsmål
få en mer avgjørende betydning, og oppfattet seg i dag som en praktisk
orientert leder som la vekt på økonomisk resultat. Hun var sterkt motivert
for å sikre produsentenes interesser. Hun ble beskrevet som en dyktig
styreleder som var inkluderende, humørfylt og med solide kunnskaper om
organisasjonen.
Hun var av den oppfatning at det var forholdsvis lett for kvinner å bli
valgt til styrer og utvalg i Norge. Selv om hun mente at likestilling var
viktig, var hennes oppfatning at det var liten forskjell på kvinners og
menns muligheter. Det var etter hennes mening like viktig at kvinners
deltakelse influerte menns beslutninger. Hun understreket betydning av
kjønnsnøytrale evner, og mente det var en sammenheng mellom kvinners
engasjement og forretningsmessig resultat. Hun var overbevist om at like
stilling ville være avgjørende for virksomhetens framtid. Sentrale personer
som ble bedt om å vurdere henne, mente hun hadde bidratt sterkt til de
gode resultatene, mens hun selv la hovedvekten på godt samarbeid og en
dyktig stab.
Forbrukersamvirket og Nes S-lag
Forbrukersamvirket sentralt har hatt det overordnede ansvaret for strategier og planer for likestillingspolitikken, mens de lokale leddene (Nes Slag) har hatt ansvar for å gjennomføre politikken i praksis. Likestillingspolitikken har mange sammenfallende trekk med likestillingspolitikken
for meierisamvirke. Synliggjøring, bevisstgjøring og trening i selvtillit var
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generelle sentrale tiltak. Målsetting var også her minst 40 % kvinner i
styrer og utvalg.
Det systematiske arbeidet kom i gang noe senere enn i meierisamvirket,
men i 1997 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i mandat å utrede
forslag til tiltak med sikte på å øke kvinneandelen i forbrukersamvirket
Coop NKL BA og i de styrende organer.
Hensikten med likestillingsplanen var å gjøre forbrukersamvirke Coop
NKL BA til en arbeidsplass som var interessant for kvinner. Tanken var
også at forbrukersamvirkets konkurranseevne skulle styrkes gjennom i
sterkere grad å nyttegjøre seg den kompetanse kvinner hadde. Nes S-lag
hadde ikke hatt en egen plan for likestilling, slik TINE ØM hadde hatt. Det
var likevel en bevisst holdning til likestilling, og man hadde arbeidet aktivt
for å få med flere kvinner i styre, beslutningsorganer og ledelse. Andelen
kvinnelig ansatte hadde endret seg lite de siste årene. Kvinner utgjorde om
lag 85% i hele perioden. Andelen kvinner blant butikksjefene hadde
imidlertid økt fra under 40% til nærmere 60%, mens andelen styreleder
varierte mellom 25% og 33%.
Av de faste medlemmene i styret var flertallet kvinner i 1999 (4 av 7),
mens kvinnene dominerte blant vararepresentantene (6 av 7). Kvinneandelen blant vararepresentantene hadde økt dramatisk i perioden, og kan
være en indikator på fortsatt kvinnedominans i styret i årene som kommer. I valgkomiteen og kontrollkomiteen utgjorde kvinneandelen 20% (1
av 5). Det var kvinnelig leder av kontrollkomiteen.
Det var kvinnelig styreleder i Nes S-lag. Hun hadde vært nestleder fra
mai 1996 til hun overtok som leder midt i perioden i 1998. Hun var første
kvinnelig styreleder i Nes S-lag. Om lag halvparten av medlemmene, altså
eierne av forbrukersamvirket, er kvinner. På landsbasis har kvinneandelen
i medlemsmassen økt fra ca 50 til over 54 prosent i løpet av de siste årene.
Kvinneandelen i styre og utvalg samsvarer rimelig godt med målsetting og
med kvinnens andel av medlemsmassen.
I begynnelsen hadde den kvinnelige styrelederen vært mest opptatt av
selve butikken med vekt på vareutvalg. Hun hadde vært opptatt av et
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sundt kosthold og sunne varer. Etterhvert ble hun mer opptatt av kundens
synspunkter og det økonomiske resultatet. Eller som hun sa:
”Til å begynne med var jeg mest opptatt av vareutvalg, så kom en periode
med inntjening i fokus. I dag er jeg like opptatt av vareutvalg som økonomisk
resultat.... En skal både gi kundene gode varer – og tjene penger til medlemmene”
Hun hadde etterhvert blitt klar over nødvendigheten av å heve kunnskapsnivået og endre holdninger hos de ansatte. Hun hadde tatt initiativ til
en rekke interne opplæringsprogrammer, og hadde gradvis fått gjennomslag for sine synspunkter i styret og blant de ansatte. Hun hadde tatt opp
eierens holdninger til menneskelige ressurser og hvordan samvirke kunne
styrke sin posisjon gjennom videreutvikling av kundeservice og medlemsservice. Kvalitet og helhetstenkning var viktige tema. Hun hevdet at
livslang læring er et nøkkelord i dag som har vital betydning også for dagligvarehandelen. Hun var av den oppfatning at kvinner var flinkere til å se
sterke sider og muligheter samtidig som hun understreket den store variasjonen innen kjønnsgruppene. Hun ble tillagt mye av æren for de positive
endringene i virksomheten av sentral aktører både i ”forening” og ”forretning”.

Personalpolitikk, miljøpolitikk og medlemstilfredshet
Likestilling er del av en sammensatt målsetting. For å få dette fram ble en
bredere del av virksomhetenes verdigrunnlag kartlagt. For å realisere sine
overordnede mål la TINE ØM stor vekt på personalpolitikken. Et tilfredsstillende arbeidsmiljø med mulighet for personlig utvikling sto sentralt.
Likestilling og balansert kjønnssammensetning var et ledd i en slik målsetting.
For Nes S-lag var det utarbeidet en strategiplan for personalpolitikken
med fire satsningsområder, som var som følger:
1. Utvikling av eksisterende personell
2. Selektiv rekruttering for å øke kompetansen på prioriterte områder
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3. Etablere utviklingsmiljøer innenfor bedriften
4. Øke trivselen gjennom satsning på sosiale tiltak
Som et ledd i en slik strategisk satsning inngikk likestilling og balansert
kjønnssammensetning på alle nivåer i bedriften. Miljø og miljøpolitikk var
sentrale spørsmål både i meierisamvirke og forbrukersamvirke. Begge
organisasjoner ga uttrykk for et samfunnsansvar som også omfattet det
ytre miljøet. Meierisamvirke er kjent for sin fokusering på retur av emballasje og bearbeiding for nye anvendelser av emballasjen. En kan vise til
betydelig reduksjon av avfall i løpet av kort tid. Samtidig har en prøvd å
markedsføre økologisk produserte meieriprodukter.
Forbrukersamvirke har arrangert egne miljøuker. Det har vært fokusert
mye på økologisk mat og forbrukersamvirke var den eneste av de store
dagligvarekjeden som hadde egen økologisk stand på ”Mat 98”, Norges
største matutstilling. Forbrukersamvirke ble valgt til den ledende miljøbedriften i en nasjonal meningsmåling. Det var ikke mulig å påvise kjønnsforskjeller i miljøengasjementet på noe nivå i organisasjonene. Intervjuing
av medlemmer av meierisamvirke TINE ØM viste at de fleste ønsket bedre
og oftere informasjon fra ledelsen. Mange savnet rettledning når det gjaldt
nye forskrifter og finansielle spørsmål.
De som var minst fornøyd med informasjonen var de som også opplevde at de hadde liten eller ingen innflytelse i organisasjonen. Mange av
dem opplevde at strukturendringene gjorde at meierisamvirke ble mindre
godt tilpasset lokale forhold. Til tross for misnøye med enkelte forhold
uttrykte de aller fleste stor lojalitet til samvirke og de fleste mente at kvinnerepresentasjon i styrende organer var viktig både for dem og for samvirke. Intervju av kundene til Nes S-lag viste at det var stor tilfredshet med
vareutvalg, pris og kvalitet. Spesielt ble tilbudet på ferskvare framhevet
som et viktig kvalitetsbidrag. Mange uttrykte også tilfredshet med tilleggsytelser som forsikring og lånemuligheter.
Selv om de fleste ga uttrykk for en positiv innstilling til likestilling, var
det få som la stor vekt på det. Det var få kunder som hadde noe klar
forstilling om hvordan likestillingen var i ulike organer i Nes S-lag. Enkelte
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mannlige informanter mente at kvinner dominerte i organisasjonen, mens
enkelte kvinner var opptatt av kvinnedominansen blant de ukvalifiserte
arbeidstakerne.

Oppsummering og avslutning
Det har foregått store strukturendringer både i meierisamvirke og forbrukersamvirke i den perioden som er undersøkt. Strukturendringene omfatter nedlegginger, fusjoner, internasjonalisering. Endringene har mange
likhetspunkter til tross for ulik virksomhet. Disse samvirkene representerer henholdsvis matproduksjons- og vareomsetning. Medlems- og eierstruktur er også forskjellige. Meierisamvirke representerer en næring hvis
arbeidsstokk hovedsakelig er menn. I forbrukersamvirket er arbeidsstokken hovedsakelig kvinner.
Samtidig har likestillingen økt generelt i samfunnet, og det har foregått
en styrking av kvinners posisjon i begge samvirkeforetakene, og det har
vært en generell oppmerksomhet rundt kvinnelig lederskap både i styrer
og næringslivet de siste årene.
Med de begrensningen som gjaldt for denne studien var det imidlertid
ikke mulige å kartlegge sammenhengen mellom ulike målsettingen på en
slik måte at en kunne identifisere hvilken betydning kvinners deltakelse i
besluttende organer hadde for realisering av de ulike målsettinger for
samvirkeforetakene. Det har ikke vært mulig å påvise noen klar årsakssammenheng mellom likestilling og økonomisk resultat. Begge fenomener
kan være knyttet til mer omfattende, bakenforliggende samfunnsmessige
prosesser.
Det er likevel et faktum at de utvalgte primærenhetene gjør det økonomisk bra sammenliknet med gjennomsnittet i sine respektive samvirkeorganisasjoner. Det er også et faktum at det ble bedre kjønnsbalanse på de
ulike nivå i foretakene i samme periode sammenlignet med hovedorganisasjonen. Der var stor forståelse, vilje og en rekke konkrete tiltak og programmer for å satse på likestillingstiltak i de to samvirkeorganisasjonene med
begrunnelse i at moderne bedrifter må satse på likestilling for å være
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konkurransedyktige. Det foreligger altså implisitt en antakelse om at en
slik sammenheng som gir seg utslag i forretningsvisjoner og mål.
I den perioden som er undersøkt var det en bred samfunnsmessige debatt om en rekke kvalitative sider ved økonomisk vekst. Miljøvern, matsikkerhet og etiske forhold, for eksempel om barnearbeid knyttet til produksjon, kom med stor tyngde på dagsorden sammen med likestilling.
Undersøkelsen sannsynliggjør imidlertid at de kvinnelige lederne for
disse to enhetene har hatt stor betydning for de strategiene som ble valgt i
bedriftene. Sentrale aktører mener at det er en sammenheng mellom positiv utvikling av en bedrift og kvinnelig ledelse. De kvinnelige lederne selv
er mer usikre på dette og særlig med hensyn til sin egen rolle. De hevder
imidlertid at likestilling generelt er av stor betydning for en bedrifts suksess. Både kvinner og menn tror at likestilling har trivselsskapende effekt
på alle nivå i bedriften, også i forhold til kunde- og medlemsservise.
Igjen er det vanskelig å påpeke sammenheng for eksempel mellom de
faktorene som her synliggjøres og økonomisk utvikling i disse samvirkeforetakene. Vi fant også at nøkkelpersoner i begge organisasjoner mener at
det er en slik sammenheng mellom likestilling og økonomisk utvikling.
Etter deres mening er kvinners deltakelse i ledende organer med å påvirke
hvilke spørsmål som kommer på dagsorden. Kvinner i lederstillinger er
rollemodeller for andre kvinner. Styremedlemmer, medlemmer og ansatte
som ble intervjuet vurderte kvinnelige rollemodeller som viktige ikke bare
for egen del, men også på lengre sikt. Kvinnelige medlemmer hevdet at det
var blitt lettere å ta opp flere, og mer varierte saker i styremøtene, og at det
var blitt inspirerte og mer motiverte til å delta. Enkelte av de menn som
ble intervjuet hevdet at atmosfæren i styremøtene var preget av at det var
kvinnelig styreleder. Særlig ble det fremhevet at diskusjonene i styremøtene ble annerledes med kvinnelig styreleder.
Siden denne undersøkelsen ble gjort har dette tema vært gjenstand for
offentlig debatt og stor oppmerksomhet i media. Under overskriften
”Kvinner i styrene er god butikk” (Nationen 6.11.02) vises det til en medlemsundersøkelse som Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) har gjennomført i sine medlemsbedrifter. Den viser at et klart flertall av de spurte
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(menn) er av den oppfatning at flere kvinner i styrene gir en mer lønnsom
bedrift. Statssekretær Ullseth uttaler til avisene at det bekrefter det som
hele tiden har vært regjeringens poeng (sitat Nationen 6. 11. 02): ”nemlig
at kvinner i styrer og ledelse er god butikk, og ikke bare noe man gjør for å
fremme likestilling”. Fra NHO`s side blir det understreket at bedriftene
ønsker kvinner i styrene, men at kvinner ikke er i de fora hvor rekruttering
til styrene skjer. De to samvirkeforetakene som er presentert her, hadde
imidlertid strategier for å møte dette: De arrangerte kurser for valg- og
nominasjonskomiteene i organisasjonene med vekt på rekruttering av
kvinner. Da den sittende regjeringens næringsminister ved tiltredelsen
uttalte at han skulle arbeide for å øke antall kvinner i ledende posisjoner i
næringslivet, og øke andelen kvinner i styrer til 40 %, skapte det til dels
opphetet debatt igjen om kvotering som virkemiddel.
Samtidig viser medieoppslag at andelen kvinner i ledende stillinger i
næringslivet har gått tilbake det siste året, mens andre oppslag forteller om
elevbedrifter (samarbeid mellom skole og næringsliv) der jentene dominerer ”toppsjiktene” i administrasjon og ledelse. Kvotering som virkemiddel
drøftes igjen. Enkelte hevder at slike tiltak gjennom skoleverket vil være
tilstrekkelig for å få flere kvinner til ledelse i næringslivet.
Det initieres nå stadig mer forskning som er relatert til det tema som er
tatt opp i denne studien, både nasjonalt (Skjeie 1999, Raaum 1996) og
internasjonalt (Welbourne1999). Problemstillingene er imidlertid metodisk utfordrende. Målsettingen om likestilling og økonomiske suksess er
vanskelig å operasjonalisere. Det går et uklart skille mellom økonomiske
verdimål og sosiale velferdsmål. Diskusjonen om nytteaspektet ved like
stilling har til ”alle tider” vært ideologisk preget. Likeledes er diskusjonen
om ”økonomisk suksess” gjenstand for politiske vurderinger.
At oppgaven er vanskelig, gjør den desto mer utfordrende. Vi kan derfor vente oss mer kunnskap om betydningen av likestilling i de nærmeste
årene.
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Slutnoter
1. Rapportenble utarbeidet på oppdrag for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) som initierte forskning på problemstillingen: ”utgjør
likestilling en økonomisk fordel for samvirkeforetak?”. Dette var ledd i
ILO`s forsknings- og utviklingsprogram for å fremme likestilling i samvirkeforetak (ILO-notat 2000) under tittelen ”Good Practices in Cooperatives:
How Gender Equality Policies and Programmes Make a Difference” (ILO
notat 2000). Det var et overordnet mål å fremme likestilling i ledelse og
besluttende organer, og å fremme samvirkeideen. Resultatene fra prosjektet ble presentert på en internasjonal konferanse i Roma november 2001.
Vi viser til prosjektrapporten for nærmere orientering (op.cit.) og til generelle kooperative trender (Hazen 2000).
2. Omlegginger innen landbruket hadde ført til at typiske arbeidsoppgaver
utført av kvinnene, eksempelvis melking, endret seg. Det skjedde en maskulinisering av arbeidet (Brandth 2001, Haugen 1998).
3. Referansegruppen for prosjektet besto av kvinner i sentrale posisjoner
innen landbruks- og forbrukersamvirket, samt oppdragsgiver ILO. Vi
hadde også kontakt med samvirkeutvalget v/Norges Vel.
4. Dette gjelder bl.a. en rekke årsmeldinger og strategidokumenter fra
samvirkeforetakene og deres respektiv hovedorganisasjon, og referert i
litteraturoversikten.
5. Forbrukersamvirket Norges Kooperative Landsforening (NKL) skiftet
navn til Coop NKL BA i 2001. I fortsettelsen omtaler vi forbrukersamvirket som Coop NKL BA, selv om teksten referer til tiden før navneskiftet. I
grafene er betegnelsen Coop Norway brukt.
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LILLEMOR WESTERBERG
För etagse konomi ska in stitut ionen, Stock holms univer sitet

Perspektiv på regionalt
utvecklingsarbete
i kölvattnet av prop. 97/98:621

Bakgrund – tillväxtavtalen och NRC

B

A K G RU N D E N T I L L K A P I T L E T

är ett utvecklingsarbete som föranleddes av prop 97/98:62 med titeln Regional tillväxt för arbete och
välfärd. I propositionens målformuleringar anges behovet av att inom ett
"gemensamt regelverk kunna göra geografiska prioriteringar och bestämma inriktningen vad gäller åtgärder i olika regioner" (s. 101). Vidare anges
att arbetet med tillväxtavtalen bör inledas med en analys av regionen med
hjälp av t.ex. SWOT-metoden2. De två avslutande målen tar upp att lika
möjligheter för kvinnor och män skall beaktas samt att satsningarna skall
medverka till en hållbar utveckling och miljöanpassning. Regeringens
bedömning (s. 110) att "lokala initiativ är viktiga för att alla resurser skall
tas till vara, vidare att "detta arbete bör understödjas och utvecklas på alla
nivåer. /.." och att "starta-eget bidraget och s.k. otraditionella åtgärder är
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exempel på individrelaterade arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är av
betydelse för sysselsättningen och tillväxten" (s. 134). I riktlinjerna ingick
även att kartläggning och prioritering av projekt skulle ske i arbetsgrupper
på lokal nivå, sammanställas på regional nivå (länsstyrelsen) för vidarebefordran till central nivå (regeringen) där beslut om tilldelning baserat
på skrivningarna i avtalen skall tas. Genomgående framhålls i propositionen att arbete och välfärd gäller både kvinnor och män och av slutklämmen framgår att i arbetet med tillväxtavtalen skall särskild hänsyn tas till
jämställdhet och miljön.

NRC (Nationellt Resurscentrum)
NRC startades som ett projekt den 1 maj 1995 på Nutek (Swedish Agency
for Business Development)3. På Nutek fanns en styrgrupp med generaldirektören som ordförande och representanter från skilda verksamheter på
offentligsektorn. NRC var samordnare för uppbyggandet av resurscentra
på regional och lokal nivå. Ett resurscentrum är en mötesplats och ett
idécentrum för tillväxt, sysselsättning och utbildning för lokal och regional utveckling och arbetar för att öka kvinnors inflytande i regionen och
stärka kvinnornas ställning i samhället. Det arbetar utifrån de lokala förutsättningarna. I juni 1999 fanns drygt 260 kvinnor knutna till NRC samt
ett stort kontaktnät.
På NRC fanns alltså en bred och djup kunskap om kvinnors behov av
stöd och incitament för utveckling och företagande. NRC hade fått uppgifter om att arbetet med tillväxtavtalen skedde utan att de resurser som
kvinnorna på regionala och lokala resurscentra hade i form av kunskap
om regionen och om kvinnors företagande anlitades. NRC skickade därför
ut en enkät till sina resurscentra i augusti 1999 och efterfrågade deras
erfarenheter av utvecklingsarbetet. Svarstiden var mycket kort. I början av
september hade drygt 30 resurscentra svarat, varav tre deltagit på länsnivå
och tio på lokal nivå.
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Problem och syfte
När arbetet med avtalen för regional tillväxt för arbete och välfärd (Prop
97/98:62) var i slutfasen stod det klart att dess jämställdhetsmål inte infriats. En undersökning av förslagen utförd av Horelli & Roininen (1999)
visar att de föreslagna utvecklings-satsningarna för att få igång näringslivet i regionen inte tagit tillräcklig hänsyn till jämställdhetskraven. Förekomst av (eller brist på) jämställdhet kan t.ex. mätas i hur stora satsningar
som föreslagits för mäns respektive kvinnors yrkesarbeten, i hur hög grad
som medvetenhet om jämställdhet kan spåras i skrivningarna av förslagen
och i hur hög grad kvinnor deltagit i det lokala och regionala utvecklingsarbetet. Endast undantagsvis har den nedre gränsen för jämställdhetsmålet
uppnåtts, dvs. 40 % av det underrepresenterade könet4.
Kvinnor som grupp saknades alltså i den nationella satsningen på regionalt utvecklingsarbete. I denna rapport ställs två övergripande frågor,
dels hur det kom sig att kvinnor som på olika sätt visat att de ville delta
och hade kunskaper om regionens näringsliv saknades, dels vad som därmed inte kom med bland förslagen till regional utveckling.

Metod och undersökningens uppläggning
Undersökningen i denna rapport kan, enligt en strikt objektiv syn, lida
brist på opartiskhet genom att endast kvinnor intervjuats, dvs. processen
får inte en allsidig belysning. Man kan även hävda att också gruppen kvinnor har begränsats eftersom endast kvinnor som aktivt har agerat vad
gäller tillväxtavtalen och som arbetar i eller har beröringspunkter med
Nuteks resurscentra finns med i urvalet. Det är sant. Nu är det också syftet
med urvalet, att föra fram synpunkter från dem som har kunskap och
stort engagemang för ett område som ligger dem nära om hjärtat. Det som
står i fokus för undersökningen är att visa hur processen fungerar när man
vill delta, men möts av hinder av olika slag. Det är hur dessa aktörer uppfattar verkligheten som är det väsentliga i detta fall, inte hur den objektivt
bör uppfattas.
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Ännu en fråga av övergripande intresse bör behandlas innan jag övergår till att beskriva det praktiska tillvägagångssättet i undersökningen. Den
gäller om inte resultatet skulle kunna bli ungefär detsamma om också män
som önskat deltaga, men inte varit med i utvecklingsarbetet hade intervjuats. Med en sådan utgångspunkt kan hävdas att skillnaden mellan kvinnor
och män är konstruerad och att ingen med säkerhet kan anta att andra
frågor eller idéer om utveckling skulle komma fram om kvinnor deltagit i
högre utsträckning än vad som nu varit fallet. En studie som denna skulle
i så fall bidra till att upprätthålla skillnaderna mellan könen, inte till att
minska den. Detta vill jag bemöta genom att hävda att även om många
män inte deltog i utvecklingsarbetet, så var majoriteten av de som deltog,
män. Männen som grupp var inte utestängd, vilket kvinnorna som grupp
var i praktiken.

Metodöverväganden
Informationsinsamlingen har skett genom intervjuer med personer som
varit knutna till Nuteks resurscentra. Med hjälp av NRC:s enkät till sina
resurscentra gjordes en sammanställning av svaren där potentiella intervjupersoner framgick. Denna stämdes av mot sammanställningen över
graden av jämställdhetssatsningar i regionerna enligt uppgifter från undersökningen av Horelli och Roininen (1999). De fann att Blekinge, Västernorrland, Östergötland, Jämtland och Örebro fått högst jämställdhetspoäng, medan Skåne, Värmland, Stockholm, Jönköping, Halland och
Dalarna fått lägst poäng. En undersökning av Sveriges regioner med avseende på kvinnors möjligheter i näringslivet beroende på det könsrollskontrakt som gäller i regionen, dvs. vad som allmänt anses som typiska
kvinnliga respektive manliga sysselsättningar och förhållningssätt i regionen har gjort av Forsberg (1997). Enligt Forsberg kan regionernas indelas i
tre grupper:
1. Traditionella regioner (T) med starkt könskontrakt som omfattar
bruksbygder, skogs- och fjällbygder samt religiösa bygder.
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2. Modernistiska regioner (M) med en högre grad av jämställdhet omfattar Mälardalen, storstäder, residensstäder och utbildningsorter
3. Otraditionella regioner (O) där kvinnorna i hög grad är autonoma är
kustregioner och dynamiska landsbygder.
Det finns en viss överensstämmelse mellan Forsbergs indelning och
resultaten från Horelli och Roininen. De som fått högst jämställdhetspoäng är antingen otraditionella regioner eller modernistiska. De med lägst
poäng, med undantag för Stockholm, kan klassificeras som traditionella
regioner.
Sammanlagt har 19 kvinnor intervjuats om sina erfarenheter av utvecklingsarbetet med tillväxtavtalen. De flesta av intervjupersonerna var i
femtioårsåldern och många hade drivit eget företag i olika branscher och
en del bedrev egen företagsverksamhet anpassat efter omfånget av och
innehållet i uppdraget för resurscentrumet. Intervjupersonerna representerar tolv regioner som enligt Forsbergs (1997:57 ff) kategorisering efter
könskontrakt kan indelas i traditionella, modernistiska och otraditionella
beroende på hur tydligt och starkt det informella könskontraktet är.
Varje intervju har genomförts på plats och har tagit två till tre timmar i
anspråk. Som stöd för intervjuerna fanns en frågeguide och varje intervju
spelades in på band.

Teoretiska utgångspunkter
Uppdraget rör sig över ett antal områden och för att kunna sätta in bättre
kunna utvärdera de förslag som intervjupersonerna i undersökningen
presenterade görs här en översiktlig beskrivning över områden som är
betydelsefulla i sammanhanget. Det handlar alltså dels om att försöka
frilägga "normen" eftersom den traditionella definitionen och förklaringen till vad ett begrepp betyder kan få en annan och mer mångtydig innebörd överflyttad till ett annat område. Den kan också tolkas på olika sätt
beroende på vilken referensram individen har. Som exempel kan bilden av
företagsledaren diskuteras. Ledtrådar till hur begreppet konstrueras kan
hämtas från massmedia: "Skandiachef värd miljarder" (DN 98-08-30) eller
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"Dahlbäck leder löneligan" (DN 99-04-12). Företagsledare är i fokus för
massmedias intresse, de representerar ett högt värde och de omnämns vid
efternamn vilket antyder respekt. De har höga löner och de förväntas ha
en otadlig moral. De är till 99,6 % män5. De är också ledare för storföretag. Med den tolkningen av begreppet chef / ledare osynliggörs lätt andra
typer av ledare eller att kvinnor inte lika självklart accepteras som chefer.
Här kan man hävda att genussystemet träder i funktion.

Genussystemet
Genussystemet kan beskrivas som en dikotomisering i samhället som rör
förhållandet mellan kvinnor och män, en regim som värderar yrken, sysselsättningar, benämningar i kvinnligt och manligt där det kvinnliga alltid
värderas lägre än det manliga. Genom detta uppstår ett maktsystem som
definierar hur verkligheten skall uppfattas (Hirdman 1990). Vad som
betecknas som kvinnligt respektive manligt skiljer sig åt mellan olika tider
och mellan olika platser men det finns alltid en gräns som särskiljer
kvinnligt från manligt. Som framgick av Forsberg (1997) ovan kan Sveriges regioner indelas i tre former av genuskontrakt, den traditionella som
fortfarande har en stor andel sysselsatta i jordbruk och skogsbruk, den
modernistiska med hög grad av industrialisering och den otraditionella
med svagt genuskontrakt, dvs. inte så distinkt uppdelning i manliga och
kvinnliga sysslor. En jämförelse mellan två regioner, en med svagt genuskontrakt, Jämtland (O) och en med ett segare genuskontrakt, Halland (T),
har gjorts av Näsman (2000) i syfte att undersöka genuskontraktens påverkan på förekomst av kvinnoföretagare och inriktning på deras verksamhet. Hon förklarar skillnaderna mellan regionerna att kvinnans position i Jämtland blivit starkare eftersom hon varit hänvisad till att ta ansvar
för hem och familjejordbruk under makens frånvaro p.g.a. dennes försörjning på annan ort. Kvinnorna har alltså fått träning i att självständigt
fatta beslut.
Som avslutning på avsnittet om genus och som en brygga till fortsatt
genomgång återges två citat. Det första är "det går inte att, som många
feminister menat och menar, leta fram något ursprungligt eller sant
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kvinnligt, lika lite som det går att finna någon upprinnelse eller orsak till
kvinnoförtrycket. Det enda vi kan göra är att undersöka de mekanismer
som är i arbete, "iscensättningen" och villkoren för dem" (Larsson
1996:14). Det paradoxala i en undersökning som den föreliggande är att
om kvinnor agerar som grupp för att tillvarata sina intressen riskerar de
att befästa den könsidentitet som de vill frigöra sig ifrån. Det är viktigt i
detta sammanhang som Eduards (2000) framhåller, att hålla fast vid "det
är i praktiken som förändringarna måste ske". Det är i den andan som den
här rapporten skrivs.

Förvärvsarbete, arbete och lek
Begreppet arbete används ofta synonymt med förvärvsarbete, dvs. betalt
arbete, vilket som är fallet med den massmediala bilden av ledaren,
skymmer att de arbetsuppgifter som utförs i hemmen är just arbete. Definitionen som ges av Novarra nedan tar upp en betydelse av arbete som
täcker in båda uppfattningarna:
"Den definition av "arbete" som jag skulle vilja föreslå skulle vara en
som täcker alla aktiviteter som bidrar till människans fortvaro och till
människors välfärd, antingen de är betalda eller inte. Arbete är det
som måste göras för att människan skall överleva, eller som – om
detta är gjort – bidrar till att förbättra livsvillkor eller ge en större
känsla av välfärd"
Novarra (1980:24) i Karlsson 1986, s. 47)
Distinktionen att arbete kan vara såväl avlönat som oavlönat är viktig med
avseende på kvinnors arbete eftersom husmoderns arbete i hemmet inte är
avlönat. Det är heller inte den yrkesarbetande kvinnans hemarbete – eller
mannens hemarbete – men även där båda makarna är yrkesarbetande
utför kvinnan fler arbetstimmar per vecka (SOU 97:139). Kan arbete vara
något annat än strävsamt slit? Ahrne (1987, s. 133) hävdar
"För att definiera och kategorisera arbete måste man sätta in det i ett
socialt sammanhang. Samma syssla kan i ett sammanhang vara arbete och i ett annat sammanhang vara något annat. Det som konstiKOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV. Kooperativ årsbok 2002
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tuerar arbete är med ett sådant synsätt sociala relationer. Här blir olika typer av maktrelationer viktiga. Med en sådan syn på arbete har
man kommit ganska långt från den mer "naturliga" föreställningen
om arbete som något nyttigt, något som har med försörjning eller produktion att göra."
Här öppnas tanken för att lek och hobby kan vara arbete, men i företagsekonomiska sammanhang är det sociala sammanhanget givet, de utgår
från ett producerande företag med löneanställda. Boken Arbetets ekonomi
är bara ett av många exempel på detta, dvs. det sociala sammanhanget är
industriföretaget, och enligt författarna gäller frågan "hur man med en
konstant mängd arbete skall få ut ett bättre resultat" (Brulin & Nilsson
1995:14).

Tillväxt
Tillväxt är ett positivt laddat ord. Det ger löften om högre välfärd inkluderande både materiell och social välfärd. Boken Tredje vågen av Toffler
(1980) visar en samhällsutveckling med olika drivkrafter som likt vågor
sveper in över stranden. En liknande beskrivning, om än inte med metaforen vågor, har gjort bl.a. av Odhnoff & v Otter (1987:8 ) i ett avsnitt med
rubriken "den mäktiga utvecklingen".
Eftersom industrin utgjorde navet i utvecklingen finns det anledning att
lyfta fram några av de egenskaper som präglar industriorganisationen.
Rationell produktion krävde samtidighet av många anställda och stora
fabriksanläggningar. Här finns incitament i form av stordriftsfördelar för
det lilla företaget att växa sig stort. De stora företagen, sofistikerade och
komplexa organisationer, styrs genom en hög grad av måluppfyllelse, en
rationell beslutsprocess, legitimt ledarskap med en hierarki och tydliga
regler. Tid är pengar, dvs. effektivitet vinns genom rationaliseringar. Brulin
& Nilsson (1995:15) tar t.ex. upp att ekonomisk utveckling inte grundar
sig på snilleblixtar utan på vad "som istället kännetecknar moderna tillväxtföretag är korta ledtider från idé till färdig produkt hos kund". Datorer
och IT har gjort det möjligt att förkorta ledtiderna och också flyttat effektivitetssträvandena från produktion till administration.
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I dag bryts det stora industrikomplexet ned i mindre enheter genom
den ökande användningen av datorer och IT. Ett varumärke byggs upp
kring en kärnenhet som anlitar och knyter till sig leverantörer och producenter på kontrakt för tidsbegränsade uppdrag (Hedberg & Dahlgren
1994). Användning av maskiner och robotar som ersätter mänsklig arbetskraft ökar, dvs. antalet sysselsatta minskar i förhållande till produktion
och företagets omsättning. IT-företag har blivit börsraketer och skiljer sig
från det traditionella industriföretaget särskilt vad gäller produkter och
organisatoriska utformningar. De bygger på IT-tekniken och dess möjligheter att skapa strategiska allianser i nätverk. Här skall frågan väckas om
någon av dessa former, eller båda, är inledningen till ett nytt synsätt, som i
avgörande betingelser bryter mot fabrikssystemet och genererar nya värden, t.ex. på förhållandet chef och medarbetare som Deetz (1994) lyfter
fram. De nya värdena, som också till viss del förekommer hos forskare
som skrivit om faror med invanda systemen, står i motsatsförhållande till
struktur, planering och ordning. I övergången kan det uppstå kaos (jfr.
Stacey 1992). Gustavsen (1990) föreslår i boken Vägen till ett bättre arbetsliv några steg i riktning från att se organisationen som struktur till att i
stället se den som en pågående process. Han går däremot inte så långt som
till att bryta upp det hierarkiska tänkandet, utan föreslår former för kunskapsutbyte mellan aktörer på olika nivåer.
Genomgången visar på att uppfattningar om tillväxt fortfarande har ett
stort inslag av industriell rationalisering, och vid tiden för utvecklingsarbetets genomförande, en stark förhoppning på IT-branschen.

Entreprenörer och nyföretagare
I anslutning till tillväxtbranschen IT som nämnts ovan skall här kort beröras några av de egenskaper som brukas anges för entreprenörer. En entreprenör ser möjligheter på marknaden genom att iaktta den på nytt sätt,
agerar och gör någonting av möjligheterna. Hjort & Johannisson (1998:
95) kallar egenskapen för "nyskapande organisering". De gör också en
jämförelse mellan organisering vid en managementansats som utgår från
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förvaltning av befintliga strukturer där drivkraften är ekonomisk rationalitet och entreprenörskapsansatsen som är förnyelse, nya processer och
passion för meningsskapande. Han, entreprenören brukar oftast uppfattas
som man, står för det tillblivande.
Hjort och Johannisson gör sin jämförelse mellan det traditionella företaget och entreprenören, där entreprenören med självklarhet står för ny
danande och utvecklingsmöjligheter. Ett övertydligt exempel hämtas från
Rylander (1995:163):
"Entreprenörens besatthet av tillväxt för företaget och besatthet att
själv lyckas och bli erkänd måste vara starkare än rädslan för det
personliga obehaget, att alltid vara den drivande."
En annan jämförelse än mellan management och entreprenörskap kan
dock vara relevant att göra, nämligen mellan entreprenören och nyföretagaren (jfr. Sundin & Holmquist 1989). De är inte varandras motpoler,
snarare punkter på en skala. En skillnad kan vara just önskan om tillväxt.
Entreprenören förväntas skapa något som växer, medan nyföretagaren
anses nöja sig med att få arbeta med något som känns meningsfullt. Även
nyföretagande kräver en kraft som omsätter idé till handling men idén
behöver inte handla om nytänkande och tillblivelse, snarare om en förvissning om marknaden behöver ännu en leverantör. Här är huvudsaken
att affärsidén bär sig, att man får syssla med ett område man är intresserad
av och som man har kunskap om. Det handlar i stor utsträckning om
lokala marknader. Med denna vidgning av begreppet entreprenör ges
utrymme för tanken om tillväxt inte enbart sker linjärt, dvs. att ett litet
industriellt företag växer till ett stort, utan också i form av att många små
företag startas i branscher som kultur, utbildning och kroppsnära tjänster
(pedikyr, massage m.m.).
Ytterligare en faktor, som endast flyktigt berörts ovan, är att undersöka
regionala betingelser vad gäller förekomst av entreprenörer och nyföretagare. Gnosjöregionen t.ex. som blivit välkänd för sin småföretagaranda,
där "varje familj har en verkstad i källaren" har ett socialt nätverk uppbyggt kring frikyrkor, föreningsliv och grannskap. Den framhålls ofta som
föredöme för en dynamisk utvecklingsregion, s.k. rulltrapperegion där
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utvecklingen går som på spår. Enligt Forsberg visar den sig dock ha brister
vad gäller utvecklingsmöjligheter för kvinnor. Rulltrapperegionerna har
ett traditionellt könskontrakt "med den lägsta andelen kvinnor i kommunalpolitiken, den största könssegrereringen på arbetsmarknaden,
/…/lägsta andelen barn i offentlig barnomsorg" (Forsberg 1997:61 ff).

Intervjuerna
Intervjusvaren presenteras efter tre övergripande teman. Det första temat
gäller intervjupersonerna och deras syn på sin region. Det andra temat ger
exempel på intervjupersonernas uppfattning om utvecklingsarbetets genomförande och de förslag på utvecklingsarbeten som det genererade.
Temana är stora och går delvis in i varandra varför varje tema byggs upp
med ett antal underrubriker. Vidare har jag försökt ligga så nära intervjusvaren som möjligt för att ge talutrymme åt röster som inte blev hörda
under processen. Varje citat har markerats med en identifikationsbeteckning som innehåller information om könskontraktets karaktär (T)
traditionellt, (M) modernistiskt respektive (O) otraditionellt och en siffra
som betecknar respektive intervjuperson i regionen.

Intervjupersoner och deras regioner
I Forsbergs (1997) analys görs ingen tydlig skillnad mellan region och
större orter i regionen men i intervjuerna framkom att intervjupersonen
uppfattar skillnader mellan sin utsiktspunkt (t.ex. residensorten) och
omgivande landsbygd vad gäller syn på företagsamhet:
"Residensstaden är en intellektuell stad, men drygt hälften av invånarna bor i kommunerna runt omkring /…/De resonerar som att det
är tillverkningsindustrin som är basen och då måste det vara tillverkningsindustrin som ser till att det blir jobb" (M3).
"De skilda kulturerna i staden, storindustrin och invandrarna, och i
jordbruket har ju ändå på visst sätt samma mönster, de är manliga i
sin struktur. När vi satsade på ny näringslivsverksamhet för några år
var den enbart avsedd för män vilket ventilerades i pressen" (M6).
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I den första omgången intervjuer var intervjupersonerna i de allra flesta
fallen verksamma i regionens huvudort med säte för länsstyrelsen och
universitet eller högskola. Å andra sidan fanns skilda uppfattningar om
högskolans värde för kvinnornas utveckling i regionen.
"IT-inriktad högskola. Kvinnor hittar inte den utbildning de vill ha
här. Männen tycker att kvinnorna får ta den utbildning som finns"
(O5).
"Tyvärr är vår högskola väldigt manligt dominerad. De unga kvinnorna lockas inte av högskolans utbud och söker sig till andra högskolor" (M4).
I residensstäderna fanns ett varierat utbud av kultur och företag, förhållandevis många kvinnoföretagare6. De ansåg att det var ett mer konservativt klimat ute i kommunerna, eller mer enligt regionens huvudnäringar
dvs. jordbruk, skogsbruk och (manlig) småföretagarverksamhet. Intrycket
förstärktes i den andra omgången intervjuer. Det finns alltså en hierarki
där genuskontrakten blir starkare (tydligare) med avståndet från residensstaden.

Genussystemet i funktion
"När man t ex skulle starta ett IT-projekt "Ung kommunikation"
med många inblandade och bidrag från många håll, så blev det oerhört mansdominerat trots att de vet att de måste tänka på jämställdhet så gör de inte det". (M3).
"TA handlar ju om näringslivet och även i den kommunala delen
handlar det om näringslivet. Och kommunen är supermanlig, det
finns ingenting överhuvud taget som är så manligt som näringslivsenheterna. Det är högprestige att jobba med näringslivet så det blir en
väldigt pedagogisk fråga att försöka prata om kvinnors deltagande i
tillväxten". (M4)
I bearbetning av intervjusvaren kan inte könskontraktens effekt direkt
observeras eftersom kvinnorna som deltagit i undersökningen inte är
"vanliga" kvinnor utan arbetar för en förändring för kvinnorna i regionen.
Exempel finns dock. I regioner med traditionella könskontrakt har t.ex.
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motståndet varit mer synligt och mer väntat än i andra regioner. I en region med otraditionellt kontrakt däremot konstaterar intervjupersonen "Nu
är jag med trots att jag ändå inte riktigt är med. Det är kanske lättare att
kämpa om man har blivit avvisad." (O1). I en residensstad kom motståndet efter en tids arbete "men det var ändå en mycket chockartad upplevelse att vår organisation reagerade så starkt på vår information" (M2).
När utvecklingsarbetet var i slutfasen hade en del kommuner knutit personen i resurscentrumet fastare till sig genom att anställning erbjudits på
kommunen.
Vad gäller regionernas engagemang att få med kvinnorna och kvinnors
företagande i utvecklingsarbetet finns bara ett exempel på en region där
intervjuperson som fått en spontan inbjudan. I övriga regioner har kvinnorna själva bjudit in sig eller ombetts delta i slutfasen av arbetet, t.ex.
som remissinstans. Det är värt att notera att regionen som självmant bjöd
in representanten för resurscentrumet klassificeras som O, dvs. med ett
otraditionell förhållningssätt i sitt könsrollstänkande.
Till genussystemets mekanismer brukar språket räknas (Gibbon 1999).
Exempel på olika språk togs upp av flera av intervjupersonerna.
"Vår ekonom och vi talar olika språk. Språk är orsak till olika världsbilder, vi missförstår varandra. För att kunna jobba med utvecklingsarbete, måste man vara i båda världarna, det är en kulturkompetens"
(M7)
Gemensamt är också de svårigheter att få tillträde till arenan som kvinnorna upplevt och att bli hörda. Förslag för att förbättra situationen var
att ha ett jämställt forum, då man måste ha mötesdeltagare som förstår
ens språk.

Möjligheter och hinder för nytänkande
För att vara med och påverka måste man ha tillgång till arenan. Strukturen för utvecklingsarbetet uteslöt förutom lokala och regionala resurscentra även
"Företag som inte kom med är entreprenörskap, innovativ miljö och
kultur" (M2)
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"Hur är det med konstnärer? Levnadskonstnärer? Invandrare? Etnisk
mångfald? Ideella föreningar som har nyskapande idéer som de brinner för? De flesta som kommer till tals på partnerskapsmötena representerar ju kommunen" (M3).
"Man är van vid sina strukturerade banor, men resten är svårt, när
man måste man ändra på det sätt som man tidigare haft som utgångspunkt för sitt beslutsfattande"(T2)
Utgångspunkterna för utvecklingsarbetet var nytänkande och ett bottom-up-förfarande. Huruvida detta stämde kommenterades av intervjupersonerna enligt:
"Ja, det stora partnerskapet, ja i tillväxtavtalet hade de ju talat om att
vara okonventionella, spontana, kreativa, om nya mötesplatser, men
sedan när hon berättade om hur processen skulle gå till, och organisationen, så hörde ju alla att det var på det traditionella hierarkiska
sättet. Det hörde ju alla som satt där och många kommenterade det
också efteråt" (T1).
"Alla de som var med i partnerskapet, företagsledare och forskare, de
är ju kända profiler här och de har ju egna upparbetade kanaler till
ledningsstrukturerna (M2).
En annan gemensam uppfattning var att den traditionella hierarkiska
ordningen gällde trots det uttalade nedifrånperspektivet och att golvet
lades relativt högt upp i hierarkin, på kommunernas näringslivskontor
som genom sin koppling till marknaden har hög status. Fårorna för ny
tänkande hade plöjts långt tidigare än när utvecklingsarbetet startade.

Uppfattningar om tillväxt och förslag på alternativ
Det var näringar som redan fanns som skulle fås att växa. Enligt intervjupersonerna skulle det möjligen tilltala männen i regionen medan kvinnorna skulle fortsätta att flytta ut.
"Mina kolleger här på näringslivsenheten har en mer företagsekonomisk uppfattning. Jag tror inte att man egentligen definierade det i
början" (M6).
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"Jag tog upp "vad menar man med tillväxt", men inte diskuterade
man det, det är så självklart att det var industrin, turism och fler sysselsättningstillfällen inom industrin." (T2).
"Det är många projekt, det är hela tiden projekt som de vill ha.
Någonting som glimmar" (O2).
"Man pratar bara om den regionexporterande verksamheten. Det
finns öppningar, men det är en process som tar tid" (M4).
"Här består företagen till 17 eller 20 % som är riktig industri, sen
är det byggnation och sedan 70 % som är handel eller tjänster. Så ägnar man sig åt de 17 % och tittar på dem. Precis som i övriga Sverige.
När man tittar på listan över dem som är med i näringslivsgruppen
så kan man ju förstå varför" (O4).
I alla regioner var man oroad över utflyttning av kvinnor i fertil ålder.
Vad kvinnorna ville lyfta fram i utvecklingsarbetet med tillväxtavtalen var
satsningar på verksamheter som skulle locka kvinnor att återvända till sin
region efter färdig utbildning. Det handlade om bra skolor för barnen och
möjligheter till vuxenutbildning; en levande kultur och välutvecklad service.
"Tillväxt är ju också att vi lär, att vi mår bra. Vi har använt begreppet
inre tillväxt. Tillväxt är också processen innan man blir ett företag
och/ eller att skapa fler affärskanaler för att öka avsättningsmöjligheterna och ett företag som arbetar med turism och upplevelseresor. De
behöver stöd för marknadsföring." (M5).
I en av regionerna definierades service som regionimporterande, dvs. en
tärande verksamhet. Basnäringarna däremot betraktades som regionexporterande som skulle dra in pengar till regionen som i ett senare led kunde användas till service. Intervjupersoner i regionen framhöll att satsningarna på de traditionella näringarna i stället var regionbibehållande, stagnation, eftersom kvinnorna skulle få ytterligare anledning att flytta medan de
lågutbildade männen stannar kvar. "Om man är man här och anställd på
kommunen eller de stora företagen och har fisket, hemmet och trädgården –
då har man allt." (T2)
Detta visar på olika uppfattningar om vad som genererar utveckling,
först en blomstrande industri sedan välfärd i bygden, eller först en blomst-
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rande bygd med utvecklad social väv och utbildad arbetskraft som är öppen för företagande. Jämför med Brulin & Nilsons (1997) undersökning i
Jämtland och på Gotland om "identiprenörer" som visar dels på möjligheter för kvinnor att starta företag i regioner med otraditionella könskontrakt, dels att företagandet baseras på det som regionen förknippas och
identifierar sig med vilket följer andra regler än att det stora företaget är
regionens motor.

Syn på arbete, välfärd och tillväxt
De traditionella näringarna skog, trä och jordbruk förknippades med
mäns arbetsuppgifter och satsningar på att utveckla småföretag inom
industrin som ett fasthållande vid tidigare syn på betingelser för välfärd. I
betingelserna ingår reglerad arbetstid och lokaler för arbetets utövande
samt en hierarkisk organisation.
"Det blir så storslaget det hela. Hur skapar man nytt av detta? Man
tränar anpassning till det som är. Genom att utveckla industrin och
robotar, borde man väl använda frigjord arbetstid och kreativiteten/…/Vi sitter liksom fast i reglerad arbetstid. Till och med för arbetslösa gäller 8-timmarsdagen, de skall lära sig att passa arbetstiden"
(O3).
Mot bakgrund av den industriella revolutionens historiska betydelse är
det lätt att förstå hur cementerat industriföretaget blivit som motor för
välfärden. Det verkar även, sett från ett utanförskapsperspektiv, som om
dåvarande betingelser för industrins utveckling gäller för all slags verksamhet, dvs. rationalisering är tidsbesparing, ett resultat i form av produkter och vinst som är både synligt och mätbart. Många av de företagsidéer
som kvinnorna har, följer inte de reglerna. I företag som producerar
tjänster, t.ex. barnomsorg, alternativa terapier eller kulturupplevelser, är
resultatet inte lika synligt, produkten kan inte lagras eller återförbrukas.
Den kan inte mätas med traditionella mått. Osynliggörandet av betingelserna i denna sektor skymmer andra former för företagande än enligt den
traditionella hierarkins funktionssätt, t.ex. som samarbete i nätverk som
bygger på tillit.
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Produktion av välfärd kräver inte heller en given arbetsplats och kan
inte beordras, påbörjas eller avslutas inom en viss, i förväg, bestämd tid.
Denna syn på skapande verksamhet kan även ses i utvecklingsarbetet med
tillväxtavtalen. En satsning är ett projekt, dvs. har en tydlig början och ett
slut. "Vi pratade om högskolor, de pratade om rena projekt hela tiden. Det
är många projekt, det är hela tiden projekt som de vill ha. Någonting som
glimmar" (O2). "Nu är det producera mera som är i fronten och man har
3 år som perspektiv och kallar det för långsiktigt" (O3).
Förslag på ny företagsamhet som nämnts i intervjuerna är satsningar på
IT. Det finns inget exempel på att intervjupersonerna motsätter sig tekniken, tvärt om, många resurscentra erbjuder undervisning på datorer och
de ser IT som en väg för kommunen att utvecklas och för kvinnor att
skaffa sig en plats på arbetsmarknaden. Vad man däremot hade invändningar mot var att satsningarna inte diskuterades. "Bra om det lyckas.
Men, om det drar bort resurser från annan verksamhet, t.ex. hantverk. Jag
tror inte på att alla skall springa åt samma håll bara för att det springer en
hare där framme."(T2) eller "Ericsson har många kvinnor som jobbar hos
dem, kvinnor som tar emot samtal etc... unga tjejer har andra funderingar
än kvinnor hade innan, de undrar hur man kan göra musik på internet,
hur kan man göra media etc. på internet"(O3). Detta illustrerar i sin tur
vad Scarbrough & Corbett (1992) hävdar, nämligen att makt är förmågan
att definiera verkligheten för andra och den definieras av personer som
har kunskap om den nya teknologin och som därmed ger den mening. I
utvecklingsarbetet gavs tekniken mening av dem som fanns i strukturens
beslutspositioner, och i den strukturen kom kvinnorna inte in.
Ett annat utvecklingsområde där kvinnornas synpunkter inte kom med
gällde regionens infrastruktur. Kvinnorna ansåg att bakom förslag om
satsningar på bättre infrastruktur fanns ett antagande om att det var viktigast att ombesörja framkomlighet för den egna bilen. Även om praktiskt
taget varje hushåll har en bil, så är det i regel maken som använder den.
Kvinnorna föreslog därför satsningar på förbättrad kollektivtrafik. En
satsning som utgår från behov. Ur kvinnornas synvinkel var behoven generella och inte avgränsade till regionen. Om man t.ex. bor nära region-
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gränsen är det mer praktiskt att kunna ha barnen i den närbelägna skolan
eller daghemmet, inte att tvingas använda regionens skola. Kollektivtrafik
över regiongränsen var lika viktig som kollektivtrafiken inom regionen och
de ställde sig frågan varför andra regioner skulle ses som konkurrenter,
inte som samarbetspartners. Man skulle kunna kontakta andra och
"se, hur gör de, vilka resurser har de. Det jag kanske inte kan, kan
andra. Inte bara öka egna omsättningen, utan öka den totala kunskapsnivån i stort och smått, inte bara den teoretiska kunskapen utan
också hur ser det ut i min omgivning, vad kan vi göra, vad kan vi inte,
vad måste vi hämta någon annanstans? Så blir det samarbete så småningom. Möjligt att tillväxtavtalet kan bli det om man vågar släppa
på prestigen." (T2).
Som incitament för utveckling föreslås alltså samverkan, inte konkurrens.

Nytänkande och hierarki
Nedifrånstrategin som fanns med i riktlinjerna för arbetet med tillväxtav
talet framhålls av flera intervjupersoner som ett sätt att skapa nytänkande.
Trots den omvända ordningen fanns låsningar. Som framhölls i en av
intervjuerna finns det alltid en botten eller ett golv. Ofta lades golvet på
kommunen hos näringslivs-sekreteraren eller näringslivskontoret. Det är
en position som anses ha hög status på grund av sina kontakter med näringslivet. Från kvinnornas synpunkt lades alltså golvet på en för dem för
hög nivå när det gällde det praktiska utvecklingsarbetet. Intervjupersonerna som befann sig på en högre hierarkisk nivå (den regionala nivån) mötte
andra hinder. De blev inte kallade till möten, eller fick veta att länsstyrelsen inte fick vara representerad av allför många personer trots att de inte
var anställda på länsstyrelsen.
Flera av intervjupersonerna betonade att riktlinjerna uppmanade till
nytänkande. Med facit i hand tyckte de sig inte se några särskilda spår av
nytänkandet, vare sig till form eller till innehåll. Trots nedifrånsatsningen
arbetade man hierarkiskt och traditionellt. Vetskapen om att projektförslagen skulle behandlas av högre nivåer, medförde en implicit styrning och
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skrivningen anpassades till en tänkt läsare. Direktiv uppifrån, om än inte
detaljstyrda, följer ändå en hierarkisk traditionell modell. Den hierarkiska
gången liknar den traditionella budgetprocessen där man tar med det man
tror går igenom. Det blir planering i stället för innovation och byråkrater i
stället för eldsjälar. Man är fången i det man redan känner till. Bodil
Jönsson7 har sagt att vi vet mer än vad vi vet att vi vet. Problemet är att vi
inte vet vad vi redan vet. Kunskapen hjälper oss att navigera i livet, men
hindrar oss också från att få något genuint nytt. Det senare förknippas
med kaos som i sin tur förknippas med panik (jfr. Stacey 1992). Det är
kaos som individen upplever när det gamla mönstret bryts upp och man
ser det man inte sett tidigare (Margolis 1987). Kaos kan vara nyckeln till
något nytt, men instinktivt motarbetas tillståndet (Argyris 1990). Ett exempel på behovet av ordning visas i att man i en region talade om en genomförandegeneral inför det fortsatta arbetet.

Summering och förslag till utveckling
Skrivningen av propositionen och karaktären på riktlinjerna gav upphov
till starka reaktioner. Den första var en förväntan om nytänkande kring
aspekter som skapar arbete, välfärd och tillväxt väcktes hos RRC och LRC,
den andra en besvikelse över att nytänkandet inte fanns med på arenan.
Erfarenheter som intervjupersonerna dragit är att de SWOT-analyser
som genomfördes var begränsade; att begreppen arbete, välfärd och tillväxt inte definierades utan att begreppen togs för givna. Avsaknad av definition på tillväxt är viktig i sammanhanget eftersom den förutsattes vara
en ökning av det betalda lönearbetet med reglerad arbetstid, en utveckling
av den företagsstruktur som redan fanns; främst basnäringar som trä,
skog, jordbruk och småindustri. Intervjupersonernas uppfattningar om
begreppet innefattade satsningar på verksamheter t.ex. bra skolor för barnen och möjligheter till vuxenutbildning; en levande kultur och välutvecklad service. "Tillväxt är ju också att vi lär, att vi mår bra. Vi har använt
begreppet inre tillväxt" (M5). Tillväxt i många av dessa sammanhang kan
vara flera nya enheter i stället för att den givna enheten växer. En uppfatt-
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ning som förts fram är att det är viktigt att affärsidén bär sig, att man får
syssla med ett område man är intresserad av och som man har kunskap
om, ofta kopplat till den lokala marknaden. Begreppet entreprenör som
förknippas med idégivaren och igångsättaren av det lilla företaget som
växer och får en global marknad kan kompletteras med begreppet nyföretagare som har en lokal marknad. Med denna vidgning av begreppet
skapas utrymme för tanken om att tillväxt också kan ske i form av många
små företag i branscher som bygger på regional identitet (jfr. Brulin &
Nilson 1997).
Ett område för tillväxt som lyfts fram i tillväxtavtalen och av intervjupersonerna är satsningar på IT, även om uppfattningar om tillämpning av
tekniken skiljer sig åt. I samtliga intervjuer står det klart att kvinnornas
uppfattning om utvecklingsmöjligheter går utöver normen. I uppställningen som följer nedan har kvinnornas förslag kontrasterats mot normen. Som alltid är en dikotomisering ett trubbigt instrument som å ena
sidan stänger synen i ett antingen eller, å andra sidan ger en snabb uppfattning om i vilka banor som utvecklingsarbetet med tillväxtavtalet bedrevs, och därmed vilka punkter som kom eller inte kom med på agendan.
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utgångspunkter

norm/traditionell syn

alternativ syn

typ av verksamhet

skruv- och mutterföretag8

tjänsteföretag, service

arbetsplats

fabriksbyggnad el. motsv.

ambulerande

arbetstid

8-timmarsdag, semester

varierande

syn på satsningar

projekt

process

regionexporterande

regionens identitet

ny företagsamhet

IT-satsningar

kultur, upplevelser m.m.

infrastruktur

biltrafik

kollektivtrafik

utvecklingsmedel

befintliga basnäringar

behovsorienterat

syn på andra regioner

konkurrenter

samarbetspartners

syn på företagande

entreprenörer

nyföretagare

syn på organisationsstruktur

hierarki

nätverk

–”–

Uppställning över alternativ syn på tillväxt

Av uppställningen framgår att den traditionella synen ligger mycket nära
uppfattningar om det moderna företaget, dvs. ett hierarkiskt organiserat
företag som tillverkar en produkt i en geografisk stationär anläggning med
många anställda. De anställdas löner, sjukfrånvaro och semester m.m.
sköts av en administration. Företaget exporterar sina produkter i konkurrens med andra på en marknad, vilket kräver en väl fungerande infrastruktur till med goda förbindelser inom och utom Sverige. I sökandet
efter nya företag sätts fokus på entreprenören, en person som motsvarar
bilden som den beskrivit ovan eller på underleverantörer till stora företag i
näraliggande regioner.
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För kvinnorna är däremot bilden av företagande inte lika avskild från
privatlivet, vilket framgår av att varken platsen för arbetsutförandet, eller
tiden som arbetet tar i anspråk är specificerade. Ett företag behöver enligt
deras uppfattning inte exportera för att regionen skall tillföras monetära
medel utan de ansåg att ett företag som identifierar behov i regionen och
tillfredsställer dem kan höja tillgången på både monetärt som socialt kapital. Med process ansågs inte det moderna sättet att analysera produktionslinjer (processtyrning) utan som ett flöde, till skillnad från ett projekt
som har en distinkt början och ett redan vid starten fixerat slutdatum. Ett
projekt genomförs som en sluten enhet gentemot övrig verksamhet, medan kvinnorna med process avsåg att företagandet skedde i samverkan
med övrig verksamhet, en sorts dynamik över tid och rum.
Diskussionen om det ekonomiska språket som fördes ovan kan också
ses som en del av förklaringen till att kvinnorna inte saknades på arenan,
dvs. betingelser som utgår från den manligt betecknade industrin appliceras även på verksamheter som följer andra logiker. Makten att beskriva
verksamheten ligger inte hos dem i utförandefunktionen i botten av det
hierarkiska systemet och det är därför viktigt att ett utvecklingsarbete
representeras av aktörer med kunskap om olika verksamheters skilda
betingelser. Det finns exempel på sådan kunskapsöverföring, t.ex. att resurscentrumet så småningom givits legitimitet i sin egen kommun och
kommit in i utvecklingsarbetet eller att personer som engagerats i resurscentra fått anställningar. Med andra ord, om systemet för arbetet med
tillväxtavtalen öppnas för kvinnor som aktörer kan också gränsen i genussystemet flyttas fram.
Det krävs ett nytänkande vad gäller utvecklingsarbete och deltagare och
ett omtänkande vad gäller företag, tillväxt och konkurrens som motorer
för utveckling; ett tänkande som går utöver vad den hierarkiska planeringsmodellen erbjuder. Ett ledarskap som erbjuder detta kräver mod av
de inblandade. Mod för att bryta mot gängse uppfattningar om vad som
kännetecknar ett effektivt företag, företagare, entreprenör och vad som
uppfattas som ett effektivt sätt att bedriva utvecklingsarbete. Ett önskat
tillvägagångssätt som nämndes av flera intervjupersoner var att bedriva
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utvecklingsarbetet i dialog. I en av regionerna hade man framgångsrikt
arbetet med dialogkonferenser som utvecklingsinstrument för kvinnors
företagande. Det kan med fördel användas i andra sammanhang och i
andra branscher, men syftet är alltid detsamma. Att skapa möjligheter för
lärande. I dialogkonferensen deltar aktörerna i kraft av sin kunskap från
sitt eget arbetsområde för att utbyta erfarenheter. Genom att ingen är
expert eller lärare, utan att alla oavsett position, utbyter sina erfarenheter
med andra, kan lärande uppstå (Gustavsen 1990, Westerberg 1992, Chawla
och Renesch 1995 m.fl.).
Som slutvinjett på erfarenheterna med intervjuerna om bristande deltagande i utvecklingsarbetet med tillväxtavtalen och som ett komplement
till skrivningen om det modiga ledarskapet och förslag till nytänkande
väljer jag två citat. Det första lyder "Real voyage of discovery consists not
in seeing new landscapes but in having new eyes (Marcel Proust) och "All
serious daring starts from within" (Eudora Welty).
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Slutnoter
1.

Föreliggande kapitel utgör en modifierad och starkt förkortad version
av en rapport, Utanförskap i partnerskap – En fråga om ledarskap och
former för förnyelse och tillväxt, som utgivits av Nutek år 2000.

2.

SWOT-analys innebär en kartläggning av ett företag, region eller dylikt avseende analysobjektets styrkor (Strength), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hinder/hot (Threats).

3.

Efter den 31 december 1999 har NRC omorganiserats och ingår nu i
samtliga avdelningschefers ansvarsområden.

4.

En enkät utsänd i oktober 1998 till resurscentra visar en liknande bild
av kvinnors deltagande. De s.k. branschgrupperna i t.ex. Västernorrlands län var åtta till antalet och av totalt 97 deltagare var 26 kvinnor.

5.

SOU 1997:135

6.

Beteckningen kvinnliga företag är diffus och för att klargöra att det
handlar om kvinnor som bedriver företag använder jag i likhet med
Näsman (2000) beteckningen kvinnoföretagare.

7.

Skruv- och mutterföretag, en vanligt förekommande metafor för
företag, från storföretag till enmansföretag som producerar varor.
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HANS WESTLUND
ITP S – Institut et för tillväxtpolitiska studier

Tid kan inte sparas
Begreppet socialt kapital och dess
kopplingar till ekonomisk kapitalteori
A B S T R AC T :

Detta paper diskuterar begreppet socialt kapital i ett ekonomiskt-teoretiskt perspektiv. Begreppets anknytning till ansatser och
skolor som utvecklats på kapitalteorins område diskuteras. En grundläggande uppdelning i företagsrelaterat respektive samhällsrelaterat socialt
kapital görs. Särskild uppmärksamhet ägnas åt mät- och aggregeringsproblematiken. En slutsats är att begreppet socialt kapital inte är förenligt
med den traditionella, etablerade kapitalteorin, men att den etablerade
teorin behöver kompletteras med teorier som förklarar fenomen som
uppkommit i den kunskapsbaserade ekonomin. Betydelsen av de sociala
nätverk som idag betecknas som social kapital är en av de saker sådana
teorier bör kretsa kring.

1. Inledning

S

ÅVÄL INOM FORSKNINGEN

som i den allmänna samhällsdebatten har
begreppet socialt kapital fått ett kraftigt genomslag det senaste decenniet. Trots att kapital är ett traditionellt ekonomiskt begrepp har begreppet socialt kapital uppkommit och utvecklats främst inom ämnena socioKOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV. Kooperativ årsbok 2002
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logi och statsvetenskap. Bland vissa ledande företrädare för ekonomiämnet (t.ex. Solow, (1997 and 2000), Arrow (2000) and Dasgupta (2000)) har
det funnits en stark skepsis mot att använda begreppet kapital om socialt
kapital. Andra ledande ekonomer har dock accepterat begreppet, infogat
det i den ekonomiska begreppsapparaten och sökt mäta det och skatta
dess betydelse. I teoretiskt avseende har Becker (1996) behandlat socialt
kapital som en variabel i individens nyttofunktion. Empiriska studier har
presenterats av bl.a. Knack & Keefer (1997) Knack (1999), Cooke and
Wills (1999), Glaeser et. al. (2000) och Temple (1999).
Det finns ingen vedertagen, etablerad definition av socialt kapital inom
ekonomiämnet, än mindre någon gemensam definition över ämnesgränserna. I detta paper definieras socialt kapital som sociala, icke-institutionaliserade nätverk, vilka av nätverkens noder/aktörer laddas med normer, värderingar, preferenser och andra sociala attribut och egenskaper.1 En viktig
egenskap hos denna definition är att den skiljer på nätverken och deras
laddningar.
Två begrepp som är besläktade med socialt kapital är kultur och institutioner. Kultur bör dock ses som ett betydligt vidare begrepp än socialt
kapital. Institutioner skiljer sig från socialt kapital just genom att vara
institutionaliserade (cf. Westlund 2002b). Som begrepp inom ekonomiämnet är socialt kapital bara ett decennium gammalt, men de företeelser
som idag betecknas som socialt kapital har med annan terminologi påtalats av bl.a. Marshall och Schumpeter.2
Ett av de hittills mest ingående försöken att diskutera begreppet socialt
kapitals relation till de traditionella kapitalformerna har gjorts av Westlund (2002a) ur vilken Figur 1 är hämtad. Deras slutsats är att det finns
klara likheter men också tydliga skillnader mellan socialt kapital och andra
kapitalformer. Om begreppet kapital ska användas om socialt kapital är
det därför nödvändigt att vara medveten om dessa skillnader och att dessa
skillnader kräver utveckling av nya mät- och analysmetoder.
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Figur 1. Summering av likheter och skillnader mellan socialt kapital och övriga kapitalformer beträffande produktivitet, årgångar, ackumulation, ägande och komplexitet.
LIKHETE R

SKILLNADER
PRODUKTIVITET

Socialt kapital är “sunk costs” som kan
bli obsoleta.
Socialt kapital kan användas “bra” eller
“dåligt”
(ur samhällets perspektiv).

Socialt kapital uttrycker aktörers intressen,
vilka är bra eller dåliga ur samhällets perspektiv. Det är inte neutralt utifrån samhällets intressen.

ÅRGÅNGAR
Socialt kapital består av årgångar.

Det sociala kapitalets årgångar är mer
jämförbara med ett portvin än med andra
kapitalformer. Det finns inget enkelt samband mellan ålder och avtagande produktivitet. Årgångssammansättningen är avgörande.

ACKUMULATION OCH UNDERHÅLL
Socialt kapital slits ut om det inte underhålls.

Socialt kapital är en produkt av såväl avsiktliga investeringar som en oavsiktlig
biprodukt av andra aktiviteter.

Socialt kapital är ett resultat av tidigare
aktiviteter.

Ackumulation av socialt kapital behöver
inte nödvändigtvis innebära medvetna uppoffringar för framtida fördelar.
Socialt kapital är svårare att skapa genom
intervention utifrån.

BESITTNINGSRÄTT KONTRA “ALLMÄNNA NYTTIGHETE R”
Tillgång till socialt kapital är aldrig fullständigt allmän. Tillgång kräver förbindelse med ett nätverk och eller vissa kunskaper/färdigheter. Nätverket kan utestänga andra aktörer

Socialt kapital är socialt, dvs. det är ingen
individuell egendom. Det är dock oftast
ingen ren allmän nyttighet, utan en ”club
good” eller ”nätverksnyttighet”.

KOMPLEXITET OCH AGGREGERINGSNIVÅER
Ett diversifierat socialt kapital medför
minskad sårbarhet för ekonomiskstrukturella förändringar.

Socialt kapital är den mest diversifierade,
minst homogena kapitalformen.
Aggregering av socialt kapital från olika
nivåer möter stora metodologiska svårigheter.
Källa: Baserat på Westlund (2002a)
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Ovannämnda och andra studier av fenomen som räknas som socialt
kapital har i huvudsak inriktats på vad som kan kallas allmänt samhällsrelaterat socialt kapital, dvs. nätverk i det civila samhället, utanför företagen
och offentlig sektor. Forskning om denna typ av fenomen inom företag
och offentlig sektor har däremot ofta genomförts med annan terminologi.
För att understryka att sociala nätverk och övriga faktorer som kopplats
till socialt kapital också existerar inom näringslivet och offentlig sektor
användes här termen företagsrelaterat socialt kapital för dessa företeelser.
Figur 2 ger en schematisk bild över det företagsbaserade sociala kapitalets
beståndsdelar. Således betraktas här t.ex. företagets varumärke som en
form av socialt kapital, som skapas och underhålls genom marknadsföring. Varumärket är enligt detta synsätt ett relationellt nätverk som företaget skapar till potentiella och existerande kunder.
Figur 2. Företagets sociala kapital uppdelat i olika bestånds delar.

FÖRETAGSINTERNT
SOCIALT KAPITAL

FÖRETAGETS EXTERNA SOCIALA KAPITAL

Länkar/relationer
laddade med attityder,
normer, traditioner
m.m. som yttrar sig i
form av:

Produktionsrelaterat

Omgivningsrelaterat

Marknadsrelaterat

Länkar/relationer
till leverantörer,
produktanvändare,
samarbets- och
utvecklingspartners

Länkar/relationer
till lokal/regional
omgivning, till
politiska beslutsfattare osv. (Lobbykapacitet, etc)

Varumärket och
andra generella
kundrelationer

– Företagsanda
– Samarbetsklimat
– Metoder för produktutveckling,
konfliktlösning, m.m.

Att inkludera varumärket i begreppet socialt kapital är inte invändningsfritt. Ett varumärke är en tillgång som i motsättning till det samhällsrelaterade sociala kapital vars egenskaper sammanfattas i Figur 1, faktiskt är
egendom som inte är direkt kopplat till en specifik ägare utan som kan
köpas och säljas på samma sätt som företag köps och säljs. Medan det
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samhällsrelaterade sociala kapitalet i varierande utsträckning är allmänna
nyttigheter, består således det företagsrelaterade sociala kapitalet av sociala
nätverk som företaget byggt och förfogar över. Flertalet av dessa sociala
nätverk kan inte separeras från företagets produktiva och/eller ekonomiska verksamhet, men de kan givetvis förvärvas i och med att ett företag
eller delar av det köps och säljs. Varumärket utgör dock exempel på en typ
av socialt nätverk som inte nödvändigtvis är integrerat med företagets
övriga verksamhet. Denna typ av socialt kapital är en privat nyttighet,
egendom också i juridisk bemärkelse och kan således direkt värderas på
marknaden.
Syftet med detta paper är att fördjupa jämförelsen mellan socialt kapital
och övriga kapitalformer genom att diskutera begreppet socialt kapital ur
ett ekonomiskt-teoretiskt perspektiv. Sektion 2 diskuterar kort i vilken
mån synen på begreppet kapital i den ekonomiska kapitalteorins utveckling kan kopplas till det nutida begreppet socialt kapital. Sektion 3 behandlar kapitalbegreppets historiska ”kärnkriterium”, att kapital ger av
kastning, en belöning för att resursen tidigare investerats och inte konsumerats. Hur användbar är distinktionen mellan konsumtion och inve
steringar vad gäller socialt kapital och de etablerade kapitalformerna?
Sektion 4 behandlar mät- och aggregeringsproblemen för socialt kapital i
samhället respektive företaget. Sektion 5 innehåller några avslutande
kommentarer.

2. Kapitalbegreppets utveckling och deras
relevans för begreppet socialt kapital
Den etablerade läroboksuppdelningen av produktionsmedlen i jord, arbete och kapital är idag, ytligt sett, helt oomstridd. Även om den traditionella indelningen i produktionsfaktorer användes redan av Adam Smith
kan man dock, såväl hos honom som hos flera andra av de klassiska och
neoklassiska ekonomerna, finna en syn på kapital som är betydligt vidare
än våra nutida läroböckers. Smith själv skiljer mellan cirkulerande och fast
kapital och definierar det senare som “produced means of production”,
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including implements and buildings but also the “human capital” of “the
acquired and useful habits of all the members of society” (Smith 1776,
citerad i Blaug 1997, p. 52).3
Flera andra av 1800- och 1900-talets stora ekonomer har också uttryckt
uppfattningen att begreppet kapital bör tolkas betydligt vidare än vad som
normalt görs idag. Wicksell skriver t.ex. att:
”Man kunde, ehuru det är mindre vanligt (…) med Walras och Pareto betrakta jämväl människan själv, de mänskliga färdigheterna
och förmögenheterna, såsom kapital; sistnämnda begrepp blir då
likbetydande med de produktiva krafternas bärare överhuvud, eller
(…) med begreppet inkomstkälla, likgiltigt av vad slag det är, såsom
motsatsen till inkomsten själv. Ingenting är heller i vägen för, att
man kan tala om ’kapital i vidsträckt mening’ vid sidan av ’kapital i
inskränkt mening’, så snart intet missförstånd härav vållas.”
(Wicksell 1901/1966, p. 218f)
Även om Wicksell således inte var principiell motståndare till en vid definition av kapitalbegreppet anslöt han sig själv till den traditionella indelningen i produktionsfaktorer. Han medgav dock att avgränsningen av
kapital var problematisk: ”En svår fråga är emellertid, var gränsen mellan
kapital och icke-kapital, mellan medelbara och omedelbara produktivkrafter rätteligen bör dragas.” (Wicksell 1901/1966 p. 219). Som Blaug
(1997, p. 92f) påpekar var Böhm-Bahwerks och Wicksells utveckling av
kapitalteorin begränsad till working capital (dvs, rörligt kapital). Det är
högst sannolikt att deras syn på kapitalbegreppet påverkades därav:
”… alla långvariga kapitalinvesteringar, allt s.k. fast eller stående
kapital, hus och byggnader, varaktigt maskineri o.s.v. i ekonomiskt
avseende befinner sig på gränsen mellan kapital i egentlig mening
och jord (…) Gäller därför betraktelsen en icke alltför lång tidsperiod, så blir det strängt taget blott de kortvariga kapitalföremålen,
det rörliga kapitalet m.a.o. som får karaktär av kapital i egentlig
mening.” (Wicksell 1901/1966 p. 220).

132

TID KAN INTE SPARAS Westlund

Detta synsätt avspeglar sig i ett av Wicksells exempel som idag har relevans
för synen på humankapital och socialt kapital:
”… en fabrikant, som införskriver främmande, yrkesskickliga arbetare för att öppna en inom landet förut ej driven industri, gör
härigenom en kapitalinvestering, som för honom kanhända redan
efter några år har återbetalat sig till fullo; men den arbetsskicklighet inom denna bransch, som sedan traditionsvis fortplantar sig
inom landet, blir för all framtid ett plus på arbetets, icke på kapitalets konto.” (Wicksell 1901/1966, p. 220).
Flera amerikanska ekonomer hävdade uppfattningen att begreppet kapital
borde tolkas i vad Wicksell kallade vidsträckt mening. Fishers definition
grundas på distinktionen mellan inkomstkällan och inkomsten själv:
”… capital is wealth, and income is the service of wealth. (…) A
stock of wealth existing at an instant of time is called capital. A flow
of services through a period of time is called income.” (Fisher
1906/1965, p. 52).
“Wealth” är enligt Fisher såväl “real estate, commodities” som “human
beings” (Fisher 1906/1965, p. 5). Fisher räknar upp en rad äldre och samtida ekonomer med liknande syn på kapitalbegreppet, däribland Turgot,
Say, Cannan, Clark, Pareto och Giffen. Han påpekar också att:
”Originally the term ’capital’ was not a noun, bud an adjective.
‘Capitalis pars debiti’ indicated the principal part of a debt, i.e. the
‘principal’ as distinguished from the interest. This virtually represented the distinction between a fund and a flow. The term soon
became applied to a merchant’s stock in contradiction to the flow
of profits springing from it, and hence to any fund or stock whatever.” (Fisher 1906/1965, p. 61f).
Också ”Knight and some of his predecessors and followers” intog enligt
Ahmad (1991, p. 441 och 449) en liknande ståndpunkt. Ahmad förklarar
detta med att de tagit fasta på den ena av kapitalets två grundläggande
egenskaper, nämligen att kapital utgör det diskonterade värdet av framtida
förväntade intäkter. Den andra grundläggande egenskapen hos kapital kan
beskrivas som den kvantitativt mätbara volymen av ackumulerade inve-

KOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV. Kooperativ årsbok 2002

133

steringar i kapitalproduktionsmedel. Dessa två skilda egenskaper hos begreppet kapital har av olika författare beskrivits i något skilda termer,
beroende på vilka aspekter som behandlats. Den grundläggande skillnaden mellan diskonterat värde och fysiskt produktionsmedel kan dock anses vara gemensam för dessa beskrivningar av kapitalbegreppets dikotomi.
Kapitalets dubbla karaktär blev föremål för en fördjupad diskussion
under den ”andra kapitalkontroversen”, då vad som i vissa sammanhang
kommit att kallas ”the productivity theory” (Weston 1951) utvecklades.
Denna teori baseras inte på kapitalet som ett produktionsmedel i sig, utan
på kapitalets användning. Enligt teorin används och förbrukas kapitalet i
produktionsprocessen på samma sätt som arbetskraften. Kapitalets värde
kan därmed inte mätas direkt, utan snarare härledas ur värdet av dess
diskonterade framtida användning. (Som Ahmad (1991) påpekar är detta
därmed inte ett ändamålsenligt mått på kapital i dess andra egenskap som
produktionsmedel.) Enligt Ahmad (1991) hävdade Knight med flera att
denna metod att definiera och mäta kapital inte bara var tillämpbar på
kapitalproduktionsmedel, utan också på jord och arbete. Deras slutsats
blev därför att alla produktionsfaktorer var ”kapital”.
En av de mest betydande nydaningarna av kapitalteorin har dock skett
”vid sidan av” densamma. I sitt ordförandetal vid 1960 års möte med the
American Economic Association kritiserade Schultz (1961) skarpt den
klassiska synen på arbetskraft som något homogent och enkelt utbytbart
som kräver lite kunskaper och färdigheter. Hans slutsats var att mänskliga
resurser var en form av kapital, ”a produced means of production and a
product of investment”. I förordet till sin banbrytande bok Human Capital påpekade Becker (1964/1993, p. 11f) att ”the growth of physical capital
(…) explains a relatively small part of the growth of income in most
countries. The search for better explanations has led to improved measures
of physical capital and to an interest in less tangible entities, such as technological change and human capital.” Humankapitalteorin har sedan dess
utvecklats ytterligare och utgjort grunden för en mycket omfattande empirisk forskning.
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Kapitalteorins huvudfåra har dock behållit och renodlat den mer inskränkta synen på kapitalbegreppet, dvs. att det omfattar realkapital och
inte arbetskraften och dess egenskaper eller andra ”externa” faktorer.4
Denna syn på vad kapital är tycks dock befinna sig i en växande, såväl
”intern” som ”extern”, konflikt med andra synsätt. Externt finns det en
uppenbar motsättning mellan det abstrakta värde som ett företag har
enligt nationalekonomisk kapitalteori och det värde ett företag har på
kapitalmarknaden, där värdet i allt fler fall inte alls bestäms av företagets
innehav av realkapital. Ett exempel på detta är marknadens värdering av
den del av ett företags sociala kapital som varumärket utgör. Internt kan
framväxten av humankapitalteorin ses som ett nödvändigt svar på denna
förändrade verklighet som brukar beskrivas i termer av övergång från
industrisamhälle till tjänstesamhälle.
Vad betyder då denna utveckling av kapitalbegreppet för synen på ”socialt kapital” som ett begrepp inom ”kapitalfamiljen”? Det är naturligtvis
uppenbart att det vi definierar som socialt kapital ligger långt utanför
avgränsningen av kapital till att bara innefatta realkapital, vare sig det är
begränsat till rörligt kapital eller också omfattar fast kapital. Det äldre,
vidare kapitalbegreppet, enligt vilket också jorden och arbetskraften är
kapital, förefaller däremot lättare att anknyta till ”socialt kapital”. Med
detta vidare synsätt tycks ju humankapital utgöra en självklar, oomstridd
del av kapitalbegreppet. För begreppet socialt kapital, som endast i begränsad utsträckning kan kopplas till arbetskraften, är detta däremot inte
lika självklart. Anledningen är att även det vidare kapitalbegreppet som
regel begränsats till att omfatta materiella, fysiska objekt och inte de ickemateriella fenomen som vi räknar till socialt kapital.5
Begreppet socialt kapitals ställning inom ”kapitalfamiljen” har således
endast ett svagt, indirekt stöd i doktrinhistoriskt avseende. Detta är högst
förklarligt. De centrala produktionsfaktorerna i jordbruks- och industrisamhället var arbetskraft samt jord respektive kapital. Ekonomerna koncentrerade sig givetvis på dessa. Även om socialt kapital per definition
torde ha funnits lika länge som människan är det inte en orimlig hypotes
att dess betydelse för samhällsekonomin idag är större. Att begreppet slagit
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igenom med dunder och brak under 1900-talets sista årtionde kan knappast förklaras på annat sätt än att det tycks svara mot de behov av förklaringar till fenomen som uppkommit i den kunskapsbaserade ekonomin.6 Det kanske mest grundläggande av dessa fenomen är det fysiska
kapitalets minskade betydelse för den ekonomiska tillväxten.

3. Kan ”sparat” socialt kapital ge avkastning?
I inledningen refererades flera ledande ekonomer som var kritiska till
användningen av begreppet ”kapital” om socialt kapital. Förutom problemen med att mäta socialt kapital, som behandlas i sektion 4, kan den
viktigaste invändningen sammanfattas som följer: Kapital är ett resultat av
att resurser inte konsumeras utan sparas. Om vi bortser från det sparande
som kan betecknas som ”uppskjuten konsumtion” är sparandet en inve
stering som görs för att få en ökad stock av välfärd än den som investerades. Vad är det i så fall som sparas och investeras som får stocken av socialt
kapital att öka? Om socialt kapital är en biprodukt av andra aktiviteter
(Coleman 1990, Putnam 1993a), kan man då verkligen tala om investeringar i betydelsen att man avsiktligt avstår från konsumtion i nuet för att
belönas med en högre avkastning i framtiden? Och är det inte främst ickeekonomiska ”värden” som det s.k. sociala kapitalet avkastar?
För att börja med den sista frågan är det så länge vi håller oss till det vi
kallar samhällsrelaterat socialt kapital naturligtvis i huvudsak riktigt att
”… much of the reward for social interactions is intrinsic – that is, the
interaction is the reward – or at least that the motives for interaction are
not economic. (…) The essence of social networks is that they are built up
for reasons other than their economic value to their participants.” (Arrow
2000, p 3f). En stor del av det som socialt kapital avkastar är nytta i ickeekonomiskt avseende. Exempel på sådana nyttor är ”eufori och mening,
kulturell mångfald, social gemenskap och integration, demokratisk skolning, försvar av rättigheter, mobilisering av marginaliserade grupper, disciplinering, kostnadseffektivitet, samhällsekonomisk vinst, folkhälsa, ar-
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betstillfällen, nytänkande och innovationer samt andra särskilda kvaliteter”
(Blennberger, Jess & Olsson 2000).
Som Arrow (2000) påpekar finns det givetvis ingen anledning att förneka att sociala nätverk också skapas av ekonomiska skäl. Anledningen till
att socialt kapital blivit ett så populärt begrepp är dock den hypotes, som
främst förts fram av Putnam (1993a, b), att också de delar av det sociala
kapitalet som skapas av icke-ekonomiska motiv har ekonomiska effekter.
Knappast någon torde kunna hävda att detta är fullständigt fel. Det tycks
finnas empiriska samband mellan engagemang i t.ex. frivilliga organisationer, grannskapssamverkan, etc. och faktorer som samarbetsförmåga och
tillit (Putnam1993a). Det förefaller högst logiskt att detta har vissa effekter
på ekonomiska variabler som t.ex. transaktions-, övervaknings- och
rättsskipningskostnader. Det som tvistefrågan gäller torde däremot vara
hur betydelsefulla dessa effekter verkligen är, både i relation till de ickeekonomiska nyttor som samhällsrelaterat socialt kapital avkastar och i
relation till de traditionella produktionsfaktorerna. Kritikerna (Solow
2000, Dasgupta 2000) har hänvisat till några studier på makronivå (Kim &
Lau 1996, Collins & Bosworth 1996, Lau 1996) som inte ger något stöd för
uppfattningen att tillväxten i Östasien skulle vara ett resultat av något
annat än ackumulation av fysiskt kapital och humankapital. De påpekar
dock att tolkningarna av dessa studiers resultat inte är oomstridda. En
invändning skulle kunna vara att det samhällsbaserade sociala kapitalet
blir allt mindre differentierat ju högre aggregationsnivån är och att det
samhällsrelaterade sociala kapitalet främst kan antas ha effekter på lokal
och regional nivå (jfr. Westlund & Bolton 2003).
Riktas diskussionen däremot in på det företagsbaserade sociala kapitalet torde det knappast vara någon tvekan om att socialt kapital bidrar till
ekonomisk avkastning. Ett företag har i allmänhet ingen anledning att
anslå resurser till något som inte ger det. Investeringar i goda interna företagsrelationer, relationer till leverantörer, utvecklingspartners, politiska
beslutsfattare, samt i företagets varumärke, sker för att de förväntas öka
intäkterna.
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De två övriga frågorna i inledningen till denna sektion är av principiell
teoretisk natur. Vad är det som sparas/investeras och är det relevant att tala
om investeringar om socialt kapital är en biprodukt, ett oavsiktligt resultat
av konsumtion? Liksom i fallet med den föregående frågan förefaller det
företagsinriktade sociala kapitalet inte utgöra något problem. Ett företag
avsätter sparade eller lånade ekonomiska resurser till investeringar i utbyggnad, underhåll och förnyelse av dess interna och externa sociala kapital. Det företagsbaserade sociala kapitalet är därför ingen oavsiktlig
biprodukt utan ett resultat av medvetna investeringar. Ur strikt kapitalteoretisk synvinkel är dock inte detta ett korrekt påstående. Om endast realkapitalet räknas som kapital är företagets interna och externa nätverk
inget kapital. Slutsatsen blir densamma även om vi skulle godkänna företagets humankapital som kapital. Begreppet socialt kapital är således inte
ens i ett företagsperspektiv förenligt med den traditionella kapitalteorins
avgränsningar. En annan avspegling av detta är att företagets investeringar
i socialt kapital definitionsmässigt inte är en investering i strikt ekonomisk-teoretisk mening, dvs. införskaffande av nyproducerade kapitalproduktionsmedel, etc. eller en nettoökning av lagret.7 Två möjliga slutsatser blir följden av detta. Antingen ska begreppet kapital inte heller användas om de företeelser vi kallar företagsbaserat socialt kapital, eller
också måste kapitalteorin modifieras och anpassas till förändringarna i
produktionsmönster och näringsliv.
Det samhällsrelaterade sociala kapitalet är av förståeliga skäl än mer
oförenligt med den traditionella kapitalteorin. Det går inte att hävda att
människor sparar något när de genom sina aktiviteter bidrar till skapande
och underhåll av socialt kapital. Om det är så att det samhällsrelaterade
sociala kapitalet i huvudsak är en oavsiktlig biprodukt av andra aktiviteter,
kan man naturligtvis inte hävda att det är ett resultat av en medveten uppoffring vars avkastning kommer någon gång i framtiden. 8 Vi kommer
därför till samma slutsats som i frågan om det företagsbaserade sociala
kapitalet.
Oavsett om begreppet socialt kapital ska räknas till ”kapitalfamiljen”
eller inte finns det dock anledning att försöka ge en ekonomisk-teoretisk
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tolkning av de företeelser som omfattas av begreppet. Här väljer vi att
fortsätta använda uttrycket socialt kapital – eftersom det idag är ett etablerat begrepp vare sig vi vill det eller inte – men den läsare som ogillar detta
kan istället välja begreppet sociala nätverk. Vi använder också begreppet
investeringar i vidare bemärkelse än den strikt teoretiska.
En ekonomisk tolkning av det vi här kallar samhällsrelaterat socialt kapital kan utgå från att människan använder sin tid till olika aktiviteter. En
grundläggande uppdelning är produktion respektive konsumtion. Ett
vanligt antagande är att produktion äger rum på arbetstid och konsumtion på fritiden. Denna enkla uppdelning har dock problematiserats av
humankapitalteorin. De som använder en del av sin fritid till att studera
ägnar sig enligt traditionell teori åt konsumtion. Ändå blir resultatet en
ökning av stocken humankapital och ”konsumtionen” därmed en investering (se t.ex. Schultz 1961, p. 1).
Motsvarande resonemang är giltigt också för det sociala kapitalet. De
aktiviteter människan ägnar sig åt kan bidra mer eller mindre – eller inte
alls – till byggande och underhåll av socialt kapital. Detta sociala kapital
kan i sin tur ha mer eller mindre starka effekter på ekonomin – eller inga
ekonomiska effekter alls. Att stora delar av det sociala kapitalet är en biprodukt av andra aktiviteter (konsumtion av tid) spelar i detta perspektiv
däremot ingen roll. Det är inte syftet med en investering som avgör dess
betydelse utan investeringens reella effekter.
Om detta resonemang är riktigt innebär det att den etablerade teorins
uppdelning i konsumtion och sparande/investeringar inte är tillämplig på
begreppet socialt kapital (och som visades ovan, inte heller på begreppet
humankapital). Viss konsumtion av tid leder faktiskt till en oavsiktlig
investering i sociala nätverk med viss varaktighet, vilkas effekter inte bara
blir att producera en nytta som omedelbart konsumeras. De nätverk som
har längre varaktighet än den direkta konsumtionsperioden används då
också för andra syften än för dem de ursprungligen uppstod. Resultatet av
dessa investeringar blir ett socialt kapital av länkar mellan individer och
grupper och den ”laddning” med attityder, värderingar, etc. som länkarna
fylls med.
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Den resurs som investeras i det samhällsrelaterade sociala kapitalet är i
första hand människors tid. Medan utbudet av realkapital bestäms av
sparandet, bestäms utbudet av socialt kapital däremot av hur människor
använder sin tid. Tid är något som inte kan sparas i kvantitativ mening.
Att människor avsiktligt investerar sin tid i skapande av humankapital och
socialt kapital kan dock tolkas som att de investerar sin tid i nuet med
syftet att erhålla högre kvalitet på sitt liv i framtiden.
Den tidsanvändning som främst syftar till konsumtion av omedelbara
nyttor, men som även ger effekter i form av nätverk med viss varaktighet,
får i och med uppkomsten och underhållet av dessa nätverk också effekten
att de påverkar den egna framtiden, eller andra människors framtid. Becker framhåller att ”Social capital incorporates the influence of past actions
by peers and others in an individual’s social network and control system”
and that “an individual’s stock of social capital depends not primarily on
his own choices, but on the choices of peers in the relevant network of
interactions. A simple formulation has next period’s social capital of person i equal to the consumption of social goods by all persons in i’s network plus the undepreciated portion of his current social capital.” (Becker
1996, p. 4 och 12). Becker diskuterar inte explicit det principiella problemet att konsumtion resulterar i en investering, men det är svårt att tolka
honom på något annat sätt än att han är av den uppfattningen att konsumtion i dessa fall också utgör en investering.

4. Mät- och aggregeringsproblem
En av de punkter där begreppet socialt kapital har mötts av invändningar
från ekonomer gäller frågan om hur det sociala kapitalet ska kunna mätas.
Dessa invändningar måste tolkas som ett implicit krav att socialt kapital
ska kunna analyseras och mätas på samma sätt som realkapital. Att begrepp är svåra att mäta empiriskt är dock inget argument för att de är
olämpliga att använda. Svårigheter att mäta traditionellt kapital har inte
utgjort något hinder för utvecklingen av den traditionella kapitalteorin
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eller ekonomisk teoriutveckling på många andra områden och borde
därför rimligtvis inte heller vara det i fallet socialt kapital.
Däremot råder det ingen tvekan om att oklara definitioner förvärrar
mätproblematiken. Dasgupta (2000, p. 327) har framhållit att bl.a. Putnams (1993a) definition av socialt kapital9 ”encourages us to amalgamate
incommensurable objects, namely (…) beliefs, behaviour rules and such
forms of capital assets as interpersonal networks – without offering a hint
as to how they are to be amalgamated.” Han tillägger att “they cannot be
amalgamated”.
Fukuyama (1997) har föreslagit att ett samhälles sociala kapital kan beräknas som en viktad summa av de sociala nätverkens storlek. Viktningen
sker på basis av nätverkens olika egenskaper, t.ex. intern sammanhållning
och inställning till utomstående. Ett nätverk kan därmed även ha negativ
vikt, t.ex. ett kriminellt gäng. Dasguptas invändning mot detta är att aggregeringar av vanligt kapital använder priser som viktinstrument, medan
detta inte är möjligt i fallet socialt kapital, eftersom socialt kapital inte är
föremål för marknadstransaktioner. I denna sektion granskas möjligheterna att mäta socialt kapital i ljuset av de problem Dasgupta framhållit.
Indelningen i företagsrelaterat och samhällsrelaterat socialt kapital blir här
av central betydelse.

4.1. Mätning av företagsrelaterat socialt kapital
Dasguptas kritik gäller främst det som här kallas samhällsrelaterat socialt
kapital. Vad gäller det företagsrelaterade sociala kapitalet torde nämligen
investeringarna i dess olika beståndsdelar i princip vara mätbara i form av
företagets kostnader för dessa verksamheter. Däremot är företagens kontoplaner idag inte särskilt anpassade till att möjliggöra direkta specificeringar av dessa investeringar. Att mäta företagens investeringar i socialt
kapital är därför främst en bokföringsmässig fråga.
Att mäta stocken av ett företags sociala kapital på olika områden är däremot en svårare uppgift. Den kräver nämligen att investeringarnas av
skrivningstakt kan fastställas. Det är sannolikt att avskrivningstakten varierar mellan olika typer av investeringar, men det torde i praktiken vara
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möjligt att skatta en genomsnittlig avskrivningstid. Problemet är dock mer
metodologiskt än principiellt. Det kräver utveckling av nya bokföringsoch bokslutsmetoder. I fallet med varumärket bedöms dess värde som
kapitalstock på annat sätt, nämligen genom uppskattning av det pris det
skulle inbringa vid försäljning på marknaden.
Ett problem är givetvis huruvida investeringarna i socialt kapital verkligen uppnår de avsedda effekterna. I detta avseende skiljer sig dock inte
investeringar i socialt kapital från investeringar i realkapital eller humankapital. Felinvesteringar är möjliga oavsett vilken kapitalform det gäller,
liksom också motsatsen; att en investering kan ge högre avkastning än
förväntat.
En bedömning av ett företags sociala kapitalstock kan dock inte bara
grundas på investeringar och deras avskrivningstakt. Åtgärder inom eller
utanför företaget, vilka vidtas med andra syften, kan ha oavsedda effekter
på det sociala kapitalet. Förändringar i företagets egen eller i samarbetspartners organisationer kan ge sådana oavsedda effekter. Sammansättningen av ett företags arbetskraft och humankapital påverkar givetvis dess
sociala kapital. Ett rationellt agerande i strikt ekonomiskt avseende kan
bedömas som oetiskt av marknaden och därmed skada företagets sociala
kapital. Konkurrerande företags åtgärder kan påverka i princip alla beståndsdelar av ett företags externa sociala kapital. Medarbetarnas individuella ageranden skapar också länkar med positiv eller negativ laddning.
Hur dessa oavsedda effekter på det sociala kapitalet ska mätas är ett betydligt svårare problem än att mäta de direkta investeringarna och bedöma
deras avskrivningstakt. Företaget har dock alltid möjligheten att motverka
icke önskade effekter av dessa åtgärder genom att göra ”motinvesteringar”.
Dessa motinvesteringar är mätbara på samma sätt som företagets övriga
investeringar i socialt kapital.

4.2. Mätning av samhällsrelaterat socialt kapital
Om således det företagsbaserade sociala kapitalet i princip kan mätas i
form av priser/kostnader, förefaller mätproblemen däremot vara större
när det gäller det samhällsrelaterade sociala kapitalet. Hur ska stocken av
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det sociala kapital en enskild individ är knuten till kunna mätas? Hur mäts
en regions sociala kapital?
Ett sätt att angripa problemet är att särskilja mätandet av de sociala
nätverkens länkar från de laddningar som aktörerna fyller länkarna med.
Svaret på Dasguptas kritik av Putnam (se ovan) blir således att länkarna
mäts för sig och deras egenskaper (laddning) för sig, vilket påminner om
Fukuyamas (1997) förslag. En möjlig metod att mäta en individs investeringar i socialt kapital är att mäta individens användning av sin fritid,
uppdelad i ett antal kategorier. Uppgifter om den tid som används för
föreningsliv, samhällsengagemang, umgänge med vänner, etc, kan sedan
aggregeras för orter, regioner eller vissa grupper, och därmed ge en aggregerad bild av dessa aggregats investeringar i socialt kapital. Med hjälp av
uppgifter om individernas inkomst kan en alternativkostnad och därmed
ett värde för denna tidsanvändning beräknas. Att beräkna avskrivningstakt
på dessa investeringar är sannolikt att hänge sig åt mer eller mindre kvalificerade gissningar. Ett möjligt förfarande är därför att stocken av samhällsrelaterat socialt kapital definieras som lika med den årliga investeringskostnaden, dvs. att avskrivningstiden är ett år.
En viktig fråga är om alla investeringar i sociala länkar alltid är lika
”produktiva”, eller om investeringar vissa i sociala nätverk har större effekter på exempelvis ekonomin, än vad investeringar i andra nätverk har.
Om det senare är fallet bör vi skilja mellan generellt samhällsrelaterat socialt kapital och specifika sociala kapital för olika samhällsområden. Till
exempel bör beräkningen av det specifikt ekonomiskt samhällsrelaterade
sociala kapitalet grundas på att tidsanvändningen viktas utifrån en bedömning av aktiviteternas betydelse för ekonomisk tillväxt. Aktiviteter i
samhällsinriktade organisationer bör i ett sådant sammanhang ges högre
vikt än t.ex. kortspel med grannarna.
Beräkningar av tid och kostnader för investeringar i samhällsrelaterat
socialt kapital ger dock ingen information om detta sociala kapitals effekter i samhället om de inte kompletteras med uppgifter dess laddning, dvs.
vilka attityder, normer, värderingar, etc. som dessa länkar fylls med. Om
det samhällsrelaterade sociala kapitalets ekonomiska effekter ställs i cent-
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rum för analysen, torde attityder och värderingar kring entreprenörskap,
tillit, tolerans, omvandling osv. utgöra viktiga laddningar i de sociala nätverkens länkar. Det sociala kapitalets effekter i andra avseenden än ekonomiska torde helt eller delvis kräva andra attitydvariabler.
Ett mått på samhällsrelaterat socialt kapitals ekonomiska effekter bör
således enligt detta synsätt bestå av två variabler:
• En variabel som mäter stocken av kapital i form av de årliga investeringskostnaderna, utifrån den tid som åtgått för dessa investeringar. Vid
bedömningen av kapital specifikt för olika samhällsområden, viktas
tidsåtgången efter en bedömning av aktivitetens betydelse för detta
samhällsområde.
• En konstruerad, viktad positiv/negativ variabel av ekonomiskt relevanta
attitydvariabler. I kombination med den första variabeln höjer eller
sänker den värdet av effekterna av de gjorda investeringarna.
En självklar kritik mot den här skisserade metoden att mäta samhällsrelaterat socialt kapital är att den delvis bygger på subjektiva bedömningar av
variablers betydelser. Mot Dasguptas (2000) invändning att nätverken inte
kan prissättas finns det dock åtminstone en möjlig lösning, nämligen att
utgå från individernas inkomster och beräkna ett skuggpris på deras fritid.
Den skisserade metoden innebär därmed möjligheten att aggregera ett
”totalt” samhällsrelaterat socialt kapital. Det analytiska värdet av en sådan
variabel kan dock ifrågasättas. En viktning eller urval av olika typer av
nätverk, efter deras betydelse i ekonomiskt avseende torde vara nödvändig.
Såväl ekonomisk teori som empiriska tester av teorin bör kunna ge viktigt
underlag för denna viktning. Detsamma torde gälla andra samhällsområden än ekonomin.

4.3. Aggregeringsproblemet
I de metoder att mäta socialt kapital som diskuteras i avsnitt 4.2. förefaller
aggregering av variabler och deras värden inte vara något problem. Om
det sociala kapitalet enbart bestod av lokala sociala nätverk i företag och
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samhället i övrigt skulle aggregeringar av dessa inte heller innebära något
principiellt problem. Socialt kapital består dock av både horisontella nätverk som spänner över orter och regioner på samma nivå, nätverk på
andra nivåer än den lokala, och vertikala nätverk mellan olika nivåer i
företag och samhälle. Såväl investerad tid som attitydmässig laddning i
dessa nät mäts genom den ovan beskrivna metoden. Problemet är om
dessa olika typer av icke-lokala nät har andra effekter än de lokala och
därför inte bör klumpas ihop med dem.
En lösning skulle här kunna vara att tillämpa uppdelningen i internt
och externt också på det samhällsrelaterade sociala kapitalet. Det interna
sociala kapitalet utgörs då av de nätverk som upprättas och upprätthålls
inom den organisatoriskt eller rumsligt avgränsade enheten. Enhetens
hierarkiska nivå bestäms av den aggregering som görs, dvs. den är inte
begränsad till lokal nivå. Det ur denna enhets perspektiv externa sociala
kapitalet består i sin tur av två skilda typer av nätverk:
• Horisontella nätverk mellan enheten och motsvarande enheter på
samma organisatoriska eller rumsliga hierarkiska nivå.
• Vertikala nätverk mellan enheten och högre respektive lägre nivåer i
orts- eller organisationshierarkin.
För varje typ av nätverk krävs liksom tidigare att de kompletteras med
variabler för att mäta den laddning som aktörerna/noderna fyllt länkarna
med.

5. Avslutning
Den gjorda genomgången har visat att benämningen kapital om begreppet
socialt kapital inte är förenlig med den traditionella, etablerade kapitalteorin. De företeelser som innefattas i begreppet socialt kapital tillhör inte det
som vanligtvis räknas som produktionsfaktorer och kan därmed inte ens i
vid mening inräknas i det traditionella kapitalbegreppet på det sätt som
många äldre ekonomer gjorde. Investeringarna i socialt kapital uppfyller
inte de etablerade definitionerna på investeringar.
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Två alternativa slutsatser kan dras av detta:
• Socialt kapital bör benämnas något annat än ”kapital”.
• Den etablerade kapitalteorin är grundad på jordbruks- och industrisamhällets produktionssystem. Den behöver kompletteras med en teori
som förklarar fenomen som uppkommit i kunskaps- och tjänstesamhället. Teorin om humankapital har visat sig vara en sådan teori. De sociala nätverk som idag betecknas som social kapital är sannolikt ämnet
för en annan sådan teori.
De båda slutsatserna behöver inte vara helt oförenliga. Även de som anser
att termen kapital endast bör användas i dess traditionella betydelse kan
ha uppfattningen att det krävs nya teorier för kunskapssamhällets produktionssystem. Som konstaterades redan för hundra år sedan är det främst
en avgränsningsfråga vad som ska räknas som kapital. Eftersom socialt
kapital idag är ett etablerat begrepp även inom stora delar av ekonomiämnet har detta paper tagit fasta på den andra slutsatsen.
Såväl ekonomer som företrädare för andra discipliner har hittills främst
använt sig av begreppet socialt kapital som beteckning på ”civila” företeelser utanför offentlig sektor och företagen. Detta paper har betonat förekomsten av inte bara detta samhällsrelaterade sociala kapital utan även av
företagsrelaterat socialt kapital. Utan tvivel kommer forskningen om socialt kapital berikas av att kompletteras av ett företags- och organisationsperspektiv. På motsvarande sätt kommer forskningen om företags och
organisationers sociala nätverk att berikas av en koppling till teorierna om
socialt kapital. Denna uppdelning gör det även möjligt att ställa upp hypoteser om betydelsen av de skilda typerna av socialt kapital för ekonomisk
utveckling.
Detta paper har också skisserat hur företagsrelaterat respektive samhällsrelaterat socialt kapital ska kunna mätas. Det finns ingen anledning
att förneka att det finns metodproblem i den skiss som här lagts fram,
men metodproblem existerar faktiskt vid mätning av och uppgiftsinsamling om alla samhällsföreteelser. Det idealiska måttet på en teoretisk varia-
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bel existerar sällan eller aldrig. Det har ofta tagit decennier att omsätta nya
begrepp i ekonomisk teori till empiriskt mätbara variabler.
Det är som sagt en smaksak om de sociala nätverk som här och annorstädes kallas för socialt kapital ska benämnas kapital. Oavsett uppfattning i
den frågan behövs det en utveckling av ekonomisk teori och empiri för det
vida forskningsfält som dessa nätverk utgör.
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Slutnoter
1. Denna definition är en vidareutveckling av Westlund & Bolton (2003)
som “define spacebound social capital as spatially-defined norms, values, knowledge, preferences, and other social attributes or qualities that
are reflected in human relations. In network terms this may be expresssed as meaning qualities, capacity, objectives, and quantity of the nodes
(actors) and qualities, capacity, objectives and quantity of the links in
primarily informal, spatially-demarcated social networks.”
2. Begreppet socialt kapital har dock en äldre historia inom andra discipliner. För en genomgång av det och av Marshalls och framförallt Schumpeters diskussion om dessa företeelser, se Westlund & Bolton (2003).
3. Blaug (1997, p 52) kommenterar detta: “This follows quite rightly from
the fact that fixed capital stands for the ‘produced means of production’: the acquired skills of workers are certainly ‘produced’ by the using
up of material resources.”
4. Det är betecknande att ett av de främsta moderna verken om kapitalteorins utveckling, Syed Ahmads (1991) Capital in Economic Theory, överhuvud taget inte nämner begreppet humankapital.
5. Det finns dock exempel på författare som definierat kapital så brett att
även vår nutida definition av socialt kapital kan innefattas: ”… MacLeod extends it (the definition of capital, my comment) to all immaterial
goods which produce profit, including workmen’s labor, credit, and
what he styles ‘incorporeal estates,’ such as the Law, the Church, Literature, Art, Education, an authors Mind.” (Fisher 1906/1965, p. 55).
6. ”In a knowledge-based economy the perhaps most significant rent
originates from the way in which the easy exchange of knowledge, only
partly understood, between and among a constantly changing configuration of firms within the community dramatically enhances their innovative capabilities. Reducing your development to commercialization
time is often worth virtually whatever you have to pay and social capital
contributes by cutting the expenses and reducing the time needed to
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benefit from knowledge residing elsewhere. As innovative capabilities
become increasingly important so does social capital.” Maskell (2000)
p.116.
7. Inte heller investeringar i humankapital kan klassificeras som investeringar enligt denna standarddefinition (se nedan).
8. Det medvetna bygget av socialt kapital som människor också ägnar sig
åt, med det avsiktliga syftet att det ska ge avkastning i framtiden, har
däremot stora likheter med det företagsbaserade sociala kapitalet. Detta
diskuteras därför inte vidare här.
9. Enligt Putnam (1993a, p. 167) är socialt kapital ”features of social organization, such as trust, norms, and networks that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions”.
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Vart tog geisten vägen?
Meningsfullt arbete
i Boda Borg
Sökandet efter det meningsfulla arbetet

I

NTR ESSET

F Ö R AT T S T U D E R A meningsfullt arbete som fenomen
intensifieras i samband med att jag får höra om turistföretaget och kooperativet Boda Borg via ett av mina tidigare studenters Pm. Här berättas
det om en sorts entreprenörer som verkar annorlunda än det jag känner
till från tidigare studier av 322 entreprenörer i Danmark (Christensen,
1992). Vid gestaltning av Boda Borgs empiri med existentialistiska teorier
kommer jag fram till att kärnan i ett meningsfullt arbete i Boda Borg är ett
kreativt skapande och möjligheten att få skapa i en egen rytm. Ett eventuellt teoretiskt bidrag är att se ett annat värde i den använde existentialistiska huvudteori – att förstå det Guillet de Monthoux kallar för ett levande
estetiskt spel som ett meningsfullt arbete.
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Vid mitt första besök på Boda Borg i 1998 består kooperativet av fem
entusiasmerade och engagerade kooperatörer som tillsammans har utvecklat en unik och ny produkt. Kooperatörerna är inte företagsekonomiskt inriktade men kan ändå försörja sig på verksamheten.
Boda Borg bildas under åren 1993 till 1995 och börjar att ta emot gäster
i maj 1995. Idén bakom turistföretaget är en idé om att göra ett levande
spel inspirerat av datorspelet Super Mario. I spelet hoppar en liten gubbe
från rum till rum och skall klara av olika uppgifter i varje rum innan han
kan komma till nästa rum. Kooperatörerna får idéen utav att de är trötta
på att se deras barn sitta timme efter timme och spela datorspel istället för
att de är aktiva och deltar i verkligheten.
Ett stort gammalt sinnessjukhus får de köpa för 1 kr. och det blir till ett
levande Super Mario-spel där ca 100 små rum uppdelas i 26 banor med ca
4 rum i varje bana. Kunderna (gästerna) på Boda Borg löser i grupp på 3-5
personer olika uppgifter i rummen, som bara kan lösas om personerna i
gruppen samarbetar. Löser gruppen en uppgift lyser en lampa grönt och
gruppen får då tillträde till nästa rum i banan. Banorna har olika svårighetsgrad och vissa banor är en utmaning för hjärnan och andra ger fysiska
utmaningar.
Boda Borg omvandlas till ett aktiebolag kort tid efter öppningen. Sedan
1997 är Boda Borgs styrelse utöver delägarna (kooperatörerna) två rådgivande styrelsemedlemmar, där den ene har en bakgrund som direktör i ett
verkstadsföretag och den andre som chef för en löntagarfond för direktinvesteringar i företag. Övergången till aktiebolag innebär emellertid inte
från början någon särskild skillnad för företaget. Kooperatörerna fortsätter
att arbeta utifrån principen en medlem en röst, och beteckningen kooperatörerna bibehålls således också genom hela den följande beskrivningen.
År 2002 är Boda Borg öppet sedan 7 år tillbaka och antal kunder (gäster)
såväl som omsättning har ökat något.
Metodmässigt bygger studien av Boda Borg på två nedslag i tiden, därför
det kan vara stor skillnad på hur ett arbete upplevs av den enskilda individen inte bara vid olika tidpunkter på dagen, i veckan, på året, men också
vid olika tidpunkt i livet. Därutöver består en period i Boda Borg företaget
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av ett år innehållande en högsäsong och en lågsäsong. Arbetet under högsäsongen pågår i ett högt tempo i motsats till lågsäsongen där kooperatörerna arbetar mera enligt en egen rytm, som de själva uttrycker det. Det
förmodas därför att upplevelsen av arbetet under Boda Borgs lågsäsong är
olik arbetet under Boda Borgs högsäsong. Detta är en annan orsak till att
det inte bara görs en stillbild av arbetet vid en tidpunkt i företagets historia men istället två nedslag, under lågsäsongen 1998 och under högsäsongen 1999. Vid båda nedslagen intervjuas ägarna/kooperatörerna och även
några av Boda Borgs gäster. Observationer görs därutöver och detta hjälper till att förstå Boda Borgs speciella särart och den dynamik som sker
mellan de två nedslag i tiden.
I mitt sökande efter att bättre förstå den form för meningsfullt arbete
som observeras på Boda Borg söker jag mig först till de sociotekniska
teorierna. Utan att komma närmare in på varför jag förkastar dessa teorier
som stöd för en förklaring kan jag blott kort nämna att det bl.a. beror på
att centrala teman från empirin inte finns med bland de sociotekniska
teorierna. Det rör teman som skapande kreativa aspekten och tidsaspekten
i förhållande till ett meningsfullt arbete. Existentialistiskt inriktade teorier
visar sig däremot innehålla de centrala teman och Guillet de Monthoux
och Husens existentialistiska teorier utväljs för en gestaltning av mina
iakttagelser på Boda Borg.
I det följande presenteras således först utvalda delar av Guillet de
Monthoux (1993) och Husens (1988) existentialistiska teorier i syfte att
utveckla en teoretisk tolkningsmodell för Boda Borg.

Utveckling av en teoretisk tolkningsmodell
Estetiska spel i arbete
I Guillet de Monthouxs teori framställs ett företags produkt som ett
konstverk skapat i en kreativ process. Konsten skall inte sättas på:
”piedestal eller isoleras från vanlighetens liv. Konsterfarenheten är
jordnära och kan upplevas överallt i världen. …Varenda bilmeka-
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niker kan gripas av engagemang för ett gott hantverk. Sådana vardagsupplevelser kan tjäna som vägvisare för god konsterfarenhet."
(Guillet de Monthoux, 1993, s 45).
Det framgår här att definitionen på konst är vid och det är även definitionen på en konstnär:
”Alla som arbetar kreativt är konstnärer – helt enkelt.” (Guillet de
Monthoux, 1993, s 7)
Guillet de Monthoux beskriver på vilket sätt estetiken och konsten kan
bidra till en konstnärlig och kreativ skapelseprocess i dagens företag eller
till:
”en väg ur arbetslivets sömngångaraktiga tristess till arbetsglädjens
verklighet”. (Ibid, s 6)
”Skillnaden mellan en vanlig vara och ett konstverk har intet med
det fysiska att göra och ej heller med det subjektiva tyckandet.
Konsten blir konstverk genom konstverkande.” (Ibid, s 43)
Det innebär att när produkten (konsten) samverkar eller interagerar med
omgivningen på ett fruktbart sätt blir produkten (varan) ett konstverk.
Själva interaktionen är konstverkandet. Guillet de Monthoux beskriver det
på följande sätt:
”Konstprodukten — templet, tavlan, skulpturen, dikten — skall
inte förväxlas med konstverket. Konsten verkar först då människa
och produkt samverkar mot en erfarenhet som uppskattas just för
sina befriande organiserande egenskaper.” (Dewey, 1958, s 214 i
Guillet de Monthoux, 1993, s 44)
Hur människa och produkt skall samverka för att uppnå en sådan erfarenhet beskriver Guillet de Monthoux med hjälp av en modell över ett
estetiskt spel i företag.
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Figur 1. Ett es tetiskt spel (Guillet de Monthoux, 1993, s 97)

Modellen visar de komponenter som ett estetiskt spel består av. Komponenterna konstnär, konst, publik, teknik och kritik ger associationer till
konstnärliga företag, men ett estetiskt spel finns likaväl i en sjukhusmiljö
som i en teatermiljö. Försöker man jämföra komponenterna i det estetiska
spelet med mera vanliga företags-ekonomiska begrepp är konstnären =
producenten, konsten = produkten, publiken = kunden, tekniken = produktionsapparaten och kritiken = kvalitetskontrollen.

Levande estetiska spel i arbete
eller ett meningsfullt arbete
Konsten är det centrala för att ett estetiskt spel skall bli ett levande estetiskt
spel. Ur konstens kraftfält kan en fruktbar interaktion uppstå (ett levande
estetiskt spel) mellan konsten och dess omgivande kultur – konstnären,
tekniken, publiken och kritiken – och då har ett levande estetiskt spel
uppnåtts:
”Med konsten i mitten och konstnärens, kritikens, publikens och
teknikens kultur runt omkring kan det estetiska spelet leva. Ty
estetiken kräver att både konst och kultur samverkar.” (Guillet de
Monthoux, 1993, s 98)
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Lever det estetiska spelet samverkar konsten och kulturen på ett balanserat
sätt. Varken konsten eller kulturen dominerar.
När konsten har sitt ursprung i människans leklust uppstår en estetisk
kraft som får det estetiska spelet att leva. Denna estetiska kraft kan också
jämföras med det Guillet de Monthoux kallar för geist.
”…andlighet. Ett geni får ej sakna den Geist som har förmågan att
sätta imaginationen hos en betraktare i lekfull ”schwung”. Med
konstverket skapar konstnären en kraftkälla som startar denna
energiska rörelse.” (Guillet de Monthoux, 1993, s 25)
Leklusten kan starta den energiska rörelsen och få människan att njutningsfullt sväva fritt i spänningsfältet mellan livets motsättningar:
”Ömsom dras hon till den symmetriska utopismen, till den franska
rationella slottsträdgården. Ömsom till den estetiska charmen hos
den liberala marknadsnaturalismens köksträdgård. Den kraft som
ger hennes vara (Dasein) en social form (Form) alstras av spänningen mellan polerna. I spänningsfältet uppstår en rastlös rörelse.
En kamp och växelverkan varigenom det ena idealets tillfredsställelse ögonblickligen ger upphov till en lust efter det andra. En sådan
rörelse kännetecknar också en levande kultur.” (Ibid, s 61)
Det är konsten och konstverkets roll att uppmuntra oss till att njutningsfullt sväva fritt i spänningsfältet mellan livets mottsättningar i en strävan
mot harmoni, men:
”jämvikt är inte något mekaniskt eller ögonblickligt utan rörelse ur
och på grund av just anspänningen.” (Dewey, 1958, s 183 i Guillet
de Monthoux, 1993, s 46)
Just detta gör estetiska spel levande, och att uppnå ett levande estetiskt
spel är en utmaning för att åstadkomma ett meningsfullt arbete.
Syftet med studien i Boda Borg är att karakterisera om det finns ett levande estetiskt spel eller ej. Det visade sig att tidsuppfattningen i arbetet
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spelade roll för uppnåelse av ett levande estetiskt spel eller ett meningsfullt
arbete. Uppfattningen av tid i arbete utvecklas därför i nästa avsnitt.

En lineär tidsuppfattning i arbete
Vid observation och intervju i Boda Borg visade det sig att kreativt skapande var en möjlighet för meningsfullt arbete, men tiden var ett hinder
för det meningsfulla arbetet. Enligt Husen (1988) kan arbete uppfattas
utifrån en lineär tidsuppfattning och utifrån en cirkulär tidsuppfattning.
Den lineära tidsuppfattningen refererar i hög grad till vår nutida uppfattning om tid, där den cirkulära tidsuppfattningen istället refererar till
människans uppfattning av tid som den kom till uttryck t.ex. i bondesamhällets arbete som bestämdes utifrån årstidernas växlingar. Enligt Husens
uppfattning är människan av i dag ryckt ur sitt sammanhang med naturens rytm och rytmiska leverne. Han menar att utmaningen för dagens
samhälle är att hitta tillbaka till ett rytmiskt arbetssätt och en rytmisk
livsstil.
För att förstå innebörden av ett arbete enligt en lineär tidsuppfattning
finns en illustrativ anekdot om en fiskare som ursprungligen är skriven av
Heinrich Böll (1975) och återgiven i Husen (1988):
”En rik turist ser i en fiskarby vid Medelhavet en fiskare som ligger
och sover i sin båt. Då turisten har fotograferat det måleriska motivet frågar han fiskaren varför han inte är ute och fiskar. Fiskaren
svarar att han fiskade i går och att han har fångat tillräckligt med
fisk tills vidare. Därpå börjar turisten en lång argumentation om,
att ifall fiskaren använde tiden bättre och fångade mer fisk kunde
han bli rik, köpa en större fiskebåt, och med tiden bli chef för en
hel flotta med fiskebåtar. ”Och sedan?”, frågar fiskaren. ”Ja då kunde du låta ditt folk fiska och själv kunde du ha ledigt, ligga och
slappna av och njuta av livet i en båt här i hamnen.” ”Ja, men det
gör jag ju redan”, svarar fiskaren.” (Översatt från danska, Husen
1988, s.38)
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Turisten ser fiskaren sova mitt på dagen och fotograferar det måleriska
motivet. Åt ena sidan tycker han tiden går till spillo, när man ligger och
sover mitt på dagen. Istället måste man vara effektiv och uträtta något. Å
andra sidan dras han till fiskarens avslappade livsstil, där det räcker att
bara vara och njuta av livet här och nu. Turisten ser det däremot nästan
som sin plikt att ständigt vara effektiv och uträtta något. Han försöker
även att övertyga fiskaren om värdet av att planera inför framtiden. Han
argumenterar för att fiskaren kan ha ett framtida mål att bli chef och äga
många fiskebåtar ifall han jobbar effektivt istället för att ligga och sova
mitt på dagen. Målet att bli chef och äga många fiskarbåtar är emellertid
abstrakt, då det kommer att bli realiserat först en gång i framtiden. Det
abstrakta värdet är alltså inte förknippat med njutning här och nu och har
inte en naturlig gräns i direkt samband med behoven.
Husens teori visar att en lineär tidsuppfattning i arbetet kan upplevas
pliktbetonat och prestationsfokuserat samt utan djupare syfte än prestationen i sig.

Rytmisk cirkulär tidsuppfattning i arbete eller ett
meningsfullt arbete
Fiskaren från anekdoten lever enligt en cirkulär tidsuppfattning, som
samtidigt är rytmisk. Han följer sin egen inre rytm när han ligger och
sover mitt på dagen, då det är vad fiskaren och hans kropp känner för och
har lust med just då. Dagen därpå börjar han kanske känna olust, om han
inte gör något annat än att ligga på båten och slappna av. Då har fiskaren
möjligtvis lust att fånga fisk igen och kan uppleva att det återigen är roligt.
Enligt Husen är detta inte förvånande, eftersom en växling mellan
motsättningar och olika tillstånd och aktiviteter gör livet och arbetet lustfyllt och behagligt. Men det är samtidigt viktigt att det växlas mellan de
olika aktiviteterna i rätt ögonblick.
I fiskarens fall börjar han fiska den tid på dagen som han finner
passande och hans arbete avslutas inte förrän meningen med arbetet är
slut – när han är trött på att fiska eller har tillräckligt med fisk för att bli
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mätt. Fiskaren tänker inte på framtiden, men är koncentrerad i nuet och
arbetar utifrån sin egen inre rytm.
Enligt Husen har alla människor en egen inre rytm, men rytmen kan
däremot vara latent. Människan kan ha förlorat sensitiviteten för kroppens signaler och kan behöva komma i bättre kontakt med sin kropp för
att bli uppmärksam på den egna inre rytmen. I annat fall kommer kroppen sannolikt att förr eller senare reagera på något sätt.
”Varje individ känner till den egna rytmen genom känslan av
smärta och avsaknad av lust, när den egna rytmen störs.”…”Att ha
god kontakt med sin kropp (att vara ”i kontakt med sina känslor”
brukar man säga) är i hög grad att vara uppmärksam på hur länge
man har lust att fortsätta hålla på med en aktivitet och när man har
lust med något annat.” (Ibid, s.21)
I de fall då människan uppnår att arbeta enligt en egen inre rytm kan
arbetet ofta upplevas som en god lek. Rytmen kan dessutom innebära att
arbetet blir rutinpräglat, således att arbetet flyter och därmed upplevs
lättare. Men avbryts den rytmiske arbetsfunktion p.g.a. krav på beslut
hämmas rytmen och arbetet flyter inte lika lätt längre. (Fri översättning
från danska, Husen 1988)
Husens teori visar att en cirkulär tidsuppfattning i arbetet som samtidigt är rytmisk kan upplevas lustfyllt och behagligt som en god lek och
denna tidsuppfattning skapar möjlighet för att uppleva ett arbete som
meningsfullt.

Teoretisk tolkningsmodell för arbetet i Boda Borg
I enlighet med Guillet de Monthoux teori (1993) uppnås ett meningsfullt
arbete när företaget har ett levande estetiskt spel. I relation till Husens
teori (1988) uppnås ett meningsfullt arbete när arbetet harmonierar med
en rytmisk cirkulär tidsuppfattning. Utifrån kooperatörernas upplevelser i
arbetet på Boda Borg undersöks det dels hur det estetiska spelet ser ut,
dels hur tiden uppfattas av kooperatörerna under lågsäsongen 1998 och
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högsäsongen 1999. Tolkningsmodellens olika delkomponenter har definierats som följande i förhållande till Boda Borg:

Figur 2. Estetiskt spel och tidsuppfattning i arbetet på Boda Borg.

I Boda Borg finns inte bara en konstnär (producent/entreprenör) utan
flera och därför är det fem kooperatörer i gemenskap som skapar konsten
(produkten) i Boda Borg. Konstnärskomponenten i modellen kommer
sålunda att representera fem kooperatörer 1998 och fyra kooperatörer
1999, eftersom en av kooperatörerna då hade slutat.
Konsten (produkten) utgör de 100 små rummen. Det är med hjälp av
kooperatörernas fantasi och kreativitet det skapas en produkt (rum), som
ger tillräcklig mening för att det skall uppstå en kultur kring konsten
(rummen) med först och främst en intresserad publik. Tekniken för att
uppnå en konst med kraft utgörs t.ex. av idémöten och byggnationen av
de 100 rummen. Publiken utgör kunderna i Boda Borg och benämns
gäster av kooperatörerna, för att kunden skall känna sig som gäst i kooperatörens eget hem. Slutligen finns kritikkomponenten som är svår att
applicera på Boda Borg, bl.a. därför att kritiker finns till för att bedöma
det slutliga verket (konsten), enligt Guillet de Monthoux. Kritiker är alltså
någon utanför stående. I förhållande till Boda Borg studien har kritik
uppfattats som kooperatörernas egen kritik sinsemellan och gästernas
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kritik före och efter ett besök på Boda Borg. Denna kritik kommer emellertid också till uttryck i avsnitten ”Teknik i konstskapandet” och ”Begeistrade gäster” och därför har ”kritiken” inget eget avsnitt.
Kooperatörernas tidsuppfattning i arbetet inplaceras under konstnärskomponenten i Guillet de Monthoux modell, bland annat därför det är
kooperatören som personligt upplever rytmen i arbetet och det är således
utifrån kooperatörerna tidsuppfattningen kan förstås. Centrala citat från
Husens (1988) teori har utvalts för en gestaltning av tiden i arbetet på
Boda Borg. I samband med urvalet av citat framkom en tydlig tolkningsstruktur för tidsuppfattningen i Boda Borg. Fokus i tidsuppfattningen i
arbetet på Boda Borg är dels arbetssyftet: Varför arbetar kooperatörerna?
Vad är det som får kooperatörerna att slita för förhållandevis litet pengar i
retur? Dels arbetstidsplanering: Hur fördelar eller planerar kooperatörerna
sin tid mellan olika uppgifter i arbetet?, och slutligen arbetsglädje: Upplever kooperatörerna t.ex. sitt arbete lustfylld eller pliktfylld?
Därutöver finns det vissa skillnader mellan teori och praxis. Både Guillet de Monthoux och Husens teori utgår ju från exempel med bara en
individ, såsom konstnären i Guillet de Monthoux teori och fiskaren i Husens teori. Man kan förmoda att en grupp beter sig på ett annorlunda viss
än en individ. Hur torde en gestaltning av Boda Borgs empiri utifrån tolkningsmodellen om estetiska spel kunna ge en indikation om. I samband
med Husens teori kan man fråga sig om flera kooperatörer som arbetar
tätt tillsammans, kan ha en gemensam tidsuppfattning i sitt arbete, eller
om det är ett fenomen som rör varje enskild person. I så fall kan man
fråga sig vilken betydelse det kan få för upplevelsen av ett meningsfullt
arbete.

Det estetiska spelet 1998 på Boda Borg
Konstnärliga kooperatörer?
Under 1998 kommer genidragen fram i kraft av grupparbetet. Deras originalitet kommer t.ex. till uttryck när kooperatörerna tillsammans ”spånar” på olika idéer och när de i övrigt har roligt tillsammans i skapandet.
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Spontana idéer dyker omedvetet upp och har lätt för att komma till uttryck här och nu i det pågående grupparbete. De andra kooperatörerna får
därmed möjlighet att vara med och begeistras vid presentation av den
färska idén. Grupparbetet betydar också att kooperatörerna befinner sig i
en kontext av samarbete som är en fördel när produkterna skapas. De
önsker bl a att vara en förebild eller ha som mål att få gästerna att ha roligt
via samarbete. Dessutom finns det flera tecken på att kooperatörerna
upplever arbetet på Boda Borg som roligt, speciellt på grund av grupparbetet, samtidigt som kooperatörernas Geist i arbetet smittar av sig på gästerna, vilket i sin tur ökar kooperatörernas Geist.
”Äventyrshuset är en produkt som vi tillsammans har hittat på.
Byggt upp, låtit gästerna ta del av. Att se gästerna ha jättekul. Att
försöka utveckla, göra bättre. Det är otroligt spännande. – Att jobba
kooperativt gör att detta är möjligt och mycket roligare.” (Katarina,
1998)
Under 1998 och åren innan skapar kooperatörerna tillsammans utifrån
egen fri fantasi och kreativitet, vilket kommer till uttryck i den färdiga
produkten (rummen). När kooperatörerna arbetar i grupp går det inte
långt från drömmar och visioner till konkret producerande.
”Det att företaget är ett kooperativ kanske har den konsekvensen,
att vi försöker hitta lösningar tillsammans. Om en tycker att det
inte finns någon lösning på ett speciellt problem, så är det alltid en
annan som ser lite mera ljust på det och kommer med idéer till
lösningar och på det sättet löser det sig”. (Katarina, 1998)
I det gemensamma skapandet utgår kooperatörerna från föremålet –
rummen på Boda Borg, det gamla sinnessjukeshusets historia och deras
egna ”sjuka humor”.
”... först blev vi besvikna över det här huset därför det fanns inga
stora rymliga lokaler utan en massa små rum. Så vi fortsatte att inventera andra saker, men i tankarna återvände vi mycket till det här
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huset. Vi hade blivit fascinerade av det och det var liksom 100 små
rum”. (Ove, 1998)
Rummen är en succé och den bästa marknadsföringen är själva rummen.
Kooperatörerna behöver inte göra något för att gästerna skall komma
eftersom ryktet om Boda Borg sprids via tidigare gäster. Det är roligt för
kooperatörerna att se gästerna ha kul utifrån det kooperatörerna själva
skapar och de involverar sig gärna i gästernas lek, t.ex. med lite guidning så
att gästerna kan ha så roligt som möjligt i leken på Boda Borg. Händelserna på Boda Borg under 1998 ger härvid inspiration till att kalla det estetiska spelet på Boda Borg i 1998 för ett socialt orienterat estetiskt spel.

Rytmiska tidsupplevelser?
Under 1998 har kooperatörerna stora förväntningar på att franchisingav
tal kan ge flera pengar till Boda Borg och därmed en högre lön fastän
lönen inte är det viktigaste för kooperatörerna. Det viktigaste är allt det
andra som arbetet ger kooperatörerna exempelvis arbetsglädje vid att
arbeta samman med de andra, att man utvecklas och får respons från
gästerna.
”Vi får ju väldigt låg lön, så visst är det jobbigt. Men det ger så
mycket annat här. Det ger mer arbetsglädje, arbetskamrater. Och
det är ett eget det här – man är delägare.” (Janne,1999)
Under lågsäsongen i 1998 gör kooperatörerna mera som de har lust med
och det beror till stor grad på att det ofta inte finns gäster att ta hand om.
Det är också när gästantalet börjar att bli mindre i början på hösten att
kooperatörerna får tid till att åka iväg, släppa loss, få god mat, ha mycket
tid på sig och i den andan låta kreativiteten flöda och idéerna till nya rum
komma fram.
” …att få utrymme och släppa loss är svårt här. Därför åker vi iväg
från Boda Borg och får god mat, har mycket tid på oss och tittar på
konst och hittar inspiration. Det är svårt att vara kreativ om man
har 18 minuter på sig.” (Ove,1999)
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Under 1998 kommer kooperatörernas lust till deras arbete bl.a. till uttryck
genom deras engagemang i Boda Borg utanför arbetstid, när de t.ex. ringer till varandra och bara måste få berätta om en idé de just har fått. Därutöver ser deras lustarbete ut till att vara mycket beroende av om det finns
gäster på Boda Borg. Både Katarina och Janne ger uttryck för att det är för
mycket ljud och för jobbigt när det är för många gäster att ta hand om på
Boda Borg på en dag. Men när det inte finns för många gäster eller ca. 150
gäster per dag tycker de att det är kul att ta hand om gästerna. I lågsäsongen i 1998 när det finns färre gäster fick kooperatörerna tid över till att göra
spontant vad de har lust att göra som t.ex. att hitta på små skämt med
gästerna och skoja med de. Ett annat mycket lustbetonat arbete är att få
lov att utveckla idéer spontant på små möten och i omedelbar förlängning
förverkliga idéerna. Som exempel har Janne haft det roligt med att utforma en vagn som kooperatörerna senare hade med på mässor.
”I 1 1/2 månad höll jag på med en släpvagn som vi använder på
mässor. Det är 3 rum som man kan prova på, samtidigt som man
kan se in i rummen. Så både de som går förbi och tittar, och de som
provar får en känsla för vad Boda Borg egentligen är. Det är svårt
att förmedla detta annars. Det var Ove som kom på idén och hade
en klar uppfattning om hur det skulle se ut. Jag har sedan fört idén
ut i praxis och det var liksom bestämt mellan oss allihop. – Det var
mycket svetsning som ingick i utformningen och jag är svetsare.
Det har varit roligt att använda fantasin vid utformningen. Allihop
har lite olika idéer och det kommer fram…!”…”Det är på små
möten som en sån här idé får möjlighet att växa fram. Mötena är
inte planerade – det bara blir så. Under högsäsongen är det väldigt
svårt med sånt. Men på vintern har vi kanske inga gäster på en
vecka och då har man kanske tid att ha sådana här möten.”
(Janne,1999)

Konstnärliga rum?
Det konstnärliga med rummen är kooperatörernas förmåga att hitta på
roliga sätt för gästerna att samarbeta på för att få grönt ljus och tillgång till
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nästa rum. Det går helt enkelt inte att komma vidare till nästa rum utan
att gästerna samarbetar och det är också kooperatörernas intention.
”Vi vill att folk ska upptäcka att man kan använda saker på nya sätt
och att folk ska stimulera sin kreativitet – samarbeta”. (Ove, 1999)
Kooperatörerna lyckas så väl att få konsten att handla om annat än sig
själv att konsulter från olika delar av Sverige finner ett värde i att ta företagsgrupper med till Boda Borg så att dessa kan lära sig att samarbeta
mera. I dagens samhälle utförs fler och fler uppgifter, såväl hemma som på
arbetet, med hjälp av datorn. Många familjer köpar mat, presenter m m
via internet utan att träffa andra ”personer” än datorn. På många arbetsplatser hänvisas fler och fler personer i sina uppgifter till enskilt arbete
framför en dator. Några familjer använder hela kvällar att var för sig spela
datorspel, om de inte sitter framför TVn. Men på Boda Borg kliver gästerna in och återupptäcker ”det väsentliga” – den glädje och begeistring som
kan uppstå vid ett samarbete. Konstnärliga rum är rum som ”Oves favoritrum”, där leken blir extra intensiv och vital på grund av det sätt gästerna
måste samarbeta i rummet och på grund av rummets plötsliga överraskningar i leken.
” Jag har ett favoritrum – det ligger i källaren och det är nummer
fyra i en bana där. När man kommer in i det rummet har man en
låda med en fläkt inbyggd i som en stor dammsugare och så går det
en slang där. Med den slangen kan man blåsa på en bordtennisboll,
som ligger ovanpå ett nät och därvid kan man flytta bollen då – det
är liksom uppförsbacke längs det där nätet och samtidigt är det
små hinder. Men för att få fläkten att blåsa måste man på ett annat
ställe i rummet stå och vifta framför en rörelsevakt. När man gör
det ordentligt och aktivt, så blåser fläkten. Men då är det bara det
att de som står där och viftar – och de ser ju hur den där bollen går
och hur han kämpar som sköter slangen. Och när det börjar att bli
svårt och spännande där, så går det lite saktare där (viftar saktare
med armarna) och så… står det till slut still. Och då hör man hur
fläkten säger ”suuuuuuuurrrrr” och då blir det panik och allihop
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gallskriker. Så börjar de vifta med armarna igen – allt de orkar, men
bollen har fallit tillbaks och därför försöker han som sköter slangen
att få tag i bollen igen. – Och så upp och tillbaka igen och så gick
bollen förbi det där hindret och nästa hindret, men så är det besvärligt och så måste de som viftar titta lite igen och så slutar de
vifta. – Det där tycker jag är ett så underbart rum.” (Ove, 1999)
Det finns däremot inga tydliga tecken som visar att kooperatörerna själva
är medvetna om att Boda Borgs succé beror på genialiteten i hur gästerna
skall samarbeta i rummen. Att kooperatörerna börjar med franchisingav
tal kan dock vara ett tecken på att de ser utvecklingen av nya rum som det
centrala i verksamheten, eftersom idén med franchisingavtalen går ut på
att Boda Borg med tiden blir en sorts huvudkontor med forskning och
utveckling av nya rum, som sedan distribueras till olika franchisingföretag.
Kooperatörerna kan därvid testa de nya rummen på Boda Borg och se
vilka rum är lyckade eller konstnärliga rum, dvs. vilka rum som vidarebringar en festlig erfarenhet av samarbete i en intensiv och vital lek. Då
utveckling av nya rum samtidigt är en av kooperatörernas mest uppskattade arbetsuppgifter verkar det vara en bra idé med franchisingavtalen,
sett i relation till kooperatörernas upplevelse av meningsfullt arbete.
Det viktigaste är att gästen kommer in i leken eller kommer i lekfull
”schwung”, som är ett uttryck för ett pendlande mellan olika poler av
spänningstillstånd, från t.ex. konflikt till enhet, från hämmande lek till
uppmuntrande lek etc, och utifrån detta spänningsfält upplever begeistring i leken. "Oves favoritrum" är ett bra exempel på ett rum där många
olika känslor kommer till uttryck i ett begeistringens rus. Det lekfulla
"schwunget" och begeistringen kommer fram genom det samarbete som
uppstår mellan gästerna i leken.
”Det är just det här att folk blir så engagerade där och att gång på
gång så händer samma sak fast de är så medvetna om det. Fastän de
står där och viftar och viftar, .. och så är det spännande och då fastnar händerna därför att uppmärksamheten riktar sig på det som
händer med bollen där borta. Och så blir det så uppenbart när det
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hörs hur fläkten stannar av och går saktare och saktare och allting
liksom då håller på att gå åt pipan – jobbet som de har lagt ner innan för att få bollen dit upp och då galltjuter och skriker och
skrattar de och skränar. Jag tycker att det är så roligt det där att ..
Det blir så tydligt att samarbetet kräver att man engagerar sig och
sköter sin sak och att så fort man blir lite för nyfiken på något annat, så att det stannar av med den egna verksamheten, då håller
hela samordnings-projektet på att stupa tillfälligt.” (Ove, 1999)

Teknik i konstskapandet?
Tekniken kooperatörerna använder för att skapa ”fulländade rum”, där
gästerna blir ”utom sig”, utvecklas från 1998 till 1999. Under flera år har
de utvecklat en gemensam teknik för att få fram de ”goda idéerna”. De
åker bort från Boda Borg i ca två dagar på hösten, äter god mat, har gott
om tid, slappnar av, och i den andan släpper de loss och får idéer till nya
rum.
”Vi vill göra mera utav att göra konstbesök i samband med idémötena till nya rum. Man blir inspirerad av att se nya rum, strukturer och symboler. Man kategoriserar lätt – man gör en världsbild
och sen fastnar man i den. Allt som gör att man tittar med nya
ögon är bra i detta sammanhang, och att man ser alla oprövade
möjligheter i den värld man befinner sig i. Musik som inspirationskälla kan vara intressant att pröva en annan gång.” (Ove, 1999)
Från början på Boda Borg hade kooperatörerna flera korta spontana möten där de utvecklade en idé de hade kommit på just då. Med åren har
dessa korta möten emellertid nästan försvunnit. Under 1998 får kooperatörerna därför spara de flesta av sina spontana idéer till de ca två dagarna
på hösten.
1998 och åren innan fokuserar kooperatörerna på att träna upp blicken
för vilka material som kan vara användbar teknik för Boda Borg. De får
experimentera mycket och sedan använda erfarenheten i det fortsatta valet
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av passande material till rummen. Kooperatörerna har dock relativt begränsade ekonomiska medel för inköp av material.
”Vi gör inte gärna insatser som kostar kontanta pengar – för då
svider det, i det skede vi är i företaget med mycket kostnader och
mycket som behöver investeras osv. Men när vi kan låta folk vara
här och de tycker att det är kul, och det kan ske utan att det kostar
oss för mycket, så är det liksom bra... ” (Ove,1998)
Tidigare använde kooperatörerna sig av radioreklam och några andra
former för marknadsföring, men det ger nästan ingen respons i form av
fler gäster. Problemet är att produkten (roliga samarbetslekar i rummen)
är väldigt svår att förmedla till en eventuell framtida kund (gäst). Den
mest effektiva marknadsföringen är därför att gästerna åker hem och berättar för vänner och bekanta om hur roligt de har haft. Hela tiden är det
kooperatörernas målsättning att Boda Borg skall betyda positiva associationer för gästerna.
”I ett rum kryper man i en tunnel och det brusar i öronen, så att
man får hålla sig för öronen och sen skall man hålla för öronen på
en totempåle inne i rummet för att få grönt ljus och tillgång till
nästa rum. Men en tjej hade tagit tag i öronen på totempålen och
gett den en puss och hon förstod därför inte varför det inte blev
grönt ljus nästa gång hon kom till rummet och gav totempålen en
puss. Sådana episoder gör att man kommer extra mycket att hålla
av rummet”. (Ove berättar om ett rum skapat 1998 eller tidigare)
Kooperatörerna arbetar dessutom med de positiva associationer i samband med relationsmarknadsföringen, t.ex. i förhållande till skolor, idrotts-föreningar och bussbolag.

Begeistrade gäster?
Under 1998 finns det tecken som visar på att gästerna har roligt och blir
begeistrade när de leker i rummen. Rummen får gästerna att göra saker
och att handla som de annars inte skulle göra. Äldre damer kryper exem170
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pelvis upp i badkaret, fastän de aldrig skulle göra så under andra omständigheter, och folk som aldrig har sett varandra tidigare bildar spontant en
grupp bara för att få möjlighet att pröva en bana som de så gärna vill
pröva på.
” ...det kan också vara så där på lördagen att folk träffar andra här
och bildar nya gruppor. T.ex. kan några som kom på förmiddagen
säga på eftermiddagen: ”Kom vi tar den här banan tillsammans,
min fru gillar inte den banan. – Så har det skapats en ny kontakt”
(Katarina, 1999)
Det finns ingen speciell skillnad på gästernas samlade upplevelse av ett
Boda Borg besök från 1998 till 1999. Däremot syns det skillnad i kooperatörernas förhållningssätt till publiken från 1998 till 1999. Under 1998
berättar kooperatörerna gärna och ofta om de upplevelser de själva får via
gästerna. Exempelvis gästernas förslag till förändringar av Boda Borgs helt
vanliga grå/vita toaletter och gästernas i övrigt mångfacetterade reaktioner
i de olika rummen. Därutöver är kooperatörerna också intresserade av att
få reda på vad det är som gör gästerna begeistrade.
”Och så kontakten med gästerna. Det tycker jag är det som gör jobbet bra för mig. Just det här positiva gensvaret. Även det negativa –
att det kommer någon som inte är nöjd, och att man då på något sätt
kan vända det – hjälpa igenom med lite ledtrådar – bara så pass att
de tycker att det är de själva som har kommit på lösningen i rummet,
fast egentligen så har vi hjälpt dem på traven – vända dem så att de
efter ytterligare en timma är jättepositiva.” (Katarina, 1998)
Under 1998 börjar det emellertid också visa sig tecken på att kooperatörerna inte hinner vara med gästerna lika mycket.
”Det blir för jobbigt att jobba 10-11 timmar om det är 300-350
gäster på en dag. Om det är ca. 150 gäster går det bra, därför att
med ca. 300 gäster blir det mera springande till de olika grupperna
i rummen, och mera reparationer under dagen.” (Janne, 1999)
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Tidigare välkomnades och introducerades gästerna inför leken utav kooperatörerna. Men senare standardiseras introduktionen till opersonliga intro
duktionsvideos, som till stor del ersätter den personliga introduktionen.

Det estetiska spelet 1999 på Boda Borg
Konstnärliga kooperatörer?
Under 1999 har kontextbetingelserna för skapandet av nya rum förändrats. Det finns nu inte längre tid för oplanerade möten, där omedvetenhetens spontana idéer kan komma till uttryck. Speciellt Geisten verkar ha
lidit under förändringen till delegerade ansvarsområden.
”… nu kräver situationen att vi måste gå in på våra bestämda områden och försöka hinna med den biten.” (Börje,1999)
”Förut var det mera fritt – man kunde göra mera som man ville,
men nu har man ett produktionskrav på sig.” (Börje,1999)
Detta kan bero på att kooperatörerna har fullt upp med, och är tyngda av,
att sköta sina egna ansvarsområden. De pratar inte längre om allt det
kreativa de får möjlighet till i arbetet på Boda Borg, utan mera om allt det
de skall hinna göra. Under 1999 kallas det således ”att planera nya rum”,
medan det under 1998 kallas ”att skapa nya rum”.
”...det är lite utav upptäcktsresandeglädje fastän man inte reser
geografiskt men utan att man upptäcker nya möjligheter. Det som
är roligast med det här för mig är att det finns ohyggligt mycket utrymme för att få vara kreativ – det är liksom inte bara att upptäcka
nya vägar utan att skapa nya vägar”. (Ove, 1998)
1999 hamnar kooperatörerna i en situation med flera sponsrade rum, där
deras engagemang i skapandet blir mindre och där slutprodukten blir
tråkigare med färre utfallsmöjligheter. Dessutom går det längre tid från
drömmar och visioner till konkret producerande. Allt skapande kommer
till uttryck under två dagar, och idéerna skissas och arkiveras sedan för
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senare produktion. Idéerna kan inte längre få ”flyga” fritt och inspirera i
vardagen. Praktiska hänsyn får långt mera utrymme i skapandeprocessen
än tidigare. Exempelvis verkar en av kooperatörerna under 1999 att vara
mycket upptagen av städningshänsyn i skapandeprocessen, till skillnad
från 1998 där städningen aldrig nämns när vederbörande med entusiastiskt kroppsspråk berättar och visar hur roligt det har varit att göra det
och det rummet tillsammans med de andra.
” …när vi tillverkar de här rummen, så är städningen nästan en av
de viktigaste sakerna – att det blir funktionsdugligt för städningens
skull. Rummen städas efter varje dag eller oftare beroende på hur
många besökare vi har haft – när vi har haft en 50-60 besökare, så
måste huset städas, och beroende på hur det är byggt, så tjänar man
ju tid. Det är så många små detaljer i ett rum, så man slipper böja
sig ner, plocka upp trasan eller att det går lätt i hörnan – det tjänar
man minuter på med 100 rum – det blir lite tid på en dag. Så om
inte jag skulle städa själv, så skulle jag inte kunna vara med och
planera rummen. Därför då hade jag inte en aning om hur svårt
det är att städa.” (Katarina, 1999)
Under 1999 riktas kooperatörernas fokus mot att tjäna mer pengar, vilket
dels är en följd av flera års slit till en ändå låg lön och tydliga önskemål om
bl a mera hemmasamvaro från kooperatörernas familjer. Exempelvis uppstår idéen om franchisingavtal i syfte att med tiden tjäna mer pengar.
”Det i Karlskoga (franchisingföretaget) kommer inte att ge något
större bidrag, men om det blir på många andra ställen, så kommer
det tillsammans att kunna ge en bra ekonomi här för Boda Borg,
som vi utgår ifrån. … Jag skulle kunna tänka mig att det fungerar
på samma sätt som med golf och golfbanor. – Att om det kommer
fler (golfbanor) så blir det mer konkurrens – våra gäster åker mera
än 20 mil i snitt. ...Går det bra för dem (Karlskoga), så blir det ju
att det trillar in pengar till oss. Och desto fler ställen som det kan
vara på, och särskilt om det går bra överallt, då blir det ju att vi får
glädje av det i framtiden. Men det tar ju tid. Rom byggdes inte på
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en dag och det här har ju egentligen gått ganska fort ändå.”
(Ove,1998)
Händelserna på Boda Borg under 1999 ger härvid inspiration till att kalla
det estetiska spelet på Boda Borg 1999 för ett marknadsorienterat estetiskt
spel.

Rytmiska tidsupplevelser?
Under 1999 erfarer kooperatörerna att det ännu inte kommer fler pengar
till Boda Borg eller blir någon ökad intjäning på franchisingavtal. Samtidigt är det i 1999 mindre tid över för allt det andra – arbetsglädje, att man
utvecklas och respons från gästerna, som annars gör att lönens storlek inte
är så viktig.
”Generellt sett kommer det fler gäster till Boda Borg och också under vintersäsongerna. Så det är mycket att göra och för lite med
folk. Nu skall vi också leverera rum till Karlskoga, så det måste
också göras.” (Janne,1999)
Högsäsongen i 1999 är hektisk och stressfylld. Det är mycket utifrån som
styr och då speciellt gästerna. Finns det gäster att ta hand om kommer
lunchen i andra hand eller också springer de emellan. När det inte finns
gäster är det ändå svårt för kooperatörerna att ta det lugnt då det alltid
finns mycket att kolla upp på i rummen inför nya gästers ankomst.
Under högsäsongen 1999 finns det arbete som kooperatörerna upplever
mera som pliktarbete än som lustarbete. Först och främst uppgiften att ta
hand om gäster verkar inte längre vara särskilt lustbetonat. Det är speciellt
Katarina och Janne som upplever detta, men det är ju också de som får ta
hand om ännu flera gäster när både Ove och Börje har fullt upp med arbete kring franchisingavtalen. Det kan nästan se ut som om Katarina och
Janne får mera pliktarbete i högsäsongen än vad Ove och Börje får.
”Börje jobbar för det mesta med bygget, men vissa helgdagar och
vissa kvällar får han också ta. Men för det mesta är det Ove, Janne
och jag och någon personal.” (Katarina,1999)
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Både Ove och Börje ger uttryck för att de mycket gör som de vill. Ove tar
t.ex. mycket kort lunch, men det är därför att han trivs bra med det. Därutöver växlar han mellan arbetsuppgifter och känner på det sätt att han
blir laddad upp av att gå in och serva eller prata med gästerna en stund.
Börje byter rum om han kör fast eller ledsnar på ett rum som han håller
på att utforma och känner inte att han plikttroget behöver göra ett rum
klart om han inte har lust just då. Däremot är det svårare för Katarina och
Janne att byta gästerna ut i fall de blir trött på de. Katarina och Janne får
plikttroget fortsätta guida eller serva gästerna tills de har åkt hem.
Det är ljud hela tiden – man blir mycket tröttare utav det. Och så
skall man vara trevlig en hel dag – det är jobbigt det också. Man
kan ju bli retad på vissa, men det får man ju inte visa, man får flina
ändå.” (Janne, 1999)
Men Katarina är nu nog den som det går värst ut över eftersom hon känner speciellt ansvar för att det finns någon till att ta hand om gäster som
kommer på kvällarna i högsäsongen. De andra kooperatörerna verkar inte
uppleva ett sådant ansvar eller också är de inte medvetna om att Katarina
ofta får vara på Boda Borg på kvällarna fast än hon inte heller har tid eller
lust till det. Men hon upplever att det är hennes ansvar eller plikt att ta
det, när det inte finns andra som ville ta kvälls”jouren”.
Då Katarina och jag står utanför Äventyrshuset med de 100 rummen säger hon att de är utbrända nu både fysiskt och psykiskt. De
har jobbat dag och natt. ”Detta är vårt barn”, säger hon och pekar
med hela handen i riktning mot Äventyrshuset. (Anteckningar från
intervjun med Katarina, 1998)

Konstnärliga rum?
Under 1999 består Boda Borg bl a av ett antal sponsrade rum och banor.
Sponsorerna betalar 40 000 kr för att få sitt dolda budskap, som t.ex. nej
tack till tobak och turistreklam för Ånge kommun, med i en bana på Boda
Borg. Därmed är det inte enbart kooperatörernas fria skapande enligt
egna inre idéer, fantasier och känslor som kommer till uttryck i dessa
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rums utformning. De sponsrade rummen får karaktär av att vara tidsfördriv, som vanliga former av frågelekar på TV, för gästerna. Det visar sig
därvid att samarbetslösningarna för gästerna i de sponsrade rummen blir
tråkiga eller till och med banala till uttrycksformen.
Stämningen när gästerna befann sig i ett sponsrat rum var annorlunda. Gästerna stod mera still och funderade var för sig i dessa
rum istället för att pröva sig fram i fantasifull lek. Gästerna försökte
t.ex. att med sin bokliga kunskap komma ihåg vilka öar som ligger
längs Ljungan i ett rum, som var sponsrat av Ånge Kommun med
syftet att öka turismen där.
(Observation på Boda Borg 1999)
Under 1999 befinner kooperatörerna sig således i en situation med sponsrade rum och icke sponsrade rum. Det syns att kooperatörerna fortfarande kan konsten att skapa geniala samarbetsformer till gästernas begeistring. Men effekten i de sponsrade rummen blir att skapandet primärt
fokuserar de budskap sponsorerna vill ha fram i rummen. Kooperatörerna
har alltid tyckt att det är roligt att få se hur deras olika verk blir mottagna
av gästerna, eftersom kooperatörerna själva har roligt i skapandet. Det är
således roligt för dem att få se om gästerna blir inspirerade och roade av
deras verk. Men i de sponsrade rummen är det inte längre kooperatörernas ”sjuka humor” som visar vägen i skapandet. Det har istället blivit ett
”måste” att de först och främst skall skapa rum så att sponsorerna upplever att de får något för pengarna – att sponsorernas budskap kommer
fram. Därmed är det troligtvis inte heller lika lockande att få se hur gästerna tar emot eller upplever dessa rum i motsättning till t.ex. labyrintrummet.
”Ett rum jag speciellt gillar är labyrinten. Jag tycker rummet är roligt, därför att det finns ingen väggar i det, men det finns liksom
väggar ändå – det finns ”rörelsevakter” så man måste gå på ett speciellt sätt. Jag var lite med på idén till detta rum, men vem som
kommer på idén vet man liksom aldrig efteråt. Det kommer liksom
bara – det kommer fram. Det som är roligt är att många inte vet
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vad de skall göra inne i labyrintrummet, och säger man att det är
en labyrint, så vet de det inte ändå. Det är gästens respons som är
rolig och kul och det är ett rätt kul rum därför att responsen är olika
från gång till gång.” (Janne berätter om ett rum byggt 1998 eller tidigare)

Teknik i konstskapandet?
1999 har kooperatörerna mindre tid över för att i lugn och ro fundera
över vilka material som kan ge roliga effekter i rummen.
”Det kan vara svårt att sätta sig ner och ta det lugnt även när det
finns en liten lugn stund, därför man kan alltid gå och kolla ett
rum och se om det är OK.” (Janne,1999)
Dessutom har de nya franchisingavtalen tagit mera tid i anspråk, men ger
inte den förväntade ekonomiska utdelningen. Det är en bidragande orsak
till att resurserna stadigt blir mindre och att det skall sparas på allt.
”Det är bara synd att det finns för lite tid. Det gäller ju att jag försöker att dra ner den här tiden vi har lejd arbetskraft. Det gäller ju
att jaga pengar på alla håll för alla i dagens läge.” (Börje,1999)
1999 kommer kooperatörerna emellertid på ett nytt marknadsföringssätt,
som väcker en framtida gästs intresse för att komma till Boda Borg. Ut
vecklandet av en vagn där publiken på mässor själva får prova Boda Borgrum på riktigt blir en succé.
”Tidigare på mässor stod man och berättade om Boda Borg för folk
och de stod helt tomma i blicken. Det verkade som om de fattade
ingenting. Nu med vagnen prövar de ju på, och dels de som prövar
på, dels de som tittar är engagerade. ” (Börje, 1999)
Mässdeltagarna kan få prova hur en upplevelse i rummen på Boda Borg
kan upplevas i motsättning till tidigare när kooperatörerna försökte förmedla hur kul det skall bli för dem att leka i rummen på Boda Borg.
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Begeistrade gäster?
Flera av de sponsrade rummen från 1999 verkar skilja ut sig på så vis att
samarbetsformerna för gästerna inte är speciellt originella och därmed
inte får samma roliga effekt på gästerna som andra rum, som nämnt i
avsnittet om ”konstnärliga rum?”. Kooperatörerna verkar vara så ”upptagna” av att hitta tillfredsställande sätt att implementera sponsorns reklam i de sponsrade rummen att skapandet av originella samarbetsformer
hamnar lite i skymundan. Men lekandet och begeistringen är en följd av
de geniala samarbetsformerna i rummen och konsekvensen i de färdiga
sponsrade rummen kan därför bli att gästernas lek avstannar just i dessa
rum. Gästerna blir ”sig själva” och kommer plötsligt ihåg vilken image de
känner att de skall leva upp till istället för att släppa loss och låta den vanliga identiteten och barriärerna röjas åt sidan, som händer i badkarsrummet byggt 1998 eller tidigare.
”…Jag tänker nu nog på ett rum, som vi har haft kvar genom tiden
och som oftast äldre damer blir väldigt förtjusta i och upplever väldigt starkt. Det är ett rum med ett badkar. Äldre damer kommer hit
och säger oj, oj, oj vad ska det här bli – det är nu nog inte så kul.
Det är 50-60 åriga damer och de vill inte leka och krypa. Men när
de kommer till det rummet och de kryper 3-4 ner i badkaret och
drar sig fram med repet ovanför badkaret, då tjuter och skrattar de,
så det… Antagligen så känner de sig så otrolig fåniga – ja, jag vet
inte vad de känner. Men man kan stå ute i korridoren och höra
dem och de kommer ju nästan krypande ur rummen och de viker
sig av skratt.” (Katarina,1999)
Under 1999 verkar kooperatörerna fortfarande inte ha kommit underfund
med att det är rum med originella samarbetsformer som är kärnan i deras
verksamhet. Men det framgår att kooperatörerna fortfarande har som
syfte att gästerna på Boda Borg skall: ”.. stimulera sin kreativitet – samarbeta”.
”...Ibland har man det inte bara för att roa sig, men mera seriöst.
Som träning i samarbete, att lära känna varandra och kombinera
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det när en grupp skall bildas. När ett företag ordnar en projektgrupp som är plockad från olika håll. Eller när olika företag skall
samarbeta och man vill att de snabbt skall lära känna varandra.”
(Ove, 1998)
Kooperatörernas syfte blir emellertid inte alltid omsatt till handling under
1999, vilket exempelvis den ökade andel sponsrade rum innehållande
mindre originella samarbetsformer är ett uttryck för.
Under 1999 framgår det tydligt att kooperatörerna upplever närheten
och kontakten till gästerna som jobbig. Speciellt när det finns många gäster samtidigt i huset samma dag blir det jobbigt för kooperatörerna att
hinna ”pejla läget” hos alla gästerna, hinna guida dem som behöver och
därutöver också försöka att vara trevlig. En hjälp, men också till viss del en
motvillig hjälp, blir de standardiserade introduktionsvideorna.

Från meningsfullt till mindre
meningsfullt arbete
Sammantagit visar tolkningen att Boda Borg under 1998 kan jämföras
med vad Guillet de Monthoux kallar för ett levande estetiskt spel och som
här kallas för ett meningsfullt arbete. Men samtidigt visar tolkningen att
det estetiska spelet i Boda Borg under 1999 inte längre är lika levande, dvs.
att arbetet inte längre är lika meningsfullt. De två olika situationer framgår
i följande modeller där nyckelord för de olika delarna i det estetiska spelet
1998 och 1999 presenteras.
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Figur 3. Meningsfullt arbete i Boda Borg 1998 (Christensen, 2002, s 128)

Figur 4. Mindre menings fullt arbete i Boda Borg 1999 (Christensen, 2002, s 128)

Två teman är framträdande i förändringen från lågsäsongen 1998 till
högsäsongen 1999:
– Företagslogiken blir mera framträdande
– Kooperatörerna kör slut på sig själva
Kooperatörerna blir efter hand mera intresserade av att få mer pengar ut
av arbetet som de gör på Boda Borg. Dels är det ett uttryck för att kooperatörerna gärna vill ha en lite högre ekonomisk standard som privatperson, men möjligtvis är det mera en fråga om att kooperatörernas respekti-
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ve familjer har blivit missnöjda med det tidskrävande arbetet med en ändå
ganska låg lön.
Kooperatörerna anser att det finns olika möjligheter till att tjäna mer
pengar, exempelvis öka gästantalet, ta in flera sponsorer till flera rum eller
börja med franchisingavtal. Sponsring av flera rum och franchisingavtal
har de således börjat med. Mångfalden medför emellertid att arbetsuppgifterna delegeras, gemensamhetskänslan dalar, skapandeprocessen formaliseras och geisten i arbetet avtar.
Kooperatörernas nya situation bidrar emellertid också till att de kör
slut på sig själva. Delegerade ansvarsområden och de nya arbetsuppgifterna såsom franchisingavtalen får kooperatörerna att arbeta i ett snabbare
tempo även när det är lågsäsong. Dessutom betyder teckningen av avtal
med sponsorer och franchisingföretag att det uppstår arbetsuppgifter, som
kooperatörerna enligt skriftliga avtal är tvungna att utföra, oavsett om de
har lust eller ej. En effekt blir att de avtalade uppgifterna prioriteras och
viktiga arbetsuppgifter som att ta hand om gästen ”blir över” som allas
ansvar. Ingen har däremot tid ”över” och arbetet att ta hand om gäster
kommer därför lätt att upplevas som en börda eller en pliktfyllt arbetsuppgift. Under lågsäsongen 1998 och tidigare i Boda Borgs historia upplever kooperatörerna däremot att arbetet är roligt och lustfyllt när de arbetar tillsammans i grupp. Exempelvis när de spontant får en idé och tillsammans skapar rummen, och sedan gemensamt kan förnöja sig över
gästernas reaktioner och ta hand om och guida gästerna.
Skillnaderna i attributmodellerna från lågsäsong och högsäsong kan
dessutom bero på säsongernas olika arbetsperioder. I början av Boda
Borgs historia betyder lågsäsongen att kooperatörerna får en andhämtningspaus, där de kan ta igen sig efter en intensiv högsäsong med många
gäster. Samtidigt betyder det också en arbetsperiod där de får uppleva
meningsfullt arbete, exempelvis att ha tid för att skapa enligt sin egen
rytm tillsammans med de andra. När kooperatörerna ger sig själva lov
eller råd med att ta allt i ett lugnare tempo och låta skapandet utveckla sig
i sin gemensamma lek fram till fulländning, öppnar det för en positiv
spiral för företaget med begeistrade gäster, positiv mun-till-mun effekt
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samt återkommande och nya gäster. Men i takt med flera ”krav” från omvärlden blir lågsäsongen mer och mer lik högsäsongen med högt tempo,
där arbetet i mycket mindre grad förknippas med meningsfullt arbete.
Förändringarna, bl.a. på grund av franchisingavtalen, betyder att företagslogiken också kommer att vara framträdande även under kommande
lågsäsonger, och kooperatörerna kommer inte få möjlighet att ta igen sig
under lågsäsongen som de brukar.
Generellt sett är det inte stora pengar som tjänas i mindre turistföretag,
vilket också är fallet för kooperatörerna i Boda Borg. Således kan det vara
extra viktigt att det åtminstone finns geist i arbetet. Men det går inte att
skruva tiden tillbaka, så det meningsfulla arbetet får blomma fram i det
odlingsland som är aktuellt, d.v.s. högsäsongen 1999. På Boda Borg har
verksamheten förflyttats från kärnan – att skapa ”fulländade” rum som
begeistrar publiken (gästerna) och som i bästa fall ger gästerna nya erfarenheter av samarbete. Istället börjar Boda Borg med formella system där
det inte blir tid över för det roliga och spontana skapandet. Fokus blir
pengarna framför geisten i arbetet. I Christensen (2002) ges det flera
förslag till hur kooperatörerna eventuellt kan återfå geisten. Här skall blott
nämnas att ett ”kvalitetsråd” kanske är en idé för Boda Borg. Exempelvis
nämns det i ett tidigare avsnitt att kritikdelen i den använda tolkningsmodell kan jämföras med en sorts ”kvalitetskontroll”, och den efterföljande
tolkning visar att det finns litet att berätta på det område. Det är därför
lämpligt att kooperatörerna gör en självvärdering av organisationen –
som individer och som kollektiv. De kan fundera över sitt gemensamma
arbetssyfte, där företagslogiken har blivit det framträdande och om det är
det de vill. För kooperatörerna kan en självvärdering möjligtvis visa vägen
till meningsfullt arbete. Ett liknande förslag ger Melian & Svensson (1998)
till en teater, som de har studerat under en period. Deras studie visar att
ett företag (en teater), där det förväntas att finnas konst, inte finns någon
konst. Folk skall till varje pris lockas till teatern, och därför höjs servicen
och annat ytligt kring produkten, men inte själva konsten. I Boda Borg har
det inte gått så långt. De sponsrade rummen har t.ex. inte tagit över, publiken lockas fortfarande till Boda Borg.
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Avslutande reflektion
Guillet de Monthoux (1993) och Husens (1988) teorier är spännande
utgångspunkter – inte bara som gestaltning för en intressant empiri, men
även för ett eget sökande efter förståelse av meningsfullt arbete.
Boda Borg studien visar att i levande estetiska spel kan arbetet upplevas
meningsfullt. Det är emellertid mer tvivelaktigt om företag kan lära sig att
mer medvetet utveckla levande estetiska spel. Däremot kan företagen
inspireras och ta tillvara uppstådda eller redan existerande levande estetiska spel. De levande estetiska spelen initieras av ett lekande, men i dagens
företag finns det inte mycket plats för lek. Generellt är samhället av i dag
präglat av effektivitet och att allting ständigt skall gå snabbare. Detta är
också centralt för denna studie, där effektiviteten, stressen eller det höga
tempot kan förstöra bevarandet av ett levande estetiskt spel. Det levande
estetiska spelet, dess individer och grupper behöver ”stressfri” tid för att
skapa eller leka fram de nya idéerna i en egen rytm. Det skall finnas tid för
reflektion, så att kooperatörerna i detta fall kan leverera ”fulländade”
rum, så att säga en produkt med hög kvalitet. Le Boeuf (1990), som bl.a.
skriver om hur den inneboende kreativa förmågan kan komma fram, har
ett liknande resonemang:
”Människor med skapande fantasi vet hur de ska använda
tiden och få saker och ting gjorda. De är hela tiden på väg
mot sina mål på ett avspänt men effektivt sätt. De inser att
ett av de stora problemen med jäkt är att det kräver så
mycket tid.” (Le Boeuf 1990, s.205)
Här i efterhand kan man säga att Boda Borg är ett exempel från verkligheten på lekande i ett företag. I Boda Borg odlades det meningsfulla speciellt när kooperatörerna gemensamt skapade nya rum i en lekande process.
Lekens betydelse är vid närmare eftertanke något Husen (1988), Guillet de
Monthoux (1993), med bl.a. den tyska romantikern Schiller som bakgrund, och Björkman (1998) anser centralt för skapande och därmed för
ett levande estetiskt spel och ett meningsfullt arbete. Björkman (1998)
skriver exempelvis i epilogen på sin doktorsavhandling att hans arbete
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framför allt öppnar till fortsatt forskning om lekens betydelse för hur
företag växer fram. Jag tror emellertid leken kan vara ett intressant studium för mycket annat än för hur företag växer fram.
I efterhand kan man tänka att det också är intressant att fokusera studien i Boda Borg på enbart leken i det skapande grupparbetet. Men då blir
tidens betydelse för leken i en större helhet kanske inte delgivit, och geist i
arbetet måste kombineras med rytm i arbetet eller någon form av balans i
det långa perspektivet. Arbetet kan annars bli så geistfullt att den enskilda
individen blir ”uppslukad” av arbetet och nästan ständigt arbetar. Det kan
jämföras med Husens (1988) sätt att se på entusiastiskt arbete i jämförelse
med ett mera rytmiskt arbete. Enligt Husen (1988) blir arbetet entusiastiskt när ”guden” har tagit säte i en – man är begeistrad, och jobbar som i
extas. Eurythmia, vardagens livskonst, rör däremot harmonin och den
goda rytmen. Geisten som uppstår ur det lekfulla skapande som Guillet de
Monthoux (1993) beskriver är snarlik Husens (1988) definition av entusiastiskt arbete, vilket exempelvis framgår på sidan 96 i Guillet de Monthoux (1993). När geisten och det lustfyllda arbetet i Boda Borg infinner sig
har personerna i gruppen en tendens att glömma bort tiden och hur arbetet passar ihop med deras egen individuella rytm. Men när geisten dalar
och arbetet börjar upplevas tungt och pliktfyllt för några i gruppen syns
det skillnad på den som arbetar enligt en egen inre rytm och, den som inte
gör det. Denna skillnad framstår tydligare under 1999 då fokus blir pengarna framför geisten i arbetet. Ibland funderar jag på om detta nya fokus
upplevs mindre meningsfullt för Katarina än för de manliga kooperatörerna. T.ex menar Frankenhaeuser (1993) att det finns skillnad på vad som
driver kvinnor och män i arbetet.
”Kvinnor drivs av viljan att utvecklas och få ett meningsfullt
arbete. Männens främsta morot i karriären är högre lön och
mer inflytande i företaget.” (Frankenhaeuser 1993, s.111)
Skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av meningsfullt arbete
kan således också vara ett intressant forskningsperspektiv i Boda Borg eller
i en senare studie.
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Efterspel på Boda Borg
Den 18 januari 2002 ringer jag till Boda Borg, och jag har inte varit där
sedan 1999. Det är en glädjens dag då Boda Borg just har fått en utmärkelse som årets företagare. Det har emellertid också hänt tråkiga saker.
Katarina har varit sjukskriven för utbrändhet i en lång period, men mår
nu mycket bättre och skall snart börja arbeta lite på Boda Borg igen. Ove
och Janne jobbar fortfarande heltid, medan Börje jobbar allt mindre bl.a.
därför att han snart skall gå i pension.
Boda Borg har nu två franchisingföretag (Karlskoga och Sävsjö), och i
slutet på januari öppnas ytterligare ett i Gällivare och ett i Skellefteå.
Karlskoga, det första franchisingföretaget får en vinst på över 1/2 million
kr 2001/2002. Dessutom skall 2001/2002 bli Boda Borgs bästa år hittills
ekonomisk sett, vilket bl.a. beror på de två nya franchisingföretagens startavgifter. I april 2002 vet de hur bra 2001/2002 blir, men de räknar med en
förbättring på minst 50 %. Kooperatörerna jobbar nu mindre med sponsring på grund av det tar mycket längre tid att utveckla sponsrade rum. Det
gemensamma skapandet får däremot mera utrymme. Numera har kooperatörerna möte ca. var tredje vecka. De åker inte längre bort för att bli
kreativa och få goda idéer. De har tränat upp sig på att göra det på Boda
Borg istället. När idéerna genomföras i praxis har de gjort en omorganisering. Numera håller en person i ett rums utförande efter det att de
gemensamt har kommit fram till idén till ett rum. Den person tar sedan de
andra med i utformningen av rummet vid behov. Detta tillvägagångssätt
upplevs lite roligare enligt Ove, men mindre roligt för Börje, då han sedan
lång tid nästan ensam håller i utförandet av rummen och gillar detta.
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Slutnot
1. Turistföretaget Boda Borg ligger i Torpshammar i Norrland. Se vidare
om Boda Borg i Christensen (2002).
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Samhällsentreprenörerna
i Naestie
– lokal utveckling i fjällmiljö

"All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är"
Aristoteles

1. Inledning

T

R A D I T I O N E L LT H A R

det i Sverige funnits en stark tro på de stora
företagen och deras möjligheter att fungera som tillväxtmotor för
landets ekonomi.1 Men dessa företag börjar nu mera utmärkas av personalreduceringar och outsourcing än av expansion och nyrekryteringar.
Det synes dessutom allt mindre självklart att de stora svenska företagen,
vid en eventuell expansion, verkligen växer inom landets gränser. I spåren
1

Se exempelvis Henrekson M, ”Drivkrafter för entreprenörskap, nyföretagande och företagstillväxt” i Calmfors L & Persson M (red) Tillväxt och ekonomisk politik, (1999)
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av den tilltagande globaliseringen följer nämligen även sammanslagningar
av storföretag, utflyttningar av produktion2, och ibland även huvudkontor,
till andra länder. Dessa rubrikskapande händelser har, underbyggda av ny
forskning3, medverkat till ett ökande intresse för småföretag och den enskilde entreprenören.
Globaliseringen verkar även ha startat eller förstärkt en motsatt trend,
även om den kanske inte alltid erhåller samma mediala uppmärksamhet
som den förra. Det handlar då om den lokala identiteten vilken förefaller
bli viktigare desto mer internationaliserade vi blir4. Det rör sig då företrädesvis om företag och produkter där det lokala eller regionala ursprunget
betonas och lyfts fram. I olika sammanhang används adjektiv som stimulerande lokalt företagsklimat, närproducerat, småskaligt och hantverksmässigt som positiva egenskaper när en vara, tjänst eller område skall
marknadsföras. Ett annat exempel på denna dualism är det växande antalet lokala utvecklingsgrupper5, inte minst i rural miljö, vilka på olika sätt
arbetar med aktuella utvecklings- och näringslivsfrågor i sina närområden
samtidigt som den nationella nivån överflyttar delar av sin beslutanderätt
till EU.
Ur ovanstående resonemang hämtar jag näring till mitt intresse för entreprenörer6 och småskaliga verksamheter i mer eller mindre perifera områden. Det är min uppfattning att även förhållandevis små företag och
organisationer lokalt kan ha stor betydelse, direkt eller indirekt, för ska2

Däcksfabriken i Gislaved är ett omskrivet exempel på detta. T o m det statligt ägda Samhall
flyttar jobb från Sverige (Sölvesborg) till Litauen där lönerna är lägre. Samhalls koncernchef
Göran Sevebrant säger: ”-Vi måste tillverka där det är billigast” (Jacobsson C, (2002), ”Samhall flyttar jobb utomlands”, Dagens nyheter, sid: C2, 8/1 2002)
3
För betydelsen av små och nya företag se exempelvis Davidsson P & Delmar F, ”Tillväxt i
små och nya – och något större och mognare- företag” i Johansson D & Karlsson N (red),
Den svenska tillväxtskolan, (2002)
4
Det ökande intresset för lokala bryggerier, gårdsmejerier, gårdsbutiker m m kan tolkas som
om småskalighet och lokal identitet av konsumenterna uppfattas som en positiv egenskap
hos varan respektive tjänsten. Andra exempel kan vara villigheten att betona lokala (positiva)
särdrag i syfte att öka attraktionskraften för olika besöksmål eller när kommunala näringslivsbolag och liknande söker stimulera företag att flytta verksamheter till ”deras” områden.
5
I mars 2002 uppskattas antalet utvecklingsgrupper i Sverige uppgå till 4 168 st. Källa:
www.bygde.net. ((2002-03-19).
6
Jag kommer genomgående att skriva hon när jag avser en entreprenör. Detta sker endast av
bekvämlighetsskäl, naturligtvis kan en entreprenör även vara en man!
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pande av sysselsättning samt bevarande eller utveckling av samhällsservice.
Detta kan gälla såväl för företag i den privata sektorn som verksamheter
inom eller gränsande till den sociala ekonomin.
Här finns uppenbarligen ett behov av vidare forskning som kan ge svar
på frågor som hur framväxtprocesser för sådana organisationer kan se ut,
vilka hindrande och stimulerande faktorer som är inblandade, entreprenörernas roll samt varför det förekommer regionala skillnader i företagande. I detta paper avser jag att använda etablerade entreprenörskapsteorier på entreprenörerna i Naestie, ett litet turistkooperativ i utpräglad
glesbygdsmiljö. Syftet är att undersöka på vilket sätt de presenterade teorierna kan användas för att förstå entreprenörskapet i en kontext som skiljer
sig en hel del från det ”traditionella”. Jag tänker då både på att Naestie
verkar inom den sociala ekonomin, men även på det perifera läget och den
etniska identiteten. Naestie är ett mikroföretag, ett samiskt turistkooperativ, beläget i nordvästra Jämtlands fjällbygder. Naestie är förvisso ett mycket litet företag, men dess framväxtprocess och initiativtagarnas, entreprenörernas, motiv är intressanta och belyser något om de specifika förhållanden som kan förekomma i utpräglad glesbygd. Ovanstående innebär en
disposition där avsnitt 2 ägnas åt en diskussion av begreppet entreprenör
med hjälp av några "klassiker" inom entreprenörskapsforskningen, för
jämförelsens skull kompletterade med några forskare av något yngre årgångar. I a vsnitt 3 får i huvudsak samma forskare lämna bidrag till en
kortfattad diskussion kring entreprenörens drivkrafter. Avsnitt 4 ägnas åt
en beskrivning av det jämtländska mikroföretaget och dess initiativtagare,
tre kvinnliga entreprenörer7. Ett försök till analys av de medverkande
forskarnas redovisade teorier jämförda med fallstudiens verklighet återfinns i avsnitt 5. Några slutord är alltid befogade och i detta fall redovisas
de i avsnitt 6.

7

Uttrycket kvinnliga entreprenörer kan behöva förtydligas. Med ”kvinnliga” avses kön och
inte särskilda egenskaper. Jag är medveten om att det existerar en diskussion om detta men
kommer inte att beröra det vidare.
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2. Begreppet entreprenör
Ordet entreprenör kommer från franskans entreprendre, dvs. att företa sig
något. Så långt är nog alla ense. Vill man däremot borra sig djupare in i
definitionen finns det en omfattande litteratur att tillgå8. Av utrymmesskäl
kommer jag i det följande huvudsakligen att inrikta mig på att diskutera
entreprenörskapsbegreppet utifrån dess relevans för framväxten av kooperativet Naestie. Då Schumpeter ofta utpekas som en förgrundsgestalt inom
entreprenörskapsforskningen inleder jag detta avsnitt med att titta lite
närmare på hans tankegångar. Schumpeter argumenterar för en teori där
det ekonomiska systemet genererar sin egen förändrings- och utvecklingskraft och inte är beroende av externa faktorer som driver systemet från en
jämvikt till en annan9. En sådan förändring initieras av personer som
förmår att kombinera befintliga resurser på ett nytt, innovativt sätt. Dessa
personer kallar han för entreprenörer.10 Skapandet av nya kombinationer
är det primära när en avgränsning av entreprenörer skall utföras. Det är
dock endast så länge arbetet är av innovativ karaktär som det anses entreprenöriellt. När de nya kombinationerna väl är kända och övergår i rutiner kan inte utföraren, trots att det mycket väl kan vara samma person,
längre kallas entreprenör. Detta innebär att en entreprenör måste ses som
en tidsbunden funktion som endast existerar i de nydanande momenten
och inte som en yrkesroll eller en samhällsklass.11 Schumpeter uttrycker
detta på följande sätt: ”…hence it is just as rare for anyone always to remain
an entrepreneur throughout the decades of his active life as it is for a businessman never to have a moment in which he is an entrepreneur, to however
12
modest a degree".
Det är de kraftiga, språngvisa förändringarna som förmår bryta de existerande (approximativa) jämviktslägena som intresserar Schumpeter.
Förändringarna skall vara av en sådan styrka att det nya jämviktsläge som
8

Se exempelvis Landström H, Entreprenörskapets rötter, (1999) för en överblick
Schumpeter J A, The Theory of Economic Development, (1934/1996) sid: 62-63
10
Ibid sid: 74
11
Ibid sid: 78.
12
Ibid sid: 78.
9

190

SAMHÄLLSENTREPRENÖRERNA I NAESTI Lithander

ekonomin närmar sig efter förändringsprocessen inte skulle kunna nås
genom små, gradvisa förändringar.13 För att dessa förändringar skall inträffa krävs nydanande insatser av entreprenörer. Schumpeter pekar ut
fem olika varianter av förändringar som är relevanta i sammanhanget:14
• En ny vara eller en ny kvalitet på en vara införs
• En för branschen ny produktionsmetod införs
• Lanserande av en produkt på en ny marknad, oavsett om
marknaden i sig själv är ny eller befintlig
• Utnyttja, en för produktionstypen, ny råvara eller halvfabrikat
• Genomförandet av en ny organisationsform inom en bransch,
exempelvis genom att upplösa eller bilda ett monopol
Entreprenör och innovation är begrepp som är nära förknippade, Schumpeter understryker dock skillnaden mellan dem och skriver att det är själva
genomförandet av förbättringen (eller den nya kombinationen) som utmärker entreprenören, snarare än själva innovationen. En spännande
innovation räcker i sig inte för att skapa en entreprenör, det krävs även att
innovationen ”lanseras”. Nya produkter som inte förs ut på marknaden
saknar ekonomisk relevans15. I den mån entreprenören och innovatören är
samma person är det således en ren händelse, på samma sätt som entreprenören och kapitalisten slumpvis kan vara samma person.
Sammanfattningsvis kan sägas att Schumpeter utgår från ett tänkt jämviktstillstånd, det cirkulära flödet, som det skulle se ut om inga entreprenöriella ingrepp funnits, dvs. om inga språngvisa förändringar inträffade.
Schumpeter verkar mena att ett stabilt jämviktstillstånd inte existerar,
däremot kan ekonomin under vissa förutsättningar befinna sig i närheten
(neighborhoods) av jämvikt när den rör sig ifrån eller emot ett sådant tillstånd16. Den Schumpeterianska entreprenören kan således sägas vara en
13

Ibid sid: 62-64, 64 (not)
Ibid sid: 65-66.
15
Ibid sid: 88-89
16
Schumpeter J A, Business Cykles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the
Capitalist Process, (1939) sid: 68-71
14
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person som bryter befintliga rutiner och pågående marknadsprocesser
genom att förskjuta den tänkta produktionsmöjlighetskurvan via införandet av nya produkter eller produktionsprocesser17. Med andra ord är det
alltså utbudssidan som hamnar i fokus.
Ekonomer från den Österrikiska skolan med Kirzner och Hayek som
två av de främsta företrädarna har en annan syn på entreprenören. Entreprenören är här en vaken person med förmåga att tolka marknadsinformationen på ett korrekt sätt. Hon dammsuger marknaden efter outnyttjade möjligheter, finner dem och tillvaratar dem. Formulerat annorlunda
kan man säga att entreprenören använder sig av obalanser på marknaden
för att skapa arbitragevinster. Genom ett sådant handlande förs ekonomin
mot ett mera effektivt tillstånd. Sålunda upptäcker alltså entreprenören att
ekonomin, bildlikt talat, inte befinner sig i ett optimalt läge, dvs. innanför
randen av produktionsmöjlighetskurvan och agerar för att rätta till detta.18
Entreprenören roll kan alltså sägas vara att upptäcka och utnyttja möjligheter till vinster som uppstår på grund av att andra marknadsaktörer inte
förmår tolka den befintliga marknadsinformationen på rätt sätt. Sådana
vinstmöjligheter uppträder ”…wherever there is scope for more complete
coordination of individual plans”19. Här blir alltså även en icke tillgodosedd
efterfrågan viktig. På samma sätt som Schumpeter menar även Kirzner att
de mest ”alerta” entreprenörerna, pionjärerna, öppnar upp för nästa våg
av mindre påpassliga entreprenörer. Genom de förras handlande tydliggörs den information som tidigare varit svårupptäckt. Över tid innebär
detta fler aktörer som vill dela kakan och ta del av de potentiella vinsterna.
Resultatet blir att arbitragemöjligheterna gradvis försvinner och marknaden har justerats så att den mer eller mindre fungerar som om alla marknadsaktörer har förmåga att korrekt tolka marknadens signaler.20
Casson presenterar en teori om entreprenörskap där han dels söker
sammanföra och dels vidareutveckla tidigare arbeten inom ämnet såsom
17

För en utförligare diskussion om detta se även Landström H, Entreprenörskapets rötter,
(1999) sid: 49-50
18
Kirzner, I M, Competition and Entrepreneurship, (1973) sid: 81
19
Ibid sid: 222
20
Ibid sid: 222-223
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verk av Hayek, Kirzner, Knight, Schumpeter, Andrews och Penrose21. Casson kritiserar neoklassisk teori där det i princip inte ges utrymme för
någon entreprenöriell funktion. Casson vänder sig särskilt mot de neoklassiska antaganden om fullständig information bland ekonomiska aktörer samt kostnadsfri organisering av marknaden, vilka han anser vara
orealistiska.22 Casson definierar en entreprenör som”…someone who specializes in taking judgmental decisions about the coordination of scarce resources.23 Han vinnlägger sig även om att mycket noggrant förklara, i det
närmaste dissekera, sin definition.
Med …someone…menar han att bara individer kan ta beslut, dvs. entreprenörskapet är individuellt. …who specializes…utesluter personer som
någon enstaka gång fattar strategiska beslut och riktar istället intresset mot
specialister på detta beteende, oavsett om det utövas för egen del eller för
andras räkning. …in taking judgemental decisions… ett kritiskt, avgörande, beslut är fundamentalt i ekonomisk teori och innebär att individer
vilka agerar under samma förhållanden och med samma mål kommer att
fatta olika beslut. Detta kan bero på individuella skillnader i mängden
tillgänglig information eller på olika tolkningar av informationen. Skillnaden är inte kvantitativ (beslutstid eller resursåtgång) utan snarare kvalitativt, dvs. helt enkelt ett annorlunda beslut. ….about the coordination…koordinering kan definieras som en gynnsam omfördelning av
resurser. Koordinering är därför ett dynamiskt koncept till skillnad mot
allokering som är ett statiskt begrepp. Konceptet koordinering lyfter fram
entreprenören som en förändringsagent vilken inte enbart intresserar sig
för att bevara den existerande resursallokeringen utan dessutom vill förbättra den. ...of scarce resources… med denna formulering, som är något av
en grundbult inom nationalekonomin, avses att tydliggöra kopplingen till
den nationalekonomiska disciplinen.24

21

Casson M, The Entrepreneur, (1982)
Ibid sid: 14-15
23
Ibid sid: 23
24
Ibid sid: 23-24
22
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Kirzners tankegångar om betydelsen av att rätt kunna tolka marknadssignaler, dvs. informationshanteringen återfinns även hos Casson som
hävdar att en entreprenör har vissa (ovanliga, knappa) egenskaper som
gör att hon har en bättre förmåga att utföra strategiska marknadsbedömningar än andra. Entreprenören kan därigenom identifiera möjligheter för
en bättre koordinering av befintliga resurser. En nyckeluppgift för henne
är således koordination, skapande av marknader.25 Casson betonar dock
att det är entreprenörens förmåga att tolka och kombinera många olika
bitar av information som är avgörande snarare än att ha exklusiv tillgång
till någon strategisk punktinformation26.
Schumpeters resonemang om införandet av en ny produktionsteknik
eller nya produkter är en tydlig influens för Casson. I Cassons tappning
betraktas entreprenörens handlande genom metaforen ”vadslagning”
(bet). Entreprenören räknar med att hennes produkt eller produktionsmetod kommer att visa sig bättre än de befintliga. Lanserandet av denna
produkt/teknik på marknaden kan betraktas som en ”vadslagning” med
de aktörer som arbetar med befintlig teknik eller befintliga varor. Om
entreprenörens bedömning visar sig riktig kan den vinst som hon då erhåller betraktas som en sådan ”vadslagningsvinst”.
Vi lämnar för tillfället de klassiska ekonomerna och gör ett nedslag hos
socialantropologen Barth som behandlat ämnet i samband med en studie
av lokal utveckling i Nordnorge27. Barth för ett resonemang som, enligt
min uppfattning, i högsta grad är tillämpbart på Naestie. Barth betonar
vikten av att betrakta interaktionen mellan entreprenörskap och lokalsamhälle. I rapporten argumenterar han bl.a. för att entreprenören skall
betraktas som en funktion, ett sätt att agera och inte definieras genom ett
antal specifika personliga egenskaper. Med utgångspunkt från Belshaw28

25

Ibid sid: 14, 146-147, 385, m fl
Ibid sid: 147
27
Barth F, The Role of the Entrepreneur in Social Change in Northern Norway, (1963)
28
Belshaw C, "The Cultural Mileu of the entrepreneur: a Critical Essay in Explorations" in
Entrepreneurial History Vol VIII No. 3 (1955)
26
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hävdar han att en entreprenör är någon som tar ett initiativ i hanterandet
av resurser samt agerar på ett expansivt ekonomiskt sätt.29
Barth introducerar även ett antal begrepp som behövs för att kunna
framlägga sin teori om s k sfärer (spheres).
I primitiva ekonomiska system finns det vad Barth kallar för sfärer eller
områden inom vilka varor och tjänster fritt cirkulerar. Man tänka sig dessa
som separata öar där varor och tjänster roterar internt och endast kan
förflytta sig till en annan ö, sfär, genom s k transaktionskanaler. Barth
menar att detta sätt att betrakta samhället åtminstone delvis även är tilllämpbart på mer utvecklade ekonomier i Väst, exempelvis de nordnorska
lokalsamhällen som undersöks i rapporten.30 V inster ges en mycket vid
betydelse, Barth inräknar här samtliga nettonyttigheter som erhålls genom
entreprenöriell verksamhet, exempelvis varor, pengar, makt, ställning,
kunskap, erfarenhet m m. Kostnader kan på ett liknande sätt som vinst
involvera såväl materiella som immateriella poster, exempelvis varor,
pengar, makt, ställning, goodwill. Företag verkar i nischer, ett utrymme
som det uppehåller avseende resurser, konkurrenter och kunder. Entreprenörens val av nisch sker innan själva företaget startar, men kan även
förändras över tid. Nischen kan tidigare vara tom eller befäst med ett eller
flera företag som enbart delvis utnyttjar dess potential. De tillgångar som
entreprenören använder i företaget med avsikt att kunna exploatera den
valda nischen utgörs av kapital, färdigheter och sociala anspråk. Exempel
på detta kan vara pengar, kunskap om hur samhället fungerar, språkfärdigheter m m. Restriktionerna beskriver de gränser som inringar en entreprenörs valfrihet utifrån den valda nischen och den mängd tillgångar som
finns tillgängliga.31
Beroende på var entreprenören finns i det ekologiska systemet, dvs.
hennes nisch och den teknik hon använder, kommer hon att producera
vinst i olika former och med högst varierande likviditet, fortsätter Barth.32
29

Barth F, The Role of the Entrepreneur in Social Change in Northern Norway, (1963) sid: 5
Ibid sid: 10-11
31
Ibid sid: 8-11
32
Ibid sid: 8-12
30
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En aktiv entreprenör kommer att söka efter transaktionskanaler och intressera sig för att flytta eller transformera sina tillgångar genom sådana
kanalerna till andra platser, nischer, där de kan maximera sin effekt. Hon
kommer även att intressera sig för tekniker som så mycket som möjligt
eliminerar eller reducerar de sociala kostnaderna, dvs. inte får henne att
ådra sig kostnader i andra utbytessfärer där hon deltar inom sin ”gemenskap”. Vad som, enligt Barth, avgränsar separata sfärer är således huvudsakligen hotet om förluster genom ”överkostnader”, både materiella och
sociala. Detta medför att en entreprenör måste utföra en sorts cost-benefit
analys där även sociala konsekvenser (kostnader) inräknas innan hon
beslutar sig för att påbörja ett visst projekt eller förflyttning av värden
mellan olika sfärer. Hon kommer även att intressera sig för att hennes
företag producerar värde i en form som återigen ger maximalt med utbytesfrihet (freedom of exchange) och möjlighet till konvertering till värden i
andra sfärer (exempelvis i form av likviditet).33 Enlig Barth är det således
möjligt att ekonomiskt lönsamma projekt inte genomförs på grund av att
entreprenören uppskattar att de sociala kostnader (förlust av anseende,
ryktesspridning m m) som projektet medför överstiger det ekonomiska
utbytet.
Inom entreprenörskapsfältet förekommer även ett flertal ”specialfall”
av entreprenörer med egna beteckningar. Akademiska entreprenörer, politiska entreprenörer, intraprenörer, extraprenörer, seriella entreprenörer,
imaginatörer är bara några exempel ur en tämligen rikhaltig flora. Det kan
dock vara hälsosamt att hålla en viss distans till dessa ”etiketteringar” och
jag ämnar, med två undantag, inte diskutera dem vidare i detta arbete.
Undantagen är identiprenörer och samhällsentreprenörer vilka jag anser
relevanta inför den kommande fallstudien.
Identiprenören är enligt Brulin & Nilsson den som baserar sin affärsidé
på den regionala identiteten eller särarten34. En förutsättning för detta
entreprenörskap är förekomsten av en kollektiv identitet. Denna identitet
existerar i ett avgränsat område (regional identitet) eller avgränsad be33
34

Ibid sid: 8-12
Brulin G & Nilsson M, Identiprenörskap företagande med regionalt ursprung, (1997)

196

SAMHÄLLSENTREPRENÖRERNA I NAESTI Lithander

folkningsgrupp (etnisk identitet). Brulin och Nilsson menar att det historiska arvet, verkligt eller i form av myter, spelar stor roll för att utveckla en
sådan kollektiv identitet. Vad gäller den regionala identiteten pekar författarna ut Gotland och Jämtland som två områden där den egna kulturen
och särarten överlevt och på så vis skapat förutsättningar för en regional,
kollektiv identitet. I företagandet kan det exempelvis yttra sig i design
och/eller produktion där lokala, exklusiva råvaror eller speciella traditioner lyfts fram. Det är alltså förmågan att använda sig av en etnisk grupps
eller regions specifika förutsättningar och kultur i ett företagande som
utgör identiprenörskapet. Författarna koncentrerar sig på den regionala
identiteten och utvecklar inte resonemanget kring det etniska perspektivet
vidare35. Enligt min uppfattning kan dock samer (jmfr fallstudien Naestie)
vara ett relevant exempel på detta.
Samhällsentreprenören kan förenklat sägas vara en person som ”sätter
fart på” den lokala utvecklingen utan tankar på personlig vinning. Enligt
Johannisson är de ”...individer som lokalt skapar förutsättningar för tillkomst av nya företag” 36. Han jämför även den autonoma entreprenören/den traditionella företagaren med samhällsentreprenören i lokala
projekt och menar bl.a. att samhällsentreprenörerna37:
• Ser lokalsamhällets utveckling som ett mål och inte ett medel för
att nå personliga mål
• Uppmuntrar andra människor att driva egen verksamhet i stället
för att mobilisera resurser till ett eget företag
• Bygger upp och lockar fram självtillit och förmåga hos andra
• Ser myndigheter och andra externa grupper som tänkbara samarbetspartner istället för hinder eller hot
• Underlättar för andra att bygga personliga nätverk

35

Se även Casson M, Entrepreneurship and Business Culture, (1995) för en vidare diskussion
Johannisson B, Skola för samhällsentreprenörer- rapport från en utbildning av lokala projektledare, (1992) sid: 1
37
Ibid sid: 14
36
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Delvis med inspiration från Johannisson definierar Westin samhällsentreprenören som ”den aktör som i en ömsesidig pedagogisk nätverksprocess,
genom visioner, strategiska aktiviteter och handling, främst i lokalsamhället,
medverkar till att skapa den självtillit och de resurser som erfordras för att
skapa en framgångsrik och långsiktig lokal näringslivsutveckling”38. Den
lokala förankringen är givetvis viktig för att säkerställa naturliga ingångar
och kopplingar till lokalsamhället.
Det bör noteras att begreppet samhällsentreprenören uppvisar stora
likheter med det, i allmänt språkbruk, populära och mustiga uttrycket
eldsjäl39. Johannisson & Mårtensson menar t o m att samhällsentreprenör,
eldsjäl, aktiverare eller katalysator egentligen är olika namn för samma
företeelse40. I detta sammanhang kommer jag huvudsakligen att använda
mig av begreppet samhällsentreprenör.

3. Entreprenörskapets drivkrafter
Vad är det som driver entreprenören att utföra sina handlingar, vilka motiv
strävar hon mot? Drivkrafterna till den entreprenöriella handlingen bryter,
enligt Schumpeter, mot föreställningen om "the economic man", den rationella mannen som noga väger uppoffringar (kostnader) mot fördelar och
strävar efter nyttomaximering vilket teoretiskt innebär ett slutligt läge där
marginalnyttan är lika stor som marginalkostnaden. Schumpeter pekar ut
tre kategorier av motiv för entreprenörens handlande41:
1.

Önskan att bildligt talat bygga upp en dynasti, vilket i vår tid
snarast kan jämföras med affärsmässig framgång.

2.

Viljan att erövra, impulsen att strida, att bevisa att man förmår utföra saker som andra människor inte kan. Det finansi-

38

Westin S, Samhällsentreprenörer i lokal näringslivsutveckling, (1987) sid: 40
En eldsjäl anses brinna för sin uppgift därav namnet. För vidare diskussion se exempelvis
Frånberg G-M, Kvinnliga eldsjälar i glesbygd, (1994)
40
Johannisson B & Mårtensson B (red), Lokala gemenskaper och kooperation, (1985)
41
Schumpeter J A, The Theory of Economic Development, (1934/1996) sid 91-94
39
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ella utfallet spelar här en tillbakadragen roll, det primära är
snarare att vinna för sakens egen skull.
3.

Slutligen har vi själva skaparglädjen, tillfredsställelsen att få
saker utförda samt att få utlopp för sin egen energi.

Det kan noteras att endast det första motivet kan kopplas samman med
egen förmögenhet. I de två senare fallen fyller det personliga ekonomiska
utfallet mera en funktion av en indikator av ett lyckosamt värv än något
egentligt egenvärde.
Casson gör ett antagande om att egenintresset är den huvudsakliga
drivkraften. Han menar att det är entreprenörens önskan att konsumera
varor och fritid, tillsammans med en längtan efter status i omgivningens
ögon, som driver hennes handlande. Konsumtion och status kan emellertid köpas genom att använda den inkomst som deras entreprenöriella
aktivitet genererar. För att förenkla teorin gör därför Casson antagandet
att entreprenören driver sin verksamhet med syftet att maximera den vinst
hon erhåller för en given mängd ansträngning. Även om Casson medger
att detta antagande inte känns riktigt tillfredsställande anser han trots allt
att den resulterande teorin ändå kommer långt ifråga om att förklara entreprenöriellt beteende.
I Johannissons diskussion om samhällsentreprenörer återfinns en annan syn på entreprenörskap. Här uppges drivkrafterna för en samhällsentreprenör i första hand vara uppskattning från det lokala samhället samt en
egen inre tillfredsställelse42. (Observera att det sistnämnda uppvisar påtagliga likheter med Schumpeters tredje motivgrupp).
Vi förflyttar oss nu något framåt i tiden och ser hur Spilling i slutet av
1990-talet delar in en entreprenörs drivkrafter, eller motiv, i tre olika
grupper enligt nedanstående43:

42

Johannisson B, Skola för samhällsentreprenörer- rapport från en utbildning av lokala projektledare, (1992) sid: 15
43
Spilling O R (red), Entreprenørskap på norsk (1998) sid: 103-104
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• Självrealiseringsmotiven (pull)
• Arbetssökningsmotiven (push)
• Omgivningsfaktorer
Självrealiseringsmotiven (pull-faktorer), är en positiv kraft som ”drar”
personen in i ett företagande. Det kan vara att en person ser möjligheten
att starta inom ett visst område, kommer på en idé eller utvecklar något
nytt. Det kan även vara lockelsen att få arbeta självständigt, förverkliga
idéer och tjäna pengar. Arbetssökningsmotiven (push-faktorer) har en något negativ klang. Anledningar till att starta kan här vara ekonomiska
problem, arbetslöshet eller andra skäl som gör att personen i fråga känner
sig mer eller mindre tvingad in i ett eget företagande. Etableringarna görs
således med bakgrund av problem eller tvång. Omgivningsfaktorer innebär
relationer till omgivningen som kan verka stimulerande eller bromsande i
en uppstartsprocess. Exempel på sådana faktorer kan vara stöttning av
närstående personer, olika samhälleliga stödfunktioner m m.
I en studie av ca 700 nyetableringar i Sydnorge under perioden 19881992 framkommer det relativt tydligt att det är självrealiseringsmotiven,
som alltså ligger nära Schumpeters tankegångar, som är de dominerande
när det gäller att starta en ny verksamhet.44
Spilling kommenterar resultatet på följande sätt ”Mänskliga och sociala
faktorer verkar vara de viktigaste drivkrafterna för utveckling och lokalisering av ny verksamhet. Nya verksamheter startas av personer som ser möjligheter och som har en önskan att göra något. Det är möjligheterna som
representerar den viktigaste drivkraften, och lokaliseringen sker i den
miljö där etableraren har sin sociala tillhörighet. Etablering av ny verksamhet är inte bara en ekonomisk och affärsmässig sak, det är också en
social fråga där bland annat stöttning från familj och vänner har betydelse
för projektets realisering”45. (egen övers).
När Spilling uppmärksammar betydelsen av stöttning från närstående
är han inne på liknande tankegångar som Schumpeter ger uttryck för när

44
45

Ibid 103-104
Ibid sid: 106
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han diskuterar olika svårigheter som möter en entreprenör46. En av de
faktorer som Schumpeter nämner är i vilken grad som entreprenörens
omgivning uppvisar tolerans mot personer som genom sina idéer och
beteende avviker från gängse normer47. Även Kirzners syn på entreprenören som en alert möjlighetssökare kan spåras i Spillings resonemang ovan
(”…personer som ser möjligheter och har en önskan att göra något”).

4. Turistkooperativet Naestie 48
I detta kapitel redogörs för rapportens fallstudie, ett litet kooperativ i
glesbygdsmiljö.

Området
Turistkooperativet Naestie ligger i Valsjöbyn, en liten fjällby med några
hundra invånare. Byn ligger i västra Jämtland, i utpräglad glesbygd strax
intill den norska gränsen. För att något illustrera de långa avstånden i
dessa områden kan nämnas att byinvånarna har ca 13 mil till sin närmaste
(svenska) stad, Östersund.
Verksamheten i Naestie genererar 1,65 årsarbetstillfällen med totalt 26
personer på lönelistan. Sett till de absoluta anställningssiffrorna är det
förstås knappast imponerande. Väljer man istället att betrakta i vilken
lokal miljö dessa arbetstillfällen skapats växer emellertid betydelsen. Detta
kan exemplifieras med en enkel räkneoperation där vi jämför Valsjöbyn
och Stockholm så att antalet arbetstillfällen sätts i relation till befolkningens storlek. Låt oss anta att Valsjöbyns invånare har samtliga byar och
samhällen inom Hotagens församling som sin lokala arbetsmarknad (även
om detta innebär pendlingsavstånd på upp till 20 mil per dag). Låt oss
vidare begränsa staden Stockholm till att enbart innefatta Stockholms
46

Schumpeter J A, The Theory of Economic Development, (1934/1996) sid: 84-87
Jämför även den tidigare diskussionen från Barth om sociala kostnader
48
Avsnittet baseras på en intervju 1999-09-15 med entreprenörerna Marianne Persson och
Britt Sparrok, två av de tre initiativtagare till Naestie. Återgiven i Lithander J & Möhlnhoff J,
Framväxt av tillväxt, (2000)
47
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kommun, dvs. stadens andra delar exkluderas från den lokala arbetsmarknaden. De 1,65 helårstjänsterna i Naestie skulle då motsvara ca 1 200 helårstjänster i Stockholms kommun, vilket onekligen ger en annan bild av
den lokala betydelsen.49

Företaget
Naestie är sydsamiska och betyder ledstjärna eller fågelrede. Naestie är ett
kooperativt företag, en ekonomisk förening, som driver turistverksamhet
med samisk profil. Företagsidén är att erbjuda upplevelseturism inom den
samiska kulturen till privatpersoner och företag50. Det kan konkret röra sig
om att erbjuda traditionell samisk mat, besök vid renskiljning och kalvmärkningar, guidade fjällturer m m. Inledningsvis har dock den mesta
energin koncentrerats till hotellet med tillhörande matservering. Kooperativet har 14 medlemmar, samtliga samer.
Schematiskt kan deras organisation beskrivas enligt följande: Totalt
finns 14 medlemmar vilka tillsammans utgör högsta beslutande organ.
Styrelsen består av fem personer. Figuren nedan visar organisationen i
grafisk form. Driftsansvarig har totalt driftsansvar, därutöver finns tre
personer med områdesavgränsat ledningsansvar.

49

Hotagens församling med knappt 1 000 invånare jämförs med Stockholms kommuns ca
740 000 personer (1998).
50
Formellt lyder verksamhetsbeskrivningen så här: Naestie ekonomiska förening skall främja
medlemmarnas ekonomiska intressen. Naestie har som målsättning att inom Jingevaerie arrendera och organisera turistisk verksamhet av ekonomisk natur. Verksamheten skall drivas i nära
samråd med samebyn och anpassas till rennäringens villkor. Härigenom förutses sysselsättningseffekter till gagn för i första hand föreningens och samebyns kvinnor. Föreningens verksamhet
skall baseras på miljötänkande och miljö och sociala förhållanden. Medlemmarna deltar genom
eget arbete, genom råvaruleveranser.
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Schematisk beskrivning av Naesties organisation
Styrelsen

Medlemmarna

Hotellet/verksamhet

Driftsansvarig

Kök

Försäljning/bokning
Aktiviteter

Förutom årsstämma kallas även alla medlemmar till möte om det skall
fattas beslut som förändrar verksamhetens inriktning. I praktiken kan
medlemmarna indelas i tre grupper. Tre personer (entreprenörerna) kan
betecknas som aktiva och två till tre som ”halvaktiva”, medan resterande
förhåller sig tämligen passiva i det direkta arbetet. I mötesverksamhet och
idégivning deltar dock alla. Entreprenörerna anser att de har en väldigt bra
möteskultur inom samebyn, kallas det till möte så ställer man upp, även
om det egentligen inte finns tid.
Att Naestie kunde etablera sig berodde delvis på att det inte fanns något
liknande utbud på marknaden, det saknades både matställe och inte minst
ett turistföretag som kunde erbjuda samiska upplevelser inom området.
Lokaliseringen till Valsjöbyn var självklar eftersom platsen och dess fortlevande var själva anledningen till att företaget startades, vilket kommer att
förklaras nedan.

Bakgrund
Bakgrunden till Naesties uppstart var en oro för närområdets framtid
främst avseende brist på arbetstillfällen och hotande utflyttning. Ett gene-
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rationsskifte var på gång inom rennäringen. Många av dessa yngre renägare hade även träffat kvinnor ”utifrån” och bildat familj. Detta var i och för
sig glädjande men innebar samtidigt att det uppstod ett ökat behov av
arbetstillfällen i närområdet. Självklart ville inflyttarna ha arbete, företrädesvis deltidstjänster för att kunna kombinera med renskötselns årscykel.
Skulle det saknas arbete till de nyinflyttade fanns det anledning att frukta
att dessa familjer på sikt skulle tvingas flytta från Valsjöbyn. Samerna
visste att lönsamheten inom renskötselbranschen var låg och några förbättringar inte var i sikte. Även den lokala arbetsmarknaden utanför rennäringen kunde, utan överord, betecknas som svag. Ett stormöte utlystes
därför inom samebyn i maj 1996 där det diskuterades vad som kunde
göras för att skapa jobb till främst kvinnliga samer och då inom andra
branscher än rennäringen. Under mötet kom idén om samisk turism upp
och en arbetsgrupp bildades med uppgift att undersöka tänkbara möjligheter.
Under den processen blir byns gamla (och slitna) hotell till salu. Detta
sågs som ett utmärkt tillfälle att dels få en ingång till turistnäringen och
dels samtidigt försäkra sig om att inte få några konkurrenter till den egna
idén. En ekonomisk förening bildades och hotellet köptes den första mars
1997. Då hotellet var slitet innebar detta ett omfattande renoveringsarbete
med ca 1 200 timmars ideellt arbete innan hotellet kunde invigas på
Morsdag den 25:e maj samma år.

Entreprenörerna
Initiativtagarna till Naestie, entreprenörerna, är tre kvinnor vilka samtliga
var fullt sysselsatta redan innan företagsstarten. De hade redan (och har
fortfarande) egna arbeten, politiska uppdrag och företag, ”…vi hade aldrig
kunnat drömma om att vi skulle skaffa mer arbeten åt oss själva”. Drivkraften var snarare viljan att avvärja hotet om utflyttning och utarmning av
närområdet. Genom att skapa arbetstillfällen till andra skulle en plattform
för en långsiktig utveckling inom samebyn kunna skapas. Denna vilja
visade sig emellertid innebära stora oavlönade insatser, ”…vi har nästan
gjort allt själv, målat, skurat, rullat köttbullar, skrivit ansökningar m m.” En
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betydande del av dessa ideella insatser utfördes av entreprenörerna. Formellt kräver Naesties stadgar att varje medlem, som en insats, betalar
2 500 kronor samt utför ideellt arbete med minst 60 timmar. Varje medlem har således minst gjort 60 timmar, men fem, sex personer har utfört
mer. Av dessa har sedan tre personer (entreprenörerna) utfört väsentligt
mer, i snitt minst tio timmar i veckan. Under hela 1999 tog de exempelvis
inte ut någon lön. All denna oavlönade insats har medfört att de varit
borta mycket från hemmet vilket inte alltid har uppskattats av deras män.
Det faktum att de varit flera drivande personer som arbetat tillsammans
har dock varit till stor hjälp. När någon av kvinnorna har varit nedstämd
och trött har det alltid funnits någon som kunnat ”…blåsa liv” i de andra.
Trots alla ideella timmar har entreprenörerna trivts. När processen var
igång har de upplevt det stimulerande att kunna sjösätta sina egna idéer.
De upplever det som att de växt som människor, ”…det är som att föda
barn. Nöjda kunder som ger sitt beröm är också något av det bästa som
finns”.
Ingen av entreprenörerna hade någon erfarenhet av restaurangbranschen sedan tidigare. Däremot fanns andra erfarenheter i bagaget, exempelvis erfarenheter från samepolitiken, bokföring och eget företagande
vilket givetvis underlättade i många sammanhang. Betydelsen av den politiska erfarenheten kommenteras av en av entreprenörerna: ”Det irriterar
mig att det behövs så mycket kontakter för att det skall gå lätt”.

Problem
Vad har då entreprenörerna upplevt som problem i sin uppstartsprocess?
Förutom ovannämnda brister i branschvana kan även stora ideella insatser, som tidigare berörts, i längden upplevas som pressande. Inköpet av
hotellet innebar också att själva företagsidén påverkades. Höga driftskostnader innebar ett ekonomiskt tvång att ha verksamhet i det. Mycket av
kraften fick läggas i själva huset och restaurangen. Många av deras kunder
är företagsanknutna och efterfrågar en riktig konferenslokal. En sådan
nybyggnation är ganska kapitalkrävande vilket kräver ökade intäkter för
att det skall fungera ekonomiskt. Ökade intäkter får man genom fler arKOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV. Kooperativ årsbok 2002
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rangemang och flera kunder vilket naturligtvis innebär ett utökat öppethållande och ett större personalbehov. Personalrekrytering är emellertid
ett problem. Då det är svårt att hitta ytterligare lämpliga personer i närområdet har de försökt att anställa folk från andra orter, men då uppstår
det ett problem med bostäder till dem. En av initiativtagarna fick exempelvis upplåta sitt eget hus till några av de anställda under sommaren
1999.

Entreprenörernas syn på samhällsstimulans
Avslutningsvis diskuteras något om våra entreprenörers syn på samhällets
möjligheter att stimulera företag. Bostadsbristen och det dåliga fritidsutbudet i närområdet är problem som de anser att kommunen borde ta i tu
med. En bättre rådgivning och en tydligare näringslivsservice skulle underlätta för företag att starta respektive växa. De efterlyser även ett datanätverk där kommunen, och i första hand näringslivssekreterarna, informerar om nyheter, lagförändringar, bidragsmöjligheter m m. De ser det
också som viktigt att den enskilde företagaren, även vid samhällssubventionerad arbetskraft, själv får handplocka den/de personer som passar bäst
in i företaget. Samhället skulle även kunna ge ekonomiskt stöd till företagsledare/ägare så att de ges möjligheter att avsätta tid till företagsutveckling. I dagsläget tar den vardagliga driften all kraft och tid varför planer
och tankar på utveckling får anstå.

5. Hur förhåller sig empiri och teori
till varandra?
Efter att ha diskuterat en teoretisk referensram samt presenterat ovanstående fallstudie går vi vidare och undersöker vilka eventuella beröringspunkter som faktiskt finns mellan dessa51.
51

Av utrymmesskäl är presentationen av fallstudien starkt komprimerad. Detta innebär
tyvärr att enstaka händelser som kommenteras i detta avsnitt inte återfinns i avsnitt fyra.
Den intresserade hänvisas till Lithander J & Möhlnhoff J, Framväxt av tillväxt, (2000).
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Entreprenören
Initiativtagarna till Naestie måste sägas vara tydliga exempel på samhällsentreprenörer som väl svarar upp till Johannissons och Westins beskrivningar. Målet är uppenbart att skapa arbetstillfällen åt andra med syftet att
säkra en långsiktig lokal utveckling. Den avsevärda mängd oavlönat arbete
som de har satsat i verksamheten i syfte att skapa förutsättningar för andra
att bo kvar stärker ytterligare denna bild.
Detta samhällsentreprenörskap har dessutom tydliga inslag av Brulin &
Nilssons identiprenör. Den kollektiva identitet som utgör fundamentet i
denna teori är uppenbar i detta fall52. Såväl entreprenörer som medlemmar tillhör samma etniska minoritet – samer. I sin affärsidé använder de
på ett mycket medvetet sätt den samiska kulturen och traditioner. Mat
från det ”samiska köket”, guidade turer ut på fjället där samiska traditioner som renskiljning och liknande pågår är tydliga exempel på detta.
Vi flyttar så blicken till de mer generella beskrivningarna av entreprenörskapet och undersöker huruvida det finns teoretisk anknytning även
där. Vi börjar med Schumpeter, vilken i och för sig sannolikt hade betydligt mer omvälvande förändringar i tankarna än vad som föreligger i detta
fall. Låt oss därför släppa efter en smula på dessa ”omvälvande” krav innan vi går vidare och undersöker eventuella överensstämmelser. Tjänstesamhället var förvisso inte lika utbrett på Schumpeters tid som idag vilket
kan vara en förklaring till att han genomgående skriver "vara" och inte
"varor eller tjänster". Det ändrar, enligt min uppfattning, inget i hans
slutsatser och jag tillåter mig därför friheten att uttolka kriterierna enligt
den senare formuleringen.
Den minnesgode erinrar sig kanske att Schumpeter nämner fem olika
varianter av nya kombinationer som kännetecken för entreprenöriellt

52

Följande intervjucitat belyser detta på ett tydligt sätt: ”Alla i familjen och vännerna är
också renskötare och har därmed samma bakgrund vad det gäller samarbete i grupp. Vi är i
princip född i ett kollektiv och har inte gjort annat än jobbat tillsammans med andra. Du
måste lära Dig att jobba tillsammans med andra, oavsett om Du vill det eller inte. Vi har
blivit så sammansvetsade att vi även åker på nöjen tillsammans”. Även beslutsfattande har en
kollektiv aspekt som detta citat visar: ”Vi är också uppvuxen med en sådan tradition att man
inte kör över andra, det är nästan en oskriven lag att det skall vara konsensus beslut”.
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handlande. Den första av dessa fem kriterier är den som jag finner mest
relevant för entreprenörerna i Naestie, dvs. ”En ny vara eller ny kvalitet på
en vara (eller tjänst) införs”. Entreprenörerna själva hävdar att de, vid
startögonblicket, inte kände till någon annan turistanläggning med inriktning på samisk upplevelseturism där både ägande och drift sköttes av
samerna själva. Huruvida detta stämmer är svårt att säga utan relativt
omfattande efterforskningar. Låt oss emellertid anta att de har rätt. Även
om vissa turistanläggningar tidigare mer eller mindre medvetet hade "kopierat" lösryckta delar ur den samiska traditionen, exempelvis tältkåtor
och lassokastning, kan Naesties koncept åtminstone sägas ha inneburit en
ny, högre, kvalitet av turistprodukt genom den bredd och äkthet som de
kunde erbjuda53. Däremot kan det nog knappast hävdas att deras etablering innebar någon särskilt kraftig förändring på turistmarknaden54. Det
är däremot möjligt att Naestie i egenskap av pionjärer har inspirerat andra
samer att starta turistföretag och därmed indirekt utövat en betydligt
större påverkan på turistbranschen än vad deras eget företag som enskild
aktör medfört55. Resonemang om pionjärer och dess betydelse för andra
mindre entreprenöriellt lagda personer återfinns för övrigt både hos
Schumpeter56 och Kirzner57.
Detta leder oss in på Kirzners syn på entreprenörskap. Det ligger nära
tillhands att hävda att kvinnorna i Naestie hade förmågan att upptäcka
och tolka befintlig marknadsinformation på ett bättre sätt än andra. Tydligen fanns det på marknaden en efterfrågan på autentisk upplevelseturism,
baserad på den samiska kulturen. Denna efterfrågan kunde inte tillgodoses
av befintligt utbud varför det förelåg en obalans på marknaden. Denna
53

Här rör det sig alltså om samer som erbjuder mat ur deras tradition, besök vid renskiljning
och kalvmärkningar, guidade fjällturer m m och inte om fragmentariska kopior presenterade
av personer utan egentlig insikt i den samiska kulturen.
54
Som tidigare antytts intresserade sig Schumpeter mest för kraftiga, språngvisa förändringar
55
Entreprenörerna i Naestie uppger att deras satsning rönt stor uppmärksamhet bland andra
samer i norra Sverige. En hel del studiebesök och telefonsamtal bekräftar detta.
56
Schumpeter J A, The Theory of Economic Development, (1934/1996), se bl.a. sid: 89, 131,
133 m fl
57
Kirzner, I M, Competition and Entrepreneurship, (1973) sid: 222-223
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vakenhet för potentiella affärsmöjligheter skapade inte bara underlag för
deras egna företag utan medförde även, som antyddes ovan, att andra "fast
followers" uppmärksammades på denna efterfrågan.
Eftersom Casson bl.a. bygger sin teori på tankegångar hos Schumpeter
och Kirzner är det inte direkt oväntat att finna likheter. Exempelvis återfinns nyss nämnda betoning av informationens betydelse för den entreprenöriella funktionen även hos honom. Även den Schumpeterianskt
inspirerade vadslagningsmetaforen finner stöd i Naesties entreprenörer,
vilka kan sägas ha "slagit vad" med traditionella turistentreprenörer om att
deras produkt är bättre än deras, dvs. att konsumenterna föredrar det
samiska alternativet. Det faktum att Naestie etablerat sig på marknaden
ger dem rätt i detta "vad".
Intressant är också att söka tillämpa Barths ”sfärteori”. Låt oss beteckna
rennäringen som en sfär och turistnäringen som en sfär. De tre kvinnliga
entreprenörerna kan, utifrån denna teori, sägas ha identifierat en transaktionskanal vilken gjort det möjligt att flytta eller transformera tillgångar
från rennäringen till turistnäringen. Med tillgångar avses här de kunskaper
och färdigheter i den samiska kulturen som entreprenörerna innehar. Då
företagsidén är att erbjuda upplevelseturism inom den samiska kulturen
kan dessa tillgångar, dvs. kunskaper, kapitaliseras i form av olika turisttjänster. Det som tidigare var mer eller mindre rutiniserade moment i
produktionen av renkött kunde nu lyftas fram som exotiska turistprodukter med ett egenvärde. Annorlunda uttryckt, entreprenörerna insåg möjligheterna till en re-allokering av tillgångar i syfte att öka avkastningen
samt expansionsmöjligheterna.
Liknande resonemang kan även föras avseende en av entreprenörernas
bakgrund som politiker, i det fallet kan det argumenteras för en transformering av tillgångar (kunskap om samhället, beslutsprocesser, kontakter
m m) från den politiska sfären till turistnäringen.

Drivkrafter
Således kan delar av de presenterade teorierna, i varierande grad, återkopplas till fallstudien. Mera tveksamheter uppstår däremot när vi flyttar
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fokus från själva begreppet till de entreprenöriella drivkrafterna. För kvinnorna i Naestie är det ekonomiska utbytet, vinsten, inte alls någon drivkraft. Förvisso är verksamheten beroende av att den ger ett överskott eller
åtminstone ett nollresultat, men det är snarare viljan att bidra till närområdets framtid som ligger bakom deras agerande.
Kirzner och Barth är övertygade om att det är strävan efter vinst som är
entreprenörens motiv. För Casson är det hennes konsumtion av varor och
fritid, tillsammans med den status hon innehar i omvärldens ögon. I förenklande syfte approximerar han dock detta till att bli en maximering av
vinsten från en given mängd ansträngning. Schumpeter signalerar däremot en förståelse för att de entreprenöriella drivkrafterna är mer mångfacetterade än så. Förutom motivet affärsmässig framgång, som i stort
överensstämmer med vinstmaximering, argumenterar han för ytterligare
två motivgrupper där den ekonomiska vinsten närmast fungerar som en
indikator på andra bakomliggande motiv58. En av dessa motivgrupper,
närmare bestämt den tredje, överensstämmer ganska väl med vårt studerade fall. Skaparglädje, tillfredsställelsen över att få saker utförda samt
möjligheten att få utlopp för sin egen energi känns relativt rättvisande för
våra entreprenörer. Även om detta inte kan sägas gälla i initialskedet så
överensstämmer det alltmer i takt med att processen framskrider. Det
verkar som den inledande drivkraften att tvingas agera för att ”rädda”
närområdet kompletteras med en mer lustfylld känsla av att kunna skapa
något själv. Som tidigare antytts är även Johannisson delvis inne på samma banor när han beskriver en samhällsentreprenörs drivkrafter som i
första hand uppskattning från det lokala samhället samt en egen inre tillfredsställelse. Detta ligger således ännu närmare de skäl som kvinnorna i
Naestie själva uppger. Förutom den egna tillfredställelsen får man förmoda att övriga medlemmar i samebyn uppskattade deras insatser, vilka
egentligen skedde utifrån ett gemensamt beslut på ett stormöte.

58

Förenklat kan Schumpeters tre motivgrupper sägas vara a) affärsmässig framgång, b)
bevisa förmågan att utföra saker som andra människor inte kan, c) skaparglädje och utlopp
för entreprenörens egen energi.
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Vad gäller Spillings tre drivkrafter har Naestie inslag av samtliga. För det
första finns det tydliga personliga självrealiseringsmotiv/pull-faktorer, exempelvis i lockelsen att prova sin idé om samisk turism och använda de
speciella resurser som man otvivelaktigt är i besittning av. Om man å andra
sidan bortser från initiativtagarnas egen situation, alla tre har arbete, så är en
tydlig målsättning för själva företaget att skapa sysselsättning till personer
utan arbete. Här blir det snarare en sorts tvång att agera för att inte flyttlassen skall börja rulla och bygden utarmas. Ur den synvinkeln pratar vi arbetssökningsmotiv/push-faktorer. En något svagare koppling, men ändå
reell, finns till Spillings tredje drivkraft, omgivningsfaktorer. Stöttningen
från medlemmarna i samebyn, önskan att långsiktigt kunna bo kvar och
behovet av en lokal restaurang och hotellverksamhet finns också med i bilden.
Entreprenörerna hade välpackade ”ryggsäckar” med sig in i företagandet,
med erfarenheter både från eget företagande och från den politiska sfären.
Förhållandet mellan företaget och omgivningen är i detta fall lite svårare att
kommentera. Det verkar emellertid som om lokala och regionala myndigheter har givit det stöd som kan anses rimligt. Enskilda individer inom bank
och kommunal näringsutveckling har förvisso fungerat som retardatorer,
”bromsklossar” i processen59. Men då dessa problem ordnade upp sig efter
byte av person återfinns trögheten, eller motståndet om man så vill, snarare
på individ- än organisationsnivå. Annorlunda verkar det vara med Patent
och Registreringsverket vars agerande verkar vara väl byråkratiskt och formellt60. Det går även att spåra betydelsen av det goda exemplet eller benchmarking som det egentligen är fråga om. Åtskilliga samiska grupper har
kontaktat Naestie för att få ta del av deras erfarenheter.
59

Enligt entreprenörerna möttes de av skepsis från vissa individer inom bank och företagsrådgivning. Följande yttranden kan få illustrera detta: ”Renskötseln vill ha regn och dåligt
väder medan turisterna vill ha solsken, hur skall Ni kunna kombinera det?” samt ”Vilken är Er
målgrupp, känner Ni några turister?”.
60
Enligt entreprenörerna var PRV väldigt byråkratiska i sitt hanterande av Naesties förslag
till stadgar. ”Vi fick skicka in version på version innan de godkände dem. Det verkade som att de
läste stadgarna tills de upptäckte ett ”fel”, därefter skickade de direkt tillbaka materialet till oss
för korrigering. När vi skickade tillbaka stadgarna läste de ytterligare en bit tills de fann ett nytt
”fel”, o s v. Detta gjorde att det blev en jobbig och utdragen process.”

KOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV. Kooperativ årsbok 2002

211

6. Slutord
Vad kan vi nu lära av detta arbete? Ett lärande väcker ofta nya frågor varför nedanstående resonemang följaktligen innehåller fler frågor än svar.

Teorianknytning
Syftet med detta paper var att undersöka i vilken omfattning några av de
”klassiska” entreprenörskapsteorierna kan användas för att förstå entreprenörskapet i den presenterade fallstudien. Jag har visat att sådana kopplingar
faktiskt föreligger. En bokstavstolkning av Schumpeters teorier utesluter
visserligen lejonparten av vad vi till vardags kallar för entreprenörer genom
de omvälvande, språngvisa förändringar som krävs. En nyansering av teorierna gör emellertid att även ett mikrokooperativ i fjällmiljö åtminstone
delvis kan förklaras. Genom att inkludera samhällsentreprenörerna i diskussionen råder inga problem att koppla till fallstudiens entreprenörer.
Kanske är det relevant att tala om initierande drivkrafter respektive
vidmakthållande drivkrafter? Känslan för lokalsamhället, drivkraften att
utveckla närområdet och skapa arbetstillfällen till andra utan tanke på
egen vinst var det avgörande, initierande i detta fall. Intressant är dock
konstaterandet att även andra mer lustfyllda och individuella drivkrafter
växte fram under resans gång. Glädjen och stimulansen av att kunna skapa
något själv utifrån egna idéer tilltog och kan betecknas som en stark vidmakthållande drivkraft. Fallet Naestie bekräftar den ödmjukhet man
måste ha inför entreprenörskapsbegreppet. Inte nog med att det finns ett
spektrum av olika entreprenörskapsprofiler, de är också dynamiska och
kan förändras under framväxtprocessen.

Social ekonomi
Lokala mobiliseringsprocesser verkar passa den sociala ekonomin väl.
Frågorna är lokala och ligger nära människornas vardag. Samtidigt är de
av en sådan karaktär att det knappast går att lösa av enskilda individer, det
krävs samverkan för att ansträngningarna skall ha förutsättningar att bli
framgångsrika. Detta skapar goda förutsättningar för engagemang och
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enighet, benägenheten att involvera sig i projekten blir hög – även om de
som i detta fall skulle kräva avsevärda oavlönade insatser. Jag tycker mig
emellertid skönja några punkter där det är befogat att hissa en varningsflagga. Det första gäller de ideella insatserna. Här tycker jag det är viktigt
att ta hänsyn till tidsdimensionen. Korta, konkreta, överblickbara projekt
lockar lättare till insatser än de som är mer allmänt formulerade och löper
över längre tid. Stora inslag av frivilligt arbete som förväntas fortgå under
en lång tid, riskerar enligt min åsikt att på sikt öka en organisations sårbarhet och minska dess konkurrensförmåga. För att diskutera i Naestietermer: Kraftsamlingen av ideella insatser när det gäller att iordningställa
lokalerna var nödvändig för att reducera behovet av externt (lånat) kapital. Oavlönade insatser, eller om man så vill socialt kapital, ersatte alltså
finansiellt kapital i detta skede.61 En sådan initialinsats kan vara precis det
som får en etablering att komma till stånd där rent marknadsmässiga
lösningar skulle komma till korta. Men, om behovet av ideella insatser till
driften kvarstår och inte visar tecken på att reduceras väcker det starka
farhågor om långsiktigheten. Min åsikt är att när en verksamhet övergår
från uppbyggnad till mera rutinmässig drift bör de oavlönade insatserna
så långt som möjligt trappas ned och ersättas med avlönade d:o. I annat
fall bygger man in en sårbarhet i organisationen och riskerar att, bildlikt
talat, bränna ut eldsjälarna.
Min andra punkt är generationsväxling i ledningen. Uppenbarligen har
de tre entreprenörerna spelat en avgörande roll för företagets tillkomst.
Tidigare erfarenheter från eget företagande, projektledning och politik har,
tillsammans med ett starkt engagemang, varit mycket viktiga för att kompensera brister i branschkunskaper samt det perifera läget. På liknande
sätt som när det gäller de oavlönade insatserna är det även här betydelsefullt att diskutera uthålligheten. Det gäller att introducera andra personer i
ledningsarbetet för att underlätta den ”generationsväxling” som förr eller
senare kommer och måste komma. Parallellt med företagets utvecklingsarbete måste dessa nyckelpersoner inleda ett avvecklingsarbete av dem
61

För en utförligare diskussion om detta se Johannisson B, Humankapital och socialt kapital
som kraftkällor vid regional utveckling, (2000) sid:16
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själva. Utan en sådan inskolnings- och delegeringsprocess blir företaget
alltför personberoende.

Fortsatt forskning
Ett sådant arbete öppnar självklart för en hel del ytterligare frågor, sannolikt även både bland läsare och för mig själv som skribent. Jag är fullt
medveten om detta och har ambitionen att framledes utveckla dessa tankar vidare. Min fortsatta forskning kommer att innefatta en fördjupad
diskussion av entreprenörbegreppet insatt i ett ekonomiskt sammanhang
samt anknytningar till tillväxtteorier och det sociala kapitalets betydelse.
Det är lätt att fokus hamnar på den fas i ett företagande som är mest konkret, dvs. där det föreligger tydliga kvantifierbara indikatorer såsom omsättning, vinst, antalet anställda m m. Jag anser det emellertid vara viktigt
att även förstå de uppkomst- och framväxtprocesser som föregår färdiga,
fungerande verksamheter. Genom kunskap om dessa kan vi få viktig information om de retarderande (motverkande) och accelererande (stimulerande) faktorer som ständigt påverkar företaget och dess förutsättningar
att lyckas.
Entreprenören som enskild individ och företaget som organisation verkar i en miljö som, i varierande grad, kommer att påverka händelseförloppet. Tydliga exempel på detta är faktorpriser, skattesystemets utformning,
arbetslagsstiftning, tillgång på riskkapital m m. Utan att på minsta sätt
förringa betydelsen av dessa får dock inte de informella institutionernas
roll negligeras. Ett områdes historia, kultur, normer, rollfördelning med
mera kan antas påverka graden av tolerans, förtroende och samarbete
mellan dess invånare och organisationer, vilket kan ha betydande influens
på attityden till entreprenörer och företag samt även graden av interaktioner mellan företag. Intressanta frågor är varför det förekommer regionala skillnader i företagande? Kan det vara så att ett områdes sociala nätverk, sociala kapital, kan kompensera för andra geografiska och infrastrukturella nackdelar? Kan särskilda miljöer vara mer stimulerande för
företag än andra? Kan politiska beslut och insatser stimulera småföretagande och entreprenörskap?
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Min förhoppning är att i min fortsatta forskning i någon mån kunna
bidra till kunskapen på detta område.

”Egentligen vet man blott när man vet litet. Med vetandet växer tvivlet.”
Johann Wolfgang von Goethe
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M A R I A N N E B AY N I E L S E N 2
Cen ter fo r fors kning og Udv ikling i Lan ddistr ikter , Esbj erg

Det lokale foreningsliv som
en vigtig aktør i udviklingen
af landdistrikter
1

Indledning

D

ETTE PAPER ER BASERET

på resultaterne af en undersøgelse om foreningslivets betydning i en landkommune i Danmark kaldet Helle
Kommune. Fokus er på, hvad der er betydningen af foreningslivet i kommunen, herunder foreningslivets fremtidige potentialer i forbindelse med
udvikling af lokalområdet.
Der er flere årsager til, at Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (CFUL) har lavet netop denne undersøgelse. CFUL har blandt
andet til formål at undersøge mulighederne for udvikling i landdistrikterne. I relation til dette formål kan man eksempelvis spørge sig, hvem de
nuværende aktører er, og hvem de fremtidige aktører kan blive i den
nævnte udvikling. I denne undersøgelse har vi valgt at kigge på foreningslivet som en mulig aktør for udvikling i landdistrikterne.
CFUL er også fra andre sider blevet ansporet til at foretage undersøgelsen. Motiverne for dette ønske har været mange, men der er ikke tvivl
om, at de fleste har en opfattelse af, at foreningslivet både er omfattende
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og betydningsfuldt i de danske landdistrikter. I dag er Danmark da også et
af de lande, der har den største del af befolkningen organiseret i foreninger
(Torpe, 2000). Foreningslivet har imidlertid ikke altid eksisteret, men er
opstået som en følge af den samfundsudvikling, der foregik i sidste halvdel
af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet, hvor andels- og højskolebevægelsen vandt frem. Denne sammenhæng til landbrugssamfundets kultur
bevirker, at vi må tro, at foreningslivet har haft en større betydning på
landet end i byen, men der er ingen systematisk viden om, hvordan foreningslivet har det og fungerer på landet i dag. Dette forhold har vi ønsket
at belyse, ved at tegne et billede af foreningslivet og dets betydning i en
udvalgt landkommune.
Hensigten med undersøgelsen har derfor været at besvare følgende
problemformulering:

Problemformulering
Hvad er foreningslivets betydning i Helle Kommune i dag og i forbindelse
med fremtidig udvikling?3

Inspiration fra nyere teorier
om lokal udvikling
Undersøgelsen er inspireret af en række forskningsbidrag og teoritilgange
om især lokal udvikling. Der er mange sådanne teorier, som kan give plads
til en betydning af foreningslivet, selv om ingen af dem eksplicit arbejder
med et foreningsliv som det danske. Der er blevet arbejdet med to nyere
indfaldsvinkler med forskellige delteorier til forståelsen af foreningslivets
potentielle betydning i forbindelse med lokal udvikling. Det drejer sig om:
• Betydningen af stedet og lokal samhørighed som identitetsskabende
element
• Betydningen af (lokale) netværk
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Begge indfaldsvinkler er tildelt stor betydning i den globale økonomiske
udvikling. Fælles for dem er, at de fokuserer på relationen mellem usikkerhed hos den enkelte i samfundet under et i forbindelse med (trusler om)
forandring på den ene side samt potentiel innovation og udvikling på den
anden. De er således centrale i forbindelse med teknologisprings regionale
forudsætninger og virkninger. I dette skisma kan man forestille sig, at
foreningslivet og beslægtede sammenslutninger er med til at overkomme
udfordringerne ved for eksempel helt eller delvist både at skabe tryghed,
befordre viden, sikre indflydelse og sikre (eller forhindre) gennemslag af
”det nye”. Foreningslivet kan i realiteten være den lokale sociale og kulturelle infrastruktur, som har sit særlige virke i forbindelse med samfundsøkonomisk udvikling og forandring.

Betydningen af stedet og lokal samhørighed som
identitetsskabende element
Som inspirationskilde er der først og fremmest Ulla Herlitz, som har arbejdet med begrebet pladsideologi (Herlitz, 2000). Hun har kortlagt og
gennemanalyseret tusindvis af lokale udviklingsgrupper i Sverige. På baggrund af en omfattende empirisk undersøgelse ser hun et paradigmeskifte
i samfundets demokratiform. Hvor det gamle industrisamfund var baseret
på konfliktorientering, vertikale kontakter og politiske partier, er vidensamfundet i dag mere indrettet på konsensusløsninger, horisontale netværk og ”pladsrelaterede”, det vil sige lokale, grupper. For foreningslivet
har det betydet, at pladsideologien i dag har erstattet den partipolitiske
ideologi som værdinorm for lokal politisk handling. I dag er det den geografiske plads, som er fællesnævneren, og gruppen arbejder således for
stedets bedste snarere end i en partipolitisk retning. Landsbyen, sognet og
lokalsamfundet står i centrum for den fælles interesse, og det handler om
helheden, det vil sige om at udvikle det kulturelle, sociale, fysiske og øko
nomiske miljø. I den sammenhæng er det vigtigt at nævne, at foreningerne
er frivillige og åbne for alle områdets beboere, og at alle behøves i arbejdet.
Foreningerne, Herlitz har undersøgt i Sverige, er alle opstået af et lokalt
følt demokratisk underskud, hvor lokalbefolkningen anført af ildsjæle har
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taget sagen i egen hånd. I kraft af det lokale samarbejde har der udviklet
sig en vi-ånd og en fælles identitet til lokalområdet eller måske snarere til
lokalsamfundet. Herlitz’ teori kan kaste lys over baggrunden for den store
energi, der i nogle lokalområder fra lokalbefolkningens side lægges i det
frivillige arbejde til lokalsamfundets fordel.
Fokus på betydningen af identitet i forbindelse med det sted hvor man
bor, er der også andre nye forskningsbidrag, som belyser. Her tænkes især
på Terry Marsden og Jonathan Murdoch (Marsden & Murdoch, 1994).
Deres udgangspunkt er, at der i visse landlige egne i England finder en
såkaldt counterurbanisering sted i form af tilflytning eller udflytning af
relativt velstillede erhvervsaktive familier, der tidligere boede i bysamfund.4
Deres teori er, at det er middelklassen, som søger identitet gennem det at
kunne eje og fremvise sin ejendom i forbindelse med at realisere drømmen
om livet og huset på landet. Forfatterne betragter det som et led i en klassekamp og ser strømningen som et reaktionært udtryk, idet de pågældende
tilflyttere tilstræber at holde andre ude eller forhindre øvrig udvikling i
territoriet. I Danmark ser man også en betydelig tilflytning til landområderne i nærheden af de større byer. Hvis denne trend skal forklares med
Marsden og Murdoch, vil de eventuelle foreninger eller frivillige fællesskaber i sådanne områder i princippet kunne modsætte sig forandring eller
yderligere udvikling i deres lokalområder.
At realisere drømmen om at bo i områder med herlighedsværdier gælder
især for den del af arbejdskraften, som anses for at være kernearbejdskraften for nye erhvervstyper, typisk folk med videregående uddannelse. Det er
man i voksende omfang opmærksom på i forbindelse med tilrettelæggelse
af strategier for erhvervsudvikling. Det afspejles eksempelvis i den aktuelle
politiske interesse stort set overalt i Danmark for at fremme muligheder for
bosætning på attraktivt beliggende arealer. Der er således en snæver sammenhæng mellem, hvor kernekompetencen gerne vil bo, og hvor de nye
erhverv kan udvikles, fordi de i princippet kan lokaliseres overalt. Selv om
det formodentlig ikke er baggrunden for foreningslivets eksistens, kan
foreningernes arbejde fremhæve de lokale værdier og gøre det attraktivt at
bo i et område, hvilket kan fastholde og tiltrække ressourcepersoner og
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dermed have en indvirkning på, hvorledes en erhvervsmæssig udvikling
kan styrkes.

Betydningen af (lokale) netværk
I blandt andet den socialpolitiske og erhvervsøkonomiske litteratur er der
en række teorier om netværk, som i hver sin lejr beskrives meget forskelligt og bliver tildelt stor betydning, det være sig for den enkelte persons
livskvalitet eller for den enkelte virksomheds status. Teorier om netværk af
betydning for lokal udvikling findes imidlertid også. Her skal nævnes
nogle få.
Robert D. Putnams ”netværk” beskrives under begrebet social kapital
(Putnam, 1993). Putnam mener, at en væsentlig forudsætning for vækst i et
lokalområde eller en region er forekomsten af social kapital, som er de
mellemmenneskelige relationer gerne illustreret som tilstedeværelsen af
sangkor, eller det rum hvori gensidig forståelse, fælles værdier og tillid
opstår. Netop tilliden er en central nøgle til at imødekomme forandring og
fornyelse og dermed til at være en dynamisk deltager i den økonomiske
udvikling. Den sociale kapital bliver opfattet som en produktionsfaktor på
linie med fysisk og human kapital, og det er nærliggende at forstå foreningslivet som en organisering af den sociale kapital. Det vil så betyde, at
foreningslivet skal kunne spille en stor rolle i forbindelse med økonomisk
og erhvervsmæssig udvikling, uanset at deres umiddelbare formål måtte
være formuleret anderledes.
Fra et andet hold er der også bud på netværks betydning i forbindelse
med lokal udvikling. Her tænkes på Reidar Almås, som ud fra mange års
studier konkluderer, at der, for at det lokale udviklingsarbejde skal bære
frugt, er nogle forudsætninger, der skal være opfyldt (Almås, 1995). Der
skal således være tale om et samarbejde mellem forskellige aktører: Lokale
deltagere, eksterne deltagere og den offentlige sektor. Dette benævnes som
nødvendighedens trekant. Forudsætningerne kan betegnes som en proces,
hvor først en lokal ressourcemobilisering og dermed en forankring af idé
og projekt finder sted. Dernæst følger en ekstern stimulans, der fungerer
som katalysator og sidst en offentlig opbakning og dermed muliggørelse af
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projektet. I Almås´ univers kan de lokale deltagere være det lokale foreningsliv, men han påpeger altså også, at foreningslivet for at opnå større
succes skal samarbejde med eksterne parter og med den offentlige sektor.
I samme retning går Bengt Johannisson, som ligeledes fremhæver betydningen af samspil mellem lokale (horisontale) netværk og ikke-lokale
(vertikale) netværk som en forudsætning for lokal udvikling og vækst
(Johannisson, 2000). Til hans opfattelse hører, at de lokale netværk er de
pladsbundne, kulturbærende og tillidsbaserede netværk, der bygger på
social kapital, og er dem, som skal sikre muligheden for, at udvikling kan
finde sted lokalt, mens de ikke-lokale netværk er de økonomiske (erhvervsstrukturelle) muligheder for samme udvikling. I denne sammenhæng er det nærliggende at betragte foreningslivet som værende de lokale
netværk.
Man kan finde en lignende forståelsesramme som Johannissons i for
eksempel teorien om institutionel tæthed af Ash Amin og Nigel Thrift
(Amin & Thrift, 1995). Lokalitetens evne til at sikre økonomisk vækst og
dermed udvikling afhænger ud over de økonomiske faktorer også af en
lokal tilstedeværelse af institutionel tæthed bestående af sociale og kulturelle faktorer. Institutionel tæthed opbygges lokalt ved en stærk tilstedeværelse af institutioner, højt interaktionsniveau mellem disse institutioner, en
skarpt defineret struktur af dominans og/eller koalitionsmønstre mellem
institutionerne, samt en gensidig bevidsthed om det fælles projekt og den
fælles dagsorden. Teorien om institutionel tæthed orienterer sig mod det
lokale erhvervsliv, men overføres teorien til foreningslivet, kan foreningslivet teoretisk set være i stand til at bære en fremtidig erhvervsmæssig og
økonomisk vækst, hvis foreningerne bliver en del af den erhvervsrettede
institutionelle tæthed, eller hvis foreningerne selv danner en institutionel
tæthed.
Alle de nævnte teoridele kan give foreningslivet et stort formål i forbindelse med lokal udvikling. Potentialet er formentligt meget større, end
mange af foreningsmedlemmerne selv umiddelbart opfatter i det daglige og
ser muligt.
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Lidt forsimplet kan de to indfaldsvinkler omhandlende stedets og lokale
netværks betydning relateres til hinanden ved, at foreningslivet er præget af
medlemmernes tilknytning til lokalsamfundet og af den lokale samhørighed, der fungerer som et identitetsskabende element. Foreningslivet udgør
som lokale netværk den basis, der skal til for at understøtte og fremdrive
potentialet for en fremtidig lokal udvikling. Hvorvidt denne udvikling
initieres, afhænger imidlertid også af andre faktorer såsom tilstedeværelsen
af gensidig tillid, samarbejde mellem de rigtige aktører og aktørernes måde
at agere på.

Metode
Begreber
I problemformuleringen arbejdes der med begreberne betydning og udvikling, som behøver en nærmere præcisering af, hvorledes de er blevet
anskuet og benyttet i undersøgelsen.
Betydning
Analysen af foreningslivets betydning er blevet opdelt i en række temaer,
som hver for sig har kunnet bidrage med en del af svaret på problemformuleringen. De udvalgte temaer er udsprunget af de teoretiske indfaldsvinkler med de underliggende delteorier. Temaerne er følgende:
• Foreningslivets omfang
• Foreningernes formål og faktiske aktiviteter
• Motiver for deltagelsen i foreningslivet
• Bredden i deltagelsen i foreningslivet
• Foreningslivets samarbejde med andre
• Foreningslivets grad af udviklingsorientering
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Udvikling
Udvikling betragtes sædvanligvis som en dynamisk proces, hvor det pågældende genstandsfelt gennemgår en ”positiv” forandring. Denne betydning af begrebet er blevet bibeholdt i undersøgelsen, hvor udvikling betragtes som en udbygning af noget eksisterende eller påbegyndelse af noget nyt. Derudover er begrebet blevet udvidet til også at rumme en fastholdelse af noget eksisterende, der allerede er i tilbagegang eller har risiko
for at komme i tilbagegang.
I undersøgelsen er der blevet fokuseret på udviklingsaktivitet gennem
foreningslivet. Som en afgrænsning af begrebet udvikling, er der blevet set
på foreningslivets betydning for udvikling i relation til lokalsamfundet og
herunder erhvervslivet.
Når der i undersøgelsen tales om udviklingsaktivitet, er der endvidere
blevet skelnet mellem direkte og indirekte udvikling.
Ved direkte udvikling menes, at foreningslivet er den part, der tager et
konkret og tydeligt initiativ til en aktivitet, der vedrører en udvikling af
lokalsamfundet.
I undersøgelsen blev der opereret med tre forenklede grupperinger af
foreningernes formål og aktiviteter, der alle har relevans i en direkte udviklingssammenhæng. Det drejer sig om kategorierne funktionelle, stedpolitiske samt idépolitiske formål og aktiviteter. Disse kategorier blev
defineret på følgende måde:
• At et formål eller en aktivitet er funktionel(t) vil sige, at det/den
omhandler udførelsen eller varetagelsen af en nøje defineret opgave ofte af praktisk, økonomisk eller administrativ karakter. Der
kan være tale om både offentlige og private opgaver
• At et formål eller en aktivitet er stedpolitisk vil sige, at det/den
omhandler bestræbelser på at styre eller at påvirke udviklingen af
et sted forstået som et mindre geografisk område
• At et formål eller en aktivitet er idépolitisk vil sige, at det/den
omhandler bestræbelser på at styre eller påvirke udviklingen i en
idépolitisk retning
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De konkrete udviklingsaktiviteter, der i undersøgelsen blev fundet frem
til, kan sammenfattes til at omhandle fysisk planlægning af lokalområdet,
markedsføring af lokalområdet og økonomisk udvikling indenfor lokalområdet. Oftest indeholdt udviklingsaktiviteterne flere af ovennævnte
definitioner.
Ved indirekte udvikling menes, at foreningslivet er involveret i aktiviteter, der på en bagvedliggende og til delt usynlig måde er med til at danne
basis for direkte udvikling eventuelt ved at være skaberen af en social og
kulturel infrastruktur.
I undersøgelsen blev der ligeledes arbejdet med tre forenklede grupperinger af foreningernes formål og aktiviteter, der alle har relevans i en
indirekte udviklingssammenhæng. Det drejer sig om kategorierne kulturelle og sociale, sportslige samt religiøse formål og aktiviteter.

Kort om Helle Kommune
Undersøgelsen blev gennemført i Helle Kommune som er en landkommune,5 der i 2001 havde 8.366 indbyggere fordelt på et areal på 280,5 km2
og med en befolkningstæthed på 30 indbyggere pr. km2. Kommunen består af i alt 7 sogne.
Som følge af kommunalreformen i 19706 blev Helle Kommune skabt
gennem en sammenlægning af en række sogne, som ikke tidligere havde
megen relation til hinanden. Kommunen adskiller sig fra mange andre
danske kommuner ved ikke at have et egentlig bymæssigt centrum og
dermed et naturligt midtpunkt. Kommunens idrætscenter er som noget af
det eneste placeret i centrum af kommunen. Valget af idrætscentrets placering har en symbolsk betydning, og centret repræsenterer i dag det sted,
borgerne forbinder deres fælles identitet med. Borgernes samhørighed har
således bevæget sig fra at være et administrativt postulat til rent faktisk at
eksistere gennem det fælles fritidsliv.
Helle Kommune er beliggende i Sydvestjylland, og er nabo til Esbjerg
Kommune, der er Danmarks 5. største by med omkring 83.000 indbyggere. Helle er en del af det regionale arbejdsmarked og udgør på alle punkter
en del af oplandet ikke mindst i relation til arbejdskraft. Dette giver sig
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udslag i, at kommunen er præget af en omfattende pendlingsaktivitet.
Indpendlingen af personer med arbejdssted i kommunen udgør 28,7 %,
mens udpendlingen af beskæftigede personer med bopæl i kommunen
udgør 49,6 %. Der findes således en vis beskæftigelse indenfor kommunens grænser, hvor antallet af arbejdspladser gennem de sidste 10 år har
ligget nogenlunde konstant omkring 3.200 jobs.
Kommunen kan beskrives som et landområde, idet kommunen ud over
en lav befolkningstæthed, har en stor andel virksomheder indenfor branchen ”Landbrug, fiskeri og råstofudvinding” (52,9 %) og en stor andel af
befolkningen beskæftiget indenfor samme branche (16,3 %). Netop denne
branches dominans kan sandsynligvis forklare den forholdsvis høje andel
af selvstændigt erhvervsdrivende (12,6 %), som findes i kommunen.
Fra politisk hold tilstræber man en fortsat ligeværdig og decentral udvikling af kommunen således, at de 6 skoledistrikter forbliver intakte med
hensyn til institutioner, erhverv og service.7 Det generelle billede er i dag,
at der i de fleste lokalområder kun er én dagligvarebutik tilbage. Men frem
for at lancere en erhvervsstrategi er den overvejende politiske holdning, at
kommunen skal satse på bosætning.
Undersøgelsen forløb i tre faser: En registrering af foreningerne, en
spørgeskemaundersøgelse af de registrerede foreninger og en række interviews med foreningerne på sogneniveau og kommunalt niveau.

Foreningsregistrering
Informationerne til en registrering af foreningerne i Helle Kommune blev
hentet gennem søgning i elektroniske opslagsværker. Der var en interesse i
at komme i kontakt med så bredt et spektrum af ressourcepersoner som
muligt, og derfor var det eneste opstillede kriterium i søgningen, at foreningerne og sammenslutningerne skulle være repræsenterede gennem en
bestyrelse eller et råd.
Sorteringsprocessen af de registrerede foreninger foregik på baggrund
af foreningernes navne. Der blev lavet en liste over de registrerede foreninger, som geografisk kunne relateres til Helle Kommune. Foreningerne blev
dernæst opdelt i grupper ud fra dét af de 7 sogne, foreningerne havde den
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største tilknytning til. De foreninger der indikerede tilknytning til kommunen som helhed blev samlet i en gruppe for sig. Foreninger, der med
deres foreningsnavne indikerede en tilknytning til regionen (eksempelvis
amtet), blev på baggrund af undersøgelsens sigte sorteret fra.
Samme fremgangsmåde blev anvendt, da foreningerne på baggrund af
deres foreningsnavn blev inddelt i én af de 24 foreningstyper, der blev
arbejdet med i undersøgelsen. Der blev registreret i alt 155 foreninger i
Helle Kommune. De 24 foreningstyper er følgende:
Anden forening
Antenneforening
Borger- og sogneforening
Brugsforening
Børne- og ungdomsforening
Børnehave
Erhvervsforening
Forsamlingshus
Fritidsundervisning
Historisk forening
Humanitær forening
Husholdningsforening

Idrætsforening
Jagtforening
Kirkelig forening
Kulturel forening
Menighedsråd
Miljø- og naturforening
Politisk forening
Skole
Skolefritidsordning
Spejdergruppe
Vandværksforening
Ældreorganisation

Spørgeskemaundersøgelse
Alle registrerede foreninger fik tilsendt et spørgeskema. Spørgeskemaet,
som indeholdt spørgsmål om eksempelvis foreningernes alder, formål,
hovedaktiviteter, bestyrelsesmedlemmer, medlemstal, geografiske arbejdsområde og vanlighed for indgåelse i samarbejde med andre, blev udsendt
til foreningernes formodede formænd. Foruden besvarelsen af skemaet
blev foreningerne bedt om at tilbagesende foreningens vedtægter og andet
relevant materiale.
Blandt de 155 foreninger og sammenslutninger der fik tilsendt et spørgeskema, havde 70,3 % (109 foreninger) besvaret skemaet. Af disse blev 4
spørgeskemaer returneret i ikke-udfyldt stand svarende til udfyldelsesproKOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV. Kooperativ årsbok 2002
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cent på 67,7 %. Udfyldelsesprocenten varierede meget både mellem lokaliteterne og mellem foreningstyperne.

Interviews
Den sidste del af undersøgelsen omfattede interviews med foreningerne på
henholdsvis sogneniveau og kommunalt niveau. Alle foreningernes formænd i de enkelte sogne blev inviteret til et aftenmøde i deres eget lokalområde. Interviewene blev gennemført løst struktureret ud fra en spørgeguide, hvor fokus først var på motivationen for at engagere sig i foreningslivet og deltagelsen i foreningernes aktiviteter, herefter på foreningernes
indgåelse i samarbejde med andre og til slut på foreningernes syn på sig
selv som en part i udviklingen af lokalområdet.
Af de 155 indbudte foreninger deltog 55,5 % (86 foreninger) i interviewene. Deltagelsen lå således noget lavere end i spørgeskemaundersøgelsen. Fremmødet varierede meget både mellem lokaliteterne og mellem
foreningstyperne.
Undersøgelsens samlede resultater skal ses i lyset af, at undersøgelsen
udelukkende bygger på informationer fra foreningslivet selv. Det betyder
således, at der er nogle faktorer, vi intet kendskab har til, men som har
relevans for undersøgelsens resultat. Undersøgelsen inddrager således ikke:
• Hvad folk udenfor foreningslivet mener om foreningslivets betydning
• Hvad man fra Helle Kommunes side mener om foreningslivets betydning
• Hvilket erhvervsliv der findes i Helle Kommune, og hvad dette erhvervsliv mener om foreningslivets betydning
På baggrund af undersøgelsens sigte er der, når foreningslivets betydning i
en udviklingssammenhæng analyseres, derfor visse begrænsninger på
undersøgelsens resultater, da de kun kan sige noget om foreningsaktørernes eget syn på foreningslivet. Endvidere er der med denne undersøgelse
ingen mulighed for at undersøge den reelle samfundsøkonomiske effekt af
foreningslivets betydning.
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Resultater
Undersøgelsen har givet en omfattende mængde resultater, hvoraf en
sammenfatning vil blive præsenteret her.
Overordnet set viser undersøgelsen, at betydningen af foreningslivet i
Helle Kommune er stor, da foreningslivet tager sig af et utal af opgaver,
som for størstepartens vedkommende ville blive savnet, hvis de ikke blev
varetaget. Foreningslivet afholder eksempelvis en lang række fritidsaktiviteter, fællesfester og kulturelle arrangementer i kommunen. Desuden har
foreningslivet påtaget sig opgaver såsom at opstille kandidater til valgene,
levere vand og fjernsynsprogrammer til borgerne samt at varetage de forskellige sognes lokale interesser udadtil. En lang række opgaver bliver altså
løst gennem det frivillige foreningsarbejde. Hvis ikke foreningerne tog
hånd om dem, ville der skulle frigøres ressourcer andetsteds, for at kunne
bibeholde det samme udbud af muligheder for borgerne i kommunen.
Med hensyn til foreningslivets omfang viser undersøgelsen, at omfanget
er stort i Helle Kommune, både hvad angår antal foreninger, antal medlemmer af foreningerne og foreningernes aktivitetsniveau. Urbaniseringsgraden i en kommune er i en tidligere undersøgelse blevet fremhævet som
havende betydning for antallet af foreninger i kommunen (Ibsen, 1994).
En lavere urbaniseringsgrad har således sammenhæng med en højere
foreningstæthed. Dette synes også at være tilfældet i Helle Kommune. Med
en foreningstæthed på 54 indbyggere pr. forening er der dog intet, der
tyder på, at Helle er hverken mere eller mindre foreningstung end andre
landkommuner. I relation til betydningen af urbaniseringsgraden kan der
ligeledes spores en sammenhæng mellem antallet af foreninger og borgere
på sogneniveau. De sogne med det laveste antal indbyggere har også et
forholdsmæssigt højt antal foreninger registreret. Hvad angår medlemstilslutningen i foreningerne og foreningernes aktivitetsniveau, understøtter
disse to ting ligeledes omfanget af foreningslivet. Der er altså ikke blot tale
om et højt antal foreninger i kommunen. Foreningerne har også sammenlagt et meget højt medlemstal, hvilket bevirker, at foreningsgraden er
høj. Hver enkelt borger i kommunen har således hele 2,4 medlemskaber af
foreninger. Foruden de mange foreninger og de mange medlemmer, er der
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ligeledes et højt aktivitetsniveau i foreningerne, hvor hver enkelt forening i
gennemsnit afholder 14,7 arrangementer på årsbasis.
En opgørelse over hvad der er foreningernes formål og faktiske aktiviteter
viser, at størsteparten af foreningerne i både deres formål og aktiviteter
kan rubriceres indenfor det kulturelle og fritidsprægede område. Her
rummer formål og aktiviteter noget enten kulturelt, socialt, sportsligt eller
religiøst. Disse foreninger kan derfor siges at medvirke til at skabe en social og kulturel infrastruktur, som gør det rart at bo i området. De beskæftiger sig således med emner, der på en indirekte, bagvedliggende og til dels
usynlig måde har betydning for udviklingen i lokalsamfundet. En mindre
del af foreningerne arbejder direkte med udviklingen af lokalområdet.
Hovedparten af disse foreninger kan rubriceres som værende funktionelle
opgaveløsere, der varetager nogle nøje definerede opgaver af praktisk,
økonomisk eller administrativ karakter eksempelvis vandværksforeninger
og antenneforeninger. Enkelte såsom borger- og sogneforeningerne og
erhvervsforeningerne har et stedpolitisk udgangspunkt, hvor udviklingen
af lokalområdet er et af deres formål eller en af deres aktiviteter. Andre
igen arbejder ud fra et mere idépolitisk udgangspunkt med den hensigt at
fremme en bestemt idépolitisk sag, hvilket politiske foreninger er et eksempel på.
Årsagerne til at folk vælger at engagere sig i foreningslivet er mange.
Motiverne begrundes blandt andet i en lyst til arbejdet i foreningen eller en
interesse i at opnå indflydelse. Man går også aktivt ind i foreningsarbejdet,
når ens børn begynder at deltage i foreningernes aktiviteter. Herudover
engagerer folk sig af pligtfølelse eller for at betale dét tilbage til fællesskabet, som man tidligere har modtaget gennem foreningen i forbindelse
med andres engagement og arbejdsindsats. Desuden har det betydning, at
man gennem foreningslivet møder nye mennesker, det vil sige det sociale
aspekt ved foreningslivet, ligesom det har betydning for engagementet, at
foreningens aktiviteter er rettet mod lokalområdet. Når det geografiske
fokus i foreningsarbejdet flyttes væk fra ens lokale sogn til eksempelvis at
dække hele kommunen, synes der således at kunne spores en dalende
interesse for at engagere sig i foreningslivet, med mindre nogle af de øvrige
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motivationsfaktorer vejer tungt for den enkeltes engagement. At størstedelen af foreningerne retter deres arbejde mod det lokale understreger blot
lokalområdets betydning i en foreningsmæssig sammenhæng.
Deltagelsen i det organisatoriske foreningsarbejde er stor. Sammenlignes antallet af bestyrelsesmedlemmer med antallet af indbyggere i kommunen, ses det, at der findes et bestyrelsesmedlem for hver 12 indbyggere i
Helle Kommune. Da 87,8 % og dermed størstedelen af bestyrelsesmedlemmerne kun har én bestyrelsespost, er det organisatoriske arbejde
spredt ud blandt en masse forskellige borgere i kommunen, hvilket skaber
en stor bredde i deltagelsen. Der er imidlertid problemer med at få folk til
at melde sig til bestyrelsesarbejdet til trods for, at man fra foreningernes
side gør en stor indsats for dette. Denne situation kan meget vel blive et af
foreningslivets fremtidige problemer. I forhold til bestyrelsens sammensætning er det specielt den yngre del af befolkningen, man har svært ved at
tiltrække. Det begrundes med, at de unge har en lang række andre tilbud
at bruge fritiden på i dag. Efter 30-årsalderen synes folks interesse for den
organisatoriske del af foreningslivet dog at stige. Udover gruppen af unge,
er kvinderne også svagt repræsenterede i bestyrelsesarbejdet, idet de kun
udgør 41,4 % af bestyrelsesmedlemmerne. Der synes til gengæld ikke at
være nogle bemærkelsesværdige forskelle mellem de lokales og tilflytternes
deltagelse i det organisatoriske foreningsliv. Opdelt på professioner ses det,
at andelen af selvstændigt erhvervsdrivende er stærkt repræsenteret i bestyrelsesarbejdet. For cirka hver 4. lønmodtager i bestyrelsen er der således
en selvstændigt erhvervsdrivende, mens der for cirka hver 8. lønmodtager i
arbejdsstyrken i Helle Kommune findes en selvstændigt erhvervsdrivende.
Foreningerne er åbne overfor samarbejde, idet hele 88,1 % af foreningerne tilkendegiver, at de samarbejder med andre. Samarbejdet foregår
både med andre foreninger, med kommunen og til en vis grad med erhvervslivet. Dette sker ud fra ressourcemæssige årsager, da foreningerne
gennem samarbejde bedre kan gennemføre de aktiviteter, der er ønske om.
Samarbejdet foreningerne imellem giver således muligheder for at gennemføre arrangementer, som den enkelte forening af økonomiske eller
medlemsmæssige årsager ikke ville have kunnet løfte alene. Samarbejdet
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foreningerne imellem foregår på to niveauer. På den ene side er der tale
om et samarbejde indenfor sognet på tværs af foreningstyper. På den
anden side eksisterer der samarbejder på tværs af sognegrænser ofte på
kommunalt niveau hovedsageligt mellem identiske foreningstyper. Samarbejdet er opdelt således, at 82,3 % af foreningerne samarbejder med
same foreningstype som dem selv, mens 37,5 % samarbejder med en anden type forening. Samarbejdet med kommunen sker dels for at påvirke
de politiske beslutninger, der tages i kommunen, og dels for at få økonomisk hjælp til gennemførelse af foreningernes aktiviteter eller til etablering
af bygningsanlæg. 40,6 % af foreningerne samarbejder med kommunen.
Samarbejdet med erhvervslivet sker ligeledes af økonomiske årsager, da det
ofte er i forbindelse med sponsorater, at erhvervslivet kommer ind i billedet. 14,6 % af foreningerne samarbejder med erhvervslivet. Det grundlæggende træk er, at der i forskellig grad eksisterer et gensidighedsforhold
mellem foreningerne, mellem foreningerne og kommunen og mellem
foreningerne og erhvervslivet, hvor forholdet til de andre foreninger er
mest udbygget og forholdet til erhvervslivet er mindst udbygget. Til gengæld for det foreningerne modtager gennem samarbejdet med henholdsvis kommunen og erhvervslivet, sørger foreningslivet for opretholdelse af
aktiviteter lokalt, herunder også for løsning af funktionelle opgaver.
Foreningernes grad af udviklingsorientering afhænger af, hvilket sogn
foreningen er hjemmehørende i samt af, hvilken type forening der er tale
om. Når en forening indenfor en bestemt foreningstype adskiller sig fra de
andre foreninger af samme type, synes det således ofte at være begrundet i,
at lokaliteten spiller en rolle. Foreningens involvering i en udviklingsmæssig sammenhæng er påvirket i enten positiv eller negativ retning af de
øvrige foreninger i lokalområdet. Noget tyder altså på, at det er med den
fælles geografi som udgangspunkt, at en indsats i udviklingsaktivitet vil
kunne aktiveres.
Størstedelen af foreningernes aktiviteter har ikke karakter af direkte
udviklingsaktiviteter, men er derimod fritidsaktiviteter bestående af eksempelvis idrætsaktiviteter samt sociale arrangementer såsom fællesfester
og debatmøder med kulturelt/politisk/religiøst indhold. Alt sammen no-
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get som er medvirkende til at skabe liv i byen og give folk indhold i deres
fritidsliv. Disse foreninger har således ikke i første omgang udvikling af
lokalområdet som deres mål. De er derimod medvirkende til at opretholde
det sociale liv i lokalområderne, hvilket indirekte kan have betydning for
skabelsen af en mere direkte udviklingsaktivitet i områderne. Helt basalt
kan foreningslivets blotte tilstedeværelse bevirke, at området bliver mere
attraktivt rent bosætningsmæssigt. Det kan medføre en fastholdelse af
nuværende beboere i området og en tilflytning af nye borgere.
Der eksisterer dog også nogle få foreningstyper, som involverer sig i aktiviteter, der har direkte betydning for lokalområdernes udvikling. Disse
aktiviteter er for en stor dels vedkommende orienteret mod den fysiske
planlægning af lokalområdet gennem involvering i kommune- og lokalplaner. Andre aktiviteter har derimod en markedsføringsmæssig karakter
bestående af afholdelse af ”Åben By” arrangementer, hvor folk inviteres på
besøg i lokalområdet og af skabelsen af PR-mapper, som informerer interesserede om lokalområdets foreningsliv og erhvervsliv. I enkelte tilfælde
er der også tale om økonomiske udviklingsaktiviteter eksempelvis i form
af skabelsen af en arbejdsplads eller afvikling af en koncert.
Det er imidlertid ikke kun foreningslivet, som involverer sig i en udvikling af lokalområderne. En anden vigtig aktør er de privat kræfter, som
opererer uafhængigt af foreningslivet. Privatpersonernes bidrag omhandler i høj grad økonomiske former for udviklingsaktivitet eksempelvis gennem dannelsen af anpartsselskaber eller gennem boligbyggeri, der har en
direkte betydning for lokalområdernes udvikling. I kraft af diverse udvalg
og arbejdsgrupper udenfor foreningerne bliver der desuden skabt både
indirekte udvikling i form af sociale arrangementer og direkte udvikling
gennem markedsføring og fysisk planlægning.
Den overvejende del af foreningslivet er dermed ikke aktive i en direkte
udvikling af lokalområdet, og af hovedsageligt tidsmæssige årsager er
foreningslivets parathed til at medvirke i en fremtidig udvikling meget
begrænset. Foreningslivets potentiale bliver ofte først initieret, når lokalområdet på en eller anden måde er i defensiven.
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Diskussion
Der kan ikke herske nogen tvivl om, at foreningslivet i Helle Kommune
har en stor betydning for såvel de enkelte lokalsamfund som for kommunen som helhed. Spørgsmålet er imidlertid, om denne betydning har nogen relevans i en videre udviklingssammenhæng. En måde at belyse dette
på er ved at sammenholde de teoritilgange, der har inspireret til denne
undersøgelse, med de resultater undersøgelsen er kommet frem til. Er der i
undersøgelsens resultater noget, der indikerer, at de i teoritilgangene beskrevne faktorer rent faktisk er til stede i foreningslivet? Hvis disse faktorer
findes, er de teoretiske forudsætningerne for en udvikling af lokalområdet
til stede.

Betydningen af stedet og lokal samhørighed
som identitetsskabende element
Indenfor denne teoretiske indfaldsvinkel benyttes Ulla Herlitz´ pladsideologi. Herlitz påpeger, at det der i dag får folk til at engagere sig i foreningsarbejdet er, når det vedrører ens lokalområde. På baggrund af resultaterne
kan det slås fast, at dette også er tilfældet blandt foreningsrepræsentanterne i Helle Kommune. En motivationsfaktor for at deltage i foreningsarbejdet er netop, at foreningens aktiviteter er rettet mod lokalsamfundet. Tilknytningen til lokalområdet er således af væsentlig betydning, når foreningsrepræsentanterne vælger at udføre et stykke frivilligt arbejde, og
lysten til at bidrage mindskes, når foreningsarbejdets geografiske sigte
bliver større. Det kan således konstateres, at folks stedbundne identitet
fører til en deltagelse i foreningslivet. Denne sammenhæng afspejles i det
forhold, at størstedelen af undersøgelsens foreninger netop retter deres
arbejde mod det lokale samfund. For foreningstyper som borger- og sogneforeninger samt erhvervsforeninger kommer denne pladsideologi klart
til udtryk gennem foreningernes formålsparagraf i vedtægterne, idet de
med et stedpolitisk formål arbejder for lokalområdets udvikling.
At denne stedbundne identitet endvidere er et udbredt fænomen i Helle
Kommune, kan der ikke være nogen tvivl om. De mange foreninger og
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dermed det høje antal bestyrelsesmedlemmer i kommunen vidner om, at
mange mennesker er involverede i foreningslivet. Det faktum at en overvejende del af bestyrelsesmedlemmerne endvidere ”kun” har én bestyrelsespost gør, at der eksisterer en stor bredde i deltagelsen.
Ifølge Herlitz fører det lokale samarbejde blandt lokalbefolkningen til
en vi-ånd og en fælles identitet til lokalområdet. Hvorvidt foreningslivet er
med til at skabe en stedbunden identitet, er det på baggrund af undersøgelsens resultater ikke muligt at svare på. Det virker dog meget sandsynligt, at det oprindelige engagement i en lille del af foreningslivet udløser en
større interesse for og bevidsthed om lokalsamfundet som helhed.
Det andet bidrag, der opereres med indenfor denne teoretiske indfaldsvinkel, omhandler Jonathan Murdoch og Terry Marsdens counterurbanisering. Murdoch og Marsden fremfører, at middelklassen bestående af
velstillede erhvervsaktive familier flytter fra bysamfund og ud på landet,
hvorefter de tilstræber at forhindre øvrig udvikling i området. Hvis teorien
holder i denne undersøgelse, vil det betyde, at også foreningslivet bruges
til at beskytte det eksisterende mod yderligere udvikling. Undersøgelsens
resultater kan ikke bekræfte, at foreningslivet bruges som talerør for modstand mod udvikling. Det siges snarere, at man meget gerne ser en tilflytning til lokalområderne således, at hverken byhuse eller landbrugsejendomme står tomme. Endvidere arbejdes der lokalt med etablering af storparceller, hvilket til en vis grad må tolkes som et ønske om tilflytning af
mere velstillede familier. Tilflyttere er således mere end velkomne, hvilket
sandsynligvis er et udtryk for, at tilflytning ikke medfører lokale konflikter
af nævneværdig grad. Et udtryk for dette billede kan ses ved, at tilflyttere
er godt repræsenterede i foreningernes bestyrelser, og dermed deltager på
lige fod med de lokale i det organisatoriske foreningsarbejde. Problemet
omkring tilflytterne opstår derimod, hvis de ikke ønsker at deltage i foreningslivet, da dette ikke er velset blandt de lokale. Denne passivitet i foreningsregi er imidlertid ikke ensbetydende med, at tilflytterne modsætter
sig en udvikling af lokalområdet. I et enkelt sogn omtaler det dog, at tilflytterne er modstandere af udvikling. I kraft af sognets nærhed til Esbjerg
by, får tilflytterne dækket deres behov der og ønsker derfor ikke en udvik-
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ling af sognet. Denne modvilje betyder ikke, at man modsætter sig de
udviklingstiltag, der måtte være, men blot at man ikke bakker udviklingsaktiviteterne op.

Betydningen af (lokale) netværk
Indenfor denne teoretiske indfaldsvinkel er der blandt andet taget udgangspunkt i Robert D. Putnams sociale kapital. Putnam mener, at en
væsentlig forudsætning for vækst i et lokalområde er forekomsten af social
kapital, som består af de mellemmenneskelige relationer og den tillid, der
opbygges eksempelvis gennem deltagelse i foreningslivet. Hvorvidt man i
foreningslivet i Helle Kommune har tillid til hinanden, er ikke blevet undersøgt, men det må man formode. Det er i alt fald intet i undersøgelsen,
der indikerer et mistillidsforhold foreningsrepræsentanterne imellem. At
det sociale aspekt i foreningslivet for mange fungerer som en motivationsfaktor til at indgå i foreningsarbejdet, understøtter i høj grad denne
formodning. Uanset dette er udgangspunktet for at tillid kan opstå til
stede i kraft af de mange foreninger, de mange bestyrelsesmedlemmer og
de mange foreningsmedlemmer. Der er således i Helle Kommune rig mulighed for, at mennesker involveret i foreningslivet på den ene eller anden
måde kan mødes. Alene det forhold at der i foreningsregi afholdes mange
årlige arrangementer giver mulighed for dette. Foreningslivet kan i denne
sammenhæng fungere som det forum, hvori mennesker mødes på kryds
og tværs, og sandsynligvis gennem dette samvær opbygger en tillid til
hinanden. Putnams bidrag må tolkes således, at alle foreninger, og dermed
også dem der i foreningsarbejdet fokuserer på de kulturelle og sociale,
sportslige og religiøse områder, kan have indflydelse på udviklingen i et
område, hvis blot tilliden er til stede.
Det andet bidrag indenfor denne teoretiske indfaldsvinkel kommer fra
Reidar Almås´ nødvendighedens trekant. Almås påpeger, at det er nødvendigt med et samarbejde mellem lokale, eksterne og offentlige aktører, for
at en lokal udvikling finder sted. Dette samarbejde foregår samtidig i en
proces med først lokal ressourcemobilisering, dernæst ekstern stimulans
og til sidst offentlig opbakning. På baggrund af undersøgelsens resultater
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er det muligt at behandle samarbejdet aktørerne imellem, men der foreligger intet materiale vedrørende samarbejdsprocessen. De aktører der i en
samarbejdsrelation er fokuseret på, er henholdsvis:
• Foreningslivet som den lokale aktør
• Erhvervslivet som den eksterne aktør
• Kommunen som den offentlige aktør
Et markant flertal af foreningerne har givet udtryk for, at de samarbejder med andre. Dermed er første forudsætning i nødvendighedens trekant
til stede. I Helle Kommune ses der ofte et samarbejde mellem foreningsliv
og kommunen. Dette samarbejde omhandler primært den fysiske planlægning af lokalområdet i forbindelse med kommune- og lokalplaner.
Samarbejde mellem foreningsliv og erhvervsliv forekommer i en vis udstrækning også, men det handler oftest om sponsorater. Der er dog enkelte
eksempler på, at foreningslivet og erhvervslivet går sammen om skabelsen
af udviklingsaktiviteter hovedsageligt af markedsføringsmæssig karakter.
Omvendt mangler der situationer, hvor samtlige aktører går sammen
om en fremtidig udvikling af lokalområderne. Det eneste eksempel er
Helle Turist- og Erhvervsråd. Dette råd er i sin konstruktion helt unik, da
både foreningslivet, erhvervslivet og kommunen inviteres til at deltage i
rådets arbejde, og dermed til at fremme turismen og erhvervslivet i kommunen. På baggrund af undersøgelsen kan man således sige, at betingelserne i nødvendighedens trekant vedrørende samarbejde mellem lokale,
eksterne og offentlige aktører ikke bliver opfyldt i kommunen med de
aktører, der er valgt at bruge i analysen. Forudsætningerne er dog til stede i
kraft af, at der samarbejdes aktørerne imellem, og derfor burde den overordnede sammenkædning mellem de tre aktører være indenfor rækkevidde. Det spæde skridt er taget indenfor Helle Turist- og Erhvervsråd, og det
kunne tænkes, at det er i dette regi, at der skal tages initiativ til noget mere
omfattende og fremadrettet udviklingsarbejde indenfor kommunen.
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Det tredje bidrag indenfor denne teoretiske indfaldsvinkel kommer fra
Bengt Johannisson. Johannisson fremfører, at forudsætningen for lokal
udvikling er, at der finder et samspil og dermed en kobling sted mellem de
lokale (horisontale) netværk og de økonomiske (vertikale) netværk. De
lokale stedbundne netværk er til stede gennem foreningslivet i Helle
Kommune. Spørgsmålet er, om der finder en kobling sted mellem foreningslivet og de økonomiske netværk? I undersøgelsen er både erhvervslivet og de selvstændigt erhvervsdrivende blevet betragtet som repræsentanter for de økonomiske netværk.8 Som nævnt er samarbejdet mellem
foreningslivet og erhvervslivet ikke særlig udbygget. Selv om samarbejdet
sjældent vedrører lokal udvikling, er der dog etableret en kontakt mellem
de to former for netværk. Udgangspunktet for en kobling er derimod
bedre, når det omhandler de selvstændigt erhvervsdrivende som privatpersoner. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at de selvstændige er overrepræsenterede i bestyrelsen set i forhold til den samlede arbejdsstyrke i
Helle Kommune. Hvorfor det forholder sig således, er der ikke blevet undersøgt, men faktum er, at erhvervslivet kommer til stede som den øko
nomiske aktør gennem de selvstændiges tilstedeværelse i bestyrelserne.
Foreningsrepræsentanterne har imidlertid tilkendegivet, at de sidder i
bestyrelsen som privatfolk og dermed ikke repræsenterer erhvervslivet
som sådan. Uanset dette er kontakten mellem de to typer netværk etableret, og i kraft af de selvstændigt erhvervsdrivendes overrepræsentation er
forudsætningen for lokal udvikling i høj grad til stede i Helle Kommune.
Det sidste bidrag indenfor denne teoretiske indfaldsvinkel omhandler
Ash Amins og Nigel Thrifts institutionelle tæthed. Amin og Thrift viser, at
en lokal tilstedeværelse af institutionel tæthed er afgørende for, om lokaliteten evner at sikre økonomisk vækst. De forhold der gør sig gældende
ved institutionel tæthed er mange institutioner, interaktion mellem institutionerne, koalitionsmønstre mellem institutionerne og en fælles dagsorden. Spørgsmålet er, om foreningerne optræder som en del af erhvervslivets institutionelle tæthed, eller om foreningslivet selv har dannet en institutionel tæthed?
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På baggrund af undersøgelsens sigte er det ikke blevet undersøgt, hvorvidt der indenfor erhvervslivet reelt findes en institutionel tæthed. Ses der
bort fra dette, er der kun én forening, der kan siges at udgøre en del af den
erhvervsrettede institutionelle tæthed, og det er føromtalte Helle Turist- og
Erhvervsråd. I dette råd inviteres borger- og sogneforeningerne med til
bords, når erhvervslivet og kommunen lægger strategier for den fremtidige
udvikling i kommunen. Man kan således fastslå, at der på nuværende
tidspunkt ikke findes en logisk sammenhæng mellem foreningsliv og erhvervsliv og dermed heller ingen fælles bestræbelse på at udvikle de enkelte lokalområder.
Ses der derimod på foreningslivet som en form for institutionel tæthed,
er dele af forudsætningerne til stede. Alene mængden af foreninger og
antallet af bestyrelsesmedlemmer viser, at der er mange ”institutioner”. Da
størsteparten af bestyrelsesmedlemmerne endvidere kun har én bestyrelsespost, er mange mennesker involverede i bestyrelsesarbejdet. Dermed er
det menneskelige netværk vidt forgrenet ud over kommunen. Interaktionen finder sted i kraft af, at størstedelen af foreningerne samarbejder med
andre. På baggrund af nogle få eksempler om faste samarbejdspartnere,
der samarbejder om tilbagevendende begivenheder, kan man fastslå, at der
indenfor foreningslivet også forefindes koalitionsmønstre og fælles dagsordner. Disse koalitioner og dagsordner er dog indgået mellem et ringe
antal foreninger og er derfor ikke dækkende for hele foreningslivet indenfor de enkelte lokalområder. Dermed er den institutionelle tæthed ikke til
stede. Der er dog flere eksempler på, at dele af foreningslivet i stedet agerer
som erhvervslivet. Det finder eksempelvis sted, når foreningerne involverer
sig i markedsføring af lokalområdet bosætningsmæssigt såvel som erhvervsmæssigt, gennem afvikling af pengeskabende aktiviteter såsom
koncerter og når foreningerne har ansatte til at varetage foreningens forpligtelser. Forudsætningerne for at en institutionel tæthed kan opstå indenfor foreningslivet er således tilstede, men om det er muligt at etablere
en fælles dagsorden vedrørende lokal udvikling blandt foreningerne er
ikke sikkert.
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På baggrund af denne sammenholdning af teorier og resultater står det
klart, at pladsideologien som den eneste teoridel er at finde i Helle Kommune. Hvad angår de netværksrelaterede teorier fremgår det, at grundlaget i høj grad er til stede for, at en lokal udvikling kan initieres, men at de
sidste brikker mangler at falde på plads. Der er således i foreningslivet
teoretisk set et stort potentiale for at bidrage i en udviklingssammenhæng.
Hvorfor dette potentiale ikke udnyttes, er der givetvis mange årsager til.
For det første er størstedelen af foreningslivet sandsynligvis ikke bevidste
om dets muligt rolle som en aktiv medspiller i en fremtidig udvikling af
lokalområdet. Hvis man i foreningslivet blev gjort opmærksom på, hvorledes man burde agere for at medvirke i udviklingen af lokalområdet, er
det dog ikke engang sikkert, at foreningslivet ville ændre adfærd. Mange
foreningsrepræsentanter har givet udtryk for, at man er tilfredse med den
rolle, foreningslivet allerede udspiller, og at man egentlig ikke ser det som
foreningslivets opgave at sikre en lokal udvikling ud over det, man allerede
bidrager med.
Denne holdning er imidlertid ikke dækkende for alle foreningsrepræsentanterne, idet andre har tilkendegivet, at de meget gerne vil medvirke i
en udvikling af deres lokalområde. Der eksisterer imidlertid nogle barrierer. For at en udviklingsproces initieres og vedligeholdes kræves det, at
nogle enkelte personer udviser lederskab og påtager sig rollen som
iværksætter og koordinator på projekterne. I denne sammenhæng er tiden
det store problem. Det er således ikke lysten til at yde et stykke arbejde, der
mangler blandt foreningsrepræsentanterne, men tiden til at gøre arbejdet
i. Andre barrierer er mere strukturelt betingede, idet gældende lovgivning
på mange områder besværliggør foreningers muligheder for involvere sig i
udviklingsaktiviteter, der ligger ud over de normale rammer for foreningsarbejde.
Selv om foreningslivet i Helle Kommune ikke ”opfylder” teoriernes
forudsætninger til fulde, er en lille del af foreningslivet som nævnt alligevel involveret i aktiviteter, der kan betegnes som direkte udviklingsaktiviteter. Hvad der muligvis kan udløse potentialet blandt resten af foreningslivet vil være, at de pågældende lokalområder bliver udsat for en kraftig
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afvikling eksempelvis gennem lukningen af en skole, som vil få store konsekvenser for områdets beboere. Spørgsmålet vil så være, om de vil løfte
opgaven på samme måde som de nuværende udviklingsaktiviteter gribes
an, eller om foreningslivet vil tage skridtet fuldt ud og følge de forskrifter
som ifølge teorierne fører til en lokal udvikling.
Sandsynligvis er det i bund og grund ”kommunens generelle tilstand”,
der er afgørende for, hvilken betydning foreningslivet reelt vil have. Hvis et
samfund er i krise, kan et aktivt foreningslivs indirekte og i særdeleshed
direkte udviklingsaktiviteter vise sig at være livsnødvendig for kommunens overlevelse. Da Helle Kommune ikke kan karakteriseres som et samfund i økonomisk krise, må svaret derfor automatisk blive, at foreningslivet ikke udspiller en afgørende rolle for kommunens ve og vel. Omvendt
skal foreningslivets indsats på ingen måde negligeres. Foreningslivet i
Helle udfylder i dag så mange og forskelligartede funktioner, at skatteniveauet uundgåeligt ville blive sat op, hvis det offentlige skulle overtage blot
en del af arbejdet. Derfor har foreningslivet en stor betydning for kommunen.
Afslutningsvis bør man overveje, hvorvidt det overhovedet er rimeligt
at forvente eller blot håbe på, at foreningslivet i fremtiden tager aktiv del i
udviklingen af lokalsamfundet, herunder i lokal erhvervsudvikling, når
den overvejende politiske holdning er udelukkende at satse på bosætning
som udviklingsstrategi. Omvendt kan man mene, at der netop er derfor, at
man skal sætte sin lid til foreningslivets indsats.
På baggrund af denne diskussion må konklusionen på problemformuleringen være følgende:

Konklusion
Betydningen af foreningslivet i dag og i forbindelse med fremtidig udvikling af lokalområdet synes således hovedsageligt at være indirekte, hvorfor
foreningslivet, som det kendes i dag, må betegnes som den nødvendige og
uundværlige, men samtidig også utilstrækkelige faktor i udvikling af lokalsamfundet, herunder i lokal erhvervsudvikling.
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2.

Marianne Bay Nielsen (cand. scient i geografi) er forsknings- og udviklingsmedarbejder ved Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. Niels Bohrs Vej 9. DK-6700 Esbjerg. www.cfu-land.dk. Tel:
+0045 6550 4224. E-mail: mbni@cful.sdu.dk.

3.

”Foreningslivet” vil blive betragtet som et synonym for ”foreninger og
lignende sammenslutninger”. Som hovedregel vil betegnelsen ”foreninger” blive anvendt som dækkende for både ”foreninger og lignende sammenslutninger”.

4.

Denne counterurbaniseringsproces foregår over hele Europa.

5.

En landkommune defineres som en kommune, hvor den største by pr.
1. januar 1994 havde mindre end 3.000 indbyggere.

6.

Med kommunalreformen i 1970 blev over 1.300 kommuner reduceret
til 275 kommuner og antallet af amtskommuner gik fra 23 til 14.

7.

De 6 skoledistrikter er beliggende i 6 forskellige sogne. Et enkelt sogn
har således ikke egen skole.

8.

Denne skelnen mellem foreningslivet som tilhørende horisontale
netværk og erhvervslivet som tilhørende vertikale netværk er meget
stilistisk. Reelt kan foreninger sagtens tilhøre et vertikalt netværk,
mens selvstændigt erhvervsdrivende kan tilhøre et horisontalt netværk.
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Socialt kapital, förtroende
och förändringar inom den
offentliga sektorn i Finland
Socialt kapital och förtroende:
definitioner och problem

S

OCIALT KAPITAL

är ett omdiskuterat begrepp inom den aktuella samhällspolitiska och socialvetenskapliga forskningen. Av diskussionerna
framgår svårigheten att definiera begreppet. I diskussionen om socialt
kapital ser man både likheter med klassikerna och olika trender, som
främst baserar sig på de utgångslägen som sociologerna Pierre Bourdieu
och James Coleman har gestaltat (se t.ex. Ilmonen 2000; Siisiäinen 2000).
Begreppet socialt kapital har anknutits främst till en artikel av James Coleman från år 1988, även om bl.a. Woolcock (1998,1999) har belyst flera
fristående omnämnanden som gäller uttryckets födelsehistoria. Ett klassiskt omnämnande finns även i Jane Jacobs verk "The Death and Life of
Great American Cities" från år 1961.
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Varför har det sociala kapitalet under de senaste åren blivit ett centralt
forskningsobjekt? Orsaken är dels begreppets mångsidighet och vida omfattning: begreppet socialt kapital har åsidosatt många mera ”stela” sociologiska förklaringssätt med hjälp av vilka man tidigare förklarat skillnader mellan olika delar i landet eller skillnader mellan olika delar av befolkningen osv. Det sociala kapitalet tycks i egenskap av ett ”klister” ha
åsidosatt många stela teoretiska förklaringsmodeller. Men hur kan man
definiera begreppet socialt kapital? Vi vill belysa begreppets mångsidiga
teoretiska konturer och problem som är förknippade med dessa innan vi
presenterar det empiriska materialet.
James Coleman definierade socialt kapital närmast funktionalistiskt:
"Socialt kapital är lönande och med det kan man uppnå vissa mål, som
man inte kunde uppnå utan socialt kapital"(1990:98 fri översättning).
Colemans definition är ganska problematisk, men trots det har den
nämnts i flera sammanhang där man behandlat begreppet socialt kapital.
Den begreppsliga och operationella oklarheten har närmast ansetts bero
på, att speciellt Coleman när han nämner begreppet socialt kapital belyser
det snarast genom exempel och utan att försöka systematisera eller förklara begreppet. Normer och social organisation har definierats som centrala
former av socialt kapital, men man har inte närmare definierat deras inbördes förhållande. Coleman anser att det sociala kapitalet består av bl.a.
förpliktelser (obligations) och förväntningar (expectations), informationsförmåga (information potential), normer och effektiva sanktioner
(norms and effective sanctions) (Coleman 1990:306-313).
En del forskare som använder sig av begreppet socialt kapital har begränsat sig till att analysera ekonomisk tillväxt och utveckling. Enligt Fukuyama (1995) finns det samhällen med högt eller lågt förtroende. Samhällen med högt förtroende strävar efter att skapa ett större socialt kapital
och genom det en större ekonomisk tillväxt. Fukuyama ser på förtroendet
i enlighet med nationalekonomen Kenneth Arrows tanke om att överenskommelsernas effektivitet varierar mellan olika kulturer. De kulturella
olikheterna förklarar olikheterna i förtroenderelationerna (1969:62). De
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ser på förtroendet liksom ett klister, vilken som "det sociala goda" håller
samman de av marknaden splittrade samhällena. Socialt kapital uppkommer i och med att förtroendet är närvarande i det sociala (Fukuyama
1995: 26).
Gemensamt för alla undersökningar som har försökt gestalta socialt
kapital, är att då man talar om socialt kapital behandlas de institutionella
förhållandena mellan människor. Med det sociala kapitalet avser Putnam
(1993) i sin tur förtroende, normer och nätverk, som alla förbättrar samhällets effektivitet genom att underlätta gemensamma aktiviteter. I den här
diskussionen har man särskilt poängterat betydelsen av god administration av samhällen, social kohesion och betydelsen av en livskraftig kultur.
Genom att granska det sociala kapitalets variationer försöker man förklara
utvecklingsskillnader och förändringar mellan länderna eller mellan landets olika delar. På detta vis har man gjort speciellt då man har behandlat
socialt kapital i samband med ekonomisk tillväxt (bl.a. Hjerppe 1998). I
vilken ordning skall man då granska socialt kapital? Kan socialt kapital
anses vara orsaken till eller effekten av ekonomisk tillväxt och välfärdsstatlig utveckling, om utgångspunkten är ett normativt definierat samband
mellan dessa två faktorer? Man kan ställa frågan på en mera allmän nivå
och granska huruvida man kan anse socialt kapital vara en beroende eller
mellankommande variabel (Schulman & Anderson 1998) eller en oberoende variabel (bl.a. Putnam 1993), till exempel då man förklarar social förändring.
Portes och Landolt (1996) anmärker träffande, att begreppet socialt kapital som ursprungligen lånats av Coleman baserar sig på individernas
egenskaper. Begreppet har särskilt i Putnams händer utan bekymmer
breddats till att innefatta samhällens och nationers egenskaper och inte
blivit ett begrepp i vars uppbyggnad individen spelar en mycket central
roll. Kan vi anta att ett kollektivt socialt kapital består av sammanräknade
individuella sociala kapital? Enligt vår tolkning skall inte Colemans resonemang kring socialt kapital uppfattas på detta sätt. Om socialt kapital
bokstavligen förmedlas via nätverk och om man kan anse det vara en
resurs, som speciellt finns i de sociala nätverken, baserar sig nätverkens
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resurser och verksamhet enligt Coleman alltid på individens verksamhet.
Förhållandena mellan individerna och principen om ömsesidighet särskiljer alltså socialt kapital från övrigt "kapital".
Begreppet socialt kapital har också med all orsak beskyllts för att vara
för teorifattigt (bl.a. Portes & Sensenbrenner 1993; Portes 1995; Portes &
Landolt 1996). Det har ansetts vara orsaken till den brokiga användningen
av begreppet. Det är omöjligt att hitta en entydig och gemensam definition för socialt kapital. Begreppet skall granskas enligt de yttre ramarnas
villkor, som fördelar några granskningar utanför och andra innanför
gränserna. Gemensamt för alla definitioner av socialt kapital är åtminstone det, att individer, sociala samhällen och nationer genom sin sociala
verksamhet även skapar och byter resurser sinsemellan vilka inte går att
beskriva i ekonomiska termer. Denna verksamhet fördelar sig sedan i en
mångfald av stabila och temporära nätverk mellan individer, organisationer och institutioner. Verksamheten i dessa styrs av olika normstrukturer.
Förtroendet fungerar då som ett "klister" i de sociala nätverken.
Vilken roll spelar begreppet makt inom olika förtroendeförhållanden?
Har makten betydelse i sammanhanget? I vårt empiriska material analyserar vi de förändringar som skett inom social- och hälsovårdssektorn under
den senaste tiden, där det på sidan om den offentliga sektorns produktion
av service har uppkommit privata producenter. Vilken är deras plats inom
den kommunala verksamhetssfären och hurdana förändringar i maktstrukturerna är förknippade med denna utveckling? Begreppet socialt
kapital kan, som vi konstaterat, inte teoretiskt ge en uttömmande bild av
verksamhetsförhållandena på en kvasimarknad. Den ger oss möjligheten
att analysera nätverk och nätverkens funktion, men begreppet möjliggör
inte en analys av förändringen i maktstrukturerna hos de enskilda aktörerna eller hos hela servicestrukturen. För att granska maktaspekten behöver vi begreppet förtroende.
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Förtroende som en del av
det sociala kapitalet
Förtroendet har alltid spelat en central, även om den inte alltid har varit
uttalad, roll i sociologiska teorier som strävar efter att förklara och förstå
hur vi kan bevara en social mångfald och ändå bevara den sociala ordningen (Misztal 1996:25; Gambetta 1988). Enligt Barbara A. Misztal
(1996) har förtroendet en central ställning då man försöker förstå moderna samhällen och politiken i dem. Förtroende anses vara ett centralt begrepp också för att världen "upplevs" som tillfällig, osäker och global.
Förtroende syns i Misztals texter som ett verktyg, med hjälp av vilket vi
försöker finna en kompromiss mellan individuell frihet och sociala band.
De tidigare presenterade definitionerna på socialt kapital och deras
mångfald poängterade att förtroende kan definieras på ett förnuftigt sätt,
blott definitionens utgångspunkt är explicit. Elasticiteten i begreppet socialt kapital medför också problem för gränserna vid definitionen av begreppet förtroende.
Adam Seligman (1997) bygger upp en skillnad mellan förtroende (trust
in people), tillit (confidence in systems), tro (faith) och förtrolighet (familiarity). Seligman poängterar främst skillnaden mellan förtroende (trust in
people) och tillit (confidence in systems). Skillnaden utgår från en status
quo -situation: ett antagande om att institutionernas funktion inte förändras och att institutionernas funktionärer endast har en rollställning
och att de inte har möjlighet att handla på alternativa sätt. Fungerar Seligmans indelning i förtroende (trust) och tillit (confidence) i praktiken?
När kan vi vara utom räckhåll för rollförväntningar på det sätt som Seligman avser?
Seligmans definition av förtroende kan kritiseras på grund av samma
sak som spelteorin: som aktörer har vi fria individer utan sociala beroendeförhållanden eller band. Det förtroende som Seligman beskriver tycks
födas i en oföränderlig, likartad värld där det i förtroendeförhållandena
inte uppkommer beroende- eller maktförhållanden, utan individerna är
skenbart fria, könlösa och utan hierarkiska positioner. Om förtroendet
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definieras med hjälp av objektet för förtroende, som Anette Baier (1994)
gör, är makt och beroende centrala faktorer som bidrar till förtroendeförhållandets uppkomst. Rollerna och rollförväntningarna, oberoende av
vem som definierar dem, uppställs inte som kriterium för förtroende utan
specifikt makt och det att man avhåller sig från att använda sig av makt på
grund av förtroende blir det centrala.
Baiers centrala fördelning berör skillnaden mellan förtroende och dygd.
Förtroende i sig självt innefattar inga goda dimensioner, enligt Baier, utan
är neutralt beträffande själva förtroendets innehåll och process: också en
sak som normativt har definierats som ond kan förverkligas i en förtroendefull atmosfär. Baiers uppfattning om förtroende innehåller tanken om
makt och beroende: "då jag litar på en annan människa (institution), litar
jag på den goda vilja hon (den) riktar emot mig" (Baier 1994:99).
Förtroende behandlas vanligtvis som något enbart positivt. Detta
kommer accentuerat fram i den institutionella nationalekonomins sätt att
definiera förtroendet som en del av det kapitalistiska ekonomiska systemet
och dess funktion (bl.a. Arrow 1969; Williamson 1985; Fukuyama 1995)
där förtroendet kan jämföras med lojalitet och det att man berättar sanningen.
Socialt kapital eller förtroende som en del av det är ändå inte enbart
något som för med sig något gott eller sociala dygder. Bl.a. filosofen Annette Baier (1994) och sociologerna Portes och Landolt (1996) har pekat
på det negativa i begreppet förtroende. Även om författarnas utgångspunkter är olika är resultatet detsamma; socialt kapital och förtroende kan
inte endast ses som dygder eller som begrepp för gemensamt gott som
t.ex. välfärd, solidaritet, social kohesion i samhället, eller som begrepp som
främjar ekonomisk tillväxt, utan de har även en negativ betydelse. Baier
uttrycker denna ståndpunkt på följande sätt: "Utnyttjande och konspirationer likt också rättvisa och kamratskap blomstrar i en förtroendefull
atmosfär. Det finns både moraliska och omoraliska förtroendeförhållanden och att bryta ett förtroende kan också moraliskt vara det rätta målet"
(Baier 1994: 95).
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Sevenhuijsen har fäst uppmärksamhet vid Baiers sätt att tala om "den
andra" (Sevenhuijsen 1998; se även Seligman 1997). Det avviker från den
definition Seligman har gjort av den okända "andra". Baier definierar
"den andra" konkret, som det verkliga livets andra som den person som
den förtroendefulla (truster) kommer i kontakt med genom vardagens
umgängesnätverk och som hon på något sätt är beroende av. Baier gör
alltså ingen skillnad mellan förtroende (trust) och tillit (confidence), eftersom hon anser att beroende, liksom sårbarhet alltid är närvarande i ett
förtroendeförhållande. Baier anser att vi litar eller inte litar på en person,
för att vi i ett förtroendeförhållande är beroende av andra p.g.a. någon för
oss viktig sak, person eller omständighet. Baier binder alltså begreppet
förtroende vid något (person, sak, idé, känslotillstånd) som subjektivt sett
är viktigt för oss. Förtroendet binds oundvikligen samman med en social
situation, rum, tid och framför allt med objektet. Därför är det överhuvudtaget inte relevant att ställa frågan om vi litar på t.ex. någon person,
roll eller institution. Vi skall fråga vad, vem, på grund av vilket känslotilli
stånd litar vi på någon annan och varför? För att summera diskussionen
kan vi säga att i Baiers definition blir objektet för förtroende viktigare än
personförhållandets kontext (rollförväntningar, det institutionella utrymmet) som definieras av Seligman.
Baier löser upp Seligmans konstruktion av “jaget” och “den andra” genom att hämta den konkreta andra in i diskussionen, samt den förtroendefulla personen (truster) och den förtroendeingivande personen (trusted). Beroendet baserar sig på förhållandet eller maktspelet mellan dessa
individer. Med hjälp av exempel visar Baier att var och en av oss är i båda
rollerna i vårt vardagsliv, ofta omedvetet, och utan att kunna lösgöra oss
från dessa roller (Baier 1994:100-105). Det har ingen betydelse om det är
fråga om en individ eller en institution, eftersom förtroende inte i Baiers
sätt att definiera begreppet beror på ovannämnda faktor, utan det beror
på hur viktig förtroendeförhållandets objekt är för oss själva. Enligt Baier
låter man i förtroendeförhållanden andra (människor, institutioner, företag och nationer) ta hand om någon sak, person eller idé som man själv
bryr sig om och anser vara viktig. Ett förtroendeförhållande innehåller
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enligt Baier alltid makt, beroende och sårbarhet oberoende av om den
förtroendegivande (trusted) är en person eller en institution.
Vårt forskningsobjekt: den process där social- och hälsovårdssektorns
arbetstagare blir egenföretagare och det sätt på vilket de förhandlar fram
sina kontrakt med den kommunala sektorn, innehåller mycket av detta
förtroendeförhållande som Baier beskriver. Maktfaktorn är ständigt närvarande och blir väldigt påtaglig när de blivande egenföretagarna förhandlar om sina kontrakt med de kommunala tjänstemännen. Makt behöver inte nödvändigtvis utövas, men känslan är närvarande och påtaglig
också i och med att det ofta är före detta kommunala arbetstagare som blir
egenföretagare inom social- och hälsovårdssektorn.
Baiers sätt att behandla “jaget” och “den andra” räcker emellertid inte
för Seligman, som anser att den definition Baier ger av förtroende närmast
är ett tecken på förtrolighet enligt Seligmans egen definition på förtroende. Hur definierar då Seligman förtroendet? "Baiers uppfattning om förtroende är i själva verket tillförlit till att rollförväntningarna uppfylls och
tillförlit till de befintliga sociala kontrollmekanismerna och sanktionsmekanismerna, vilka garanterar ett beteende i enlighet med rollförväntningarna" (Seligman 1997:25).
Sevenhuijsen föreslår att man bäst kan se på förtroende ur den synvinkel som Baier definierat som utbyte av vård, omsorg eller att man bryr sig
om, där makt ständigt är närvarande. När vi har förtroende för någon ger
vi föremålet för vårt förtroende i någon annans omvårdnad. Föremålet för
vårt förtroende kan vara ett ting, en vara eller till exempel en del av vår
identitet. Exempelvis att berätta sin livshistoria för en terapeut eller forskare, eller att anförtro ett barn i dagvårdarens omvårdnad (Sevenhuijsen
1998). Makt och beroende är centrala verktyg i analysen av aktörernas
olika inbördes förhållanden när vi granskar förändringar i den offentliga
sektorns serviceverksamhet.
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Förändringar inom den offentliga sektorn
i Finland på 1990-talet
ii

När vårdarbetet blev lönearbete i och med tillväxten av den offentliga
sektorn på 1970- och 1980-talen, minskade betydelsen av den informella
vården som var uppbyggd på olika sociala nätverk kraftigt (Kovalainen &
Simonen 1996). Det är fortfarande oklart, om den informella vårdens
betydelse har ökat inom familjerna på 1990-talet som en följd av den ekonomiska recessionen. Vi kan i alla fall anta att de sociala nätverken inte
längre på 1990-talet baserar sig på familjen och släkten på samma sätt som
på 1970-talet.
Till välfärdsstaternas uppgifter hör att trygga medborgarnas grundbehov
och grundtrygghet. Sedan andra världskriget har välfärdsstatens uppgift
varit att stöda den ekonomiska tillväxten, att förnya arbetskraften, att uppfostra nya generationer, att lugna ner politiska konflikter, att utjämna de
sociala skillnaderna och att normalisera och att normgiva vardagen (Offe
1984). Social- och hälsovårdssektorn är en stor del av vår välfärdsstat. Traditionellt har kommunerna och kommunalförbunden (samkommunerna)
med hjälp av staten skött om denna service. Den förändrade ekonomiska
situationen i Finland har lett till att man anser att välfärdsstaten är i kris
(Julkunen 1992). Den offentliga sektorn i sig själv har inte fördjupat den
ekonomiska krisen, men p.g.a. recessionen minskade den finansieringsgrund med vars hjälp man finansierar den offentliga sektorns service kraftigt, d.v.s. kommunernas och statens skatteinkomster minskade drastiskt
och finansieringen av servicen stramades åt (Kovalainen 1996, 81).
Omstruktureringarna på 1990-talet har konkret skurit ned på förmåner
och service i samhället, alltså monterat ner det traditionella servicesystemet. På grund av det enhetliga lönesamhällets sönderfall på 1990-talet
förutspås det att en allt större del av den service som behövs skall produceras på marknaden, i hushållen eller med hjälp av sociala nätverk (Kasvio
1994: 260). Samtidigt flyttar man ansvaret för att producera service från
den offentliga sektorn till andra samhälleliga arenor; till marknaden, medborgarverksamheten, närsamhället och till familjen.

KOOPERATION, IDEELLT ARB. & LOKAL EKONOMISK UTV. Kooperativ årsbok 2002

253

Recessionen på 1990-talet har i Finland lyfts upp som en orsak till omorganiseringen av den offentliga sektorn (se Heikkilä 1997). Den ekonomiska recessionen skapade relativt snabbt ett omedelbart behov av att
förverkliga förändringar. Utgångspunkten till förändringarna inom den
offentliga sektorn bör dock sökas i brytningen på en djupare ideologisk
nivå, där statens betydelse, som en samhällelig och ekonomisk operatör,
organiserare av service och som den kollektiva strukturen, är i förändring.
Förändringen har lett till olika utvecklingsprocesser i olika länder. En
sammanbindande faktor i dessa väldigt varierande utvecklingsprocesser i
olika länder är förändringen i statens och de statliga aktörernas (kommunerna, kommunförbunden) roll och betydelse. Förändringens nyckelord
är privatisering och en minskning av den statliga regleringen, avreglering
eller liberalisering. Det är inte endast fråga om en förändring i statens och
de statliga aktörernas position utan i vidare bemärkelse ett tecken på den
iii
rådande liberal-vågen.
Det finns en ideologisk dimension i privatiseringen: förändringen av
den välfärdsstatliga servicen har anknutits till minskningen av den jämlika
och rättvisa samhällsutvecklingen. Ett exempel på detta är att "caring society" -tänkandet har minskat då marknadens betydelse har ökat: man tänker att marknaden och dess intåg i den offentliga sektorn undantränger
det rådande samhälleligt goda och att pengar blir ett mått på allting (bl.a.
Hay 1996; Manning & Page 1992). Går det så i och med att den privata
servicen har uppstått? Begreppet förtroende är fast anknutet vid medborgerligt engagemang, men kan förtroendet få nya former eller skepnader i
och med marknadsmekanismernas tillväxt?
De nya verksamhetsformerna inom välfärdsservicen motsvarar inte begreppsligt privatiseringen, utan härrör sig framförallt från en förändring
av kvinnornas lönemarknad, från riskerna vid produktionen av välfärdsstatlig service och skapandet av de s.k. kvasimarknaderna. Kvasimarknaden fungerar inte som den perfekta marknaden. Termen kvasimarknad
hänvisar till den offentliga finansieringens stora roll som finansiär och
beställare av service. Det är tjänsteproducenterna, vanligtvis före detta
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löntagare i den offentliga sektorn, som tar en risk då de övergår från lönearbete till att bli egenföretagare.
Avregleringen av den offentliga sektorn i Finland kan ses som en helhet
som utvecklas i olika riktningar, i vilka såväl slopandet av reglerande
normhierarkier, olika frikommunsförsök som också privatiseringsansatserna skapar lösningar som påverkar medborgarna på olika sätt. Under
1990-talet verkar det ha skett en delning i utvecklingen av den välfärdsstatliga inkomstfördelningspolitiken och servicesystemen. En relativt centraliserad beslutsmekanism har behållit kontrollen över definieringen av
inkomstfördelningsgrunderna som innebär det samma för alla, oberoende
av den regionala placeringen. Däremot har välfärdsservicen, dess organisering och förändringsriktningar, såsom privatisering, servicens utveckling,
inriktning och nedskärningar allt tydligare börjat ses som frågor som skall
lösas på den lokala nivån (kommunalpolitiska frågor) (bl.a. Heikkilä
1997). Det är klart att regionala och lokala skillnader i servicesystemet på
detta vis kommer att växa inom en viss generell normreglering.
Omstruktureringen av den offentliga sektorn är alltså förutom en förändring på ideologisk nivå även en omorganisering som berör arbetsförhållanden och arbetskraft, där inbesparingen av kostnader är en viktig
bakgrundsfaktor. Dessutom är statsandelsförnyelsen, som man började
förbereda redan före den ekonomiska lågkonjunkturen på 1990-talet, en
annan central bakgrundsdimension i Finland: principerna om att lösgöra
den kommunala servicen från statens strama budgetstyrning fanns skrivna
i ett lagförslag redan före den ekonomiska recessionen på 1990-talet, ursprungligen år 1988. Tidigare hade statsandelssystemet väckt kritik på
många håll (bl.a. Komiteamietintö (Kommittébetänkande) 1982:66). Den
framlagda kritiken riktades främst mot hur komplicerat systemet var. Det
nya systemet hade som mål att lösgöra de statliga styrmekanismer för
reglering av kommunal verksamhet som hade upplevts som ineffektiva.
Denna tanke tycks även vara skriven i den allmänna motiveringen i
statsandelslagen för kommunerna, där man poängterar kommunernas
ökade rätt till självstyre och en ökning av kostnadsmedvetenheten.
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Principerna om att lösgöra all kommunal service från statens strama
tyglar var alltså skrivna i ett lagförslag redan innan den ekonomiska recessionen på 1990-talet. De mekanismer med vars hjälp Finland nådde detta
mål, ligger nära de metoder man använder vid privatisering: försäljning av
egendom, bolagsbildning och utnyttjande av privata producenter vid
utbudet av offentlig service. De två förstnämnda berör speciellt den statsägda industrin, inte kommunal service. Beträffande kommunal social- och
hälsovårdsservice använde man sig inte av försäljning av offentlig egendom eller bolagsbildning. Privata producenter började användas vid sidan
av den offentligt producerade servicen eller som substitut för den. Privatiseringen av det offentliga servicesystemet innebär inte en avsaknad av
kontroll från den offentliga makten, utan en uppkomst av nya komplicerade kontrollmekanismer. Kvalitetskontrollen vid produktion och köp av
välfärd kräver för att fungera att man skapar ett kontrollmaskineri, ifall
produktionen inte helt baserar sig på förtroende mellan aktörerna. På
detta sätt kan förtroendet endast vara uppbyggt på ett lokalt plan mellan
aktörerna.
I diskussionen om privatisering och avreglering, har man inte gjort stor
skillnad mellan privatisering, (d.v.s. ägande och en flyttning av äganderätten) och en minskning av reglering, (d.v.s. avreglering och liberalisering)
även om begreppen logiskt har olika betydelse. Offentligt ägande betyder
nödvändigtvis inte statligt monopol, och privat ägande betyder inte att det
alltid finns konkurrens. Offentligt ägande har dock för det mesta sammankopplats med att konkurrens inte förekommer medan privat ägande har
sammankopplats med att konkurrens förekommer. Här kan en begreppslig
förväxling uppstå: Å ena sidan antas privatiseringen och försäljningen av det
offentliga ägandet, och å andra sidan den privata serviceproduktionen som
ett alternativ till offentlig serviceproduktion av sig själv leda till att marknader och konkurrens föds och därmed leda till effektivitet och kostnadsbesparingar (bl.a. Socialdepartementet 1994:27-29), utan att så nödvändigtvis
skulle vara fallet (som exempel förändringarna i den sociala sektorns kostnadsstruktur i Storbritannien på 1980-talet).
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Den privata verksamhetens effektivitet och effektiviseringen av den offentliga sektorns verksamhet med hjälp av privatiseringen är argument
som ofta förs fram till privatiseringens försvar. Krav på rationalitet, effektivitet och produktivitet har alla alltmer blivit uttalade kriterier för offentlig verksamhet på 1990-talet. Inom den välfärdsstatliga servicesektorn har
man beräknat att två tredjedelar består av personalkostnader (s.k. lönekostnader). Därför är det ganska klart att just dessa kostnader är mål för
nedskärningar. Att dra ned på kostnaderna genom att effektivera det utförda arbetet inom den kommunala välfärdsservicen närmar sig "lean
production"-modellen. Såväl i Finland som även på andra ställen har nya
privata tjänsteproducenter lyckats konkurrera i viss mån just genom att
skära ner personalkostnaderna och inte egentligen med att införa nya
innovativa serviceformer, vilka skulle sänka kostnaderna (Kovalainen,
Simonen & Österberg 1996). Lean production-modellens tydligaste drag
kan kopplas till de förändringar som har skett i arbetsförhållanden som
leder mot tillfällig-, deltids- och t.ex. timbaserat arbete, vilket i vårdarbetet
är speciellt problematiskt. I och med omstruktureringen, verkar det som
om välfärdsstaten flyttar över riskerna med produktionen av välfärd till
sina medborgare, främst till kvinnorna, delvis genom att minska antalet
arbetstagare i löneförhållanden, vilka blir privata serviceproducenter och
tar företagarrisker i sin verksamhet, och delvis genom att förflytta service
till marknaden (Kovalainen 1999). Marknader uppstår på den offentliga
sektorn i praktiken genom att serviceproducenter (privata serviceproducenter, offentliga sektorn, tredje sektorn) och beställare (kommunen,
kommunförbunden, staten, medborgaren, privata företag) separeras från
varandra. Privatisering garanterar dock inte effektivitet: i flera fall i det
ekonomiska och samhälleliga livet (t.ex. i fall av naturlig monopol), kan
den offentligt arrangerade verksamhetens effektivitet överträffa den privata verksamhetens effektivitet.
De förändringar som skett i samhället och arbetslivet har orsakat att
egenföretagsamhet och självsysselsättning har utvecklats till aktningsvärda alternativ även på den offentliga sektorns lönearbetsmarknad, såsom
inom social- och hälsovårdsservice, där egenföretagsamhet tidigare inte
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förekommit bortsett från starka professioner (läkare, tandläkare). Det är
klart att recessionens inverkan och en ökning av egenföretagsamheten i
social- och hälsovårdsbranschen hänger samman. Kommunerna har delvis
strävat efter att effektivisera utbudet av sin egen service och delvis har man
försökt överföra produktionen av service till att bli privat producerad, på
så sätt att kontrollen bibehålls i de kommunala beslutsfattarnas händer
(s.k. avtal om att köpa service. Ett system med underleverantörer för organiseringen av service inom den offentliga sektorn). Samtidigt har kommunerna börjat leta efter nya former för att producera service. I produktionen av service har man i Finland knappast alls stannat för privatisering
m.a.o. att sälja offentliga tjänsteenheter till privata företag, utan man har i
högre grad börjat bygga upp nya verksamhetsformer. Utvecklingen av de
nya verksamhetsformerna i kommunerna har skett via olika kanaler. Delvis har initiativen kommit från gräsrotsnivå, från medborgare och serviceproducenter, och delvis har kommunerna själva aktivt börjat skapa möjligheter för en privat produktion av service. Förutom via privatföretagsamhet har förändringen i servicestrukturen skett genom grundandet av
arbetsandelslag, personalföretag eller genom utnyttjande av den service
som den tredje sektorn erbjuder (Simonen 1996).

Förtroende och nya aktörer
inom offentliga sektorn
Vårt material består av intervjuer med egenföretagare inom social- och
hälsovårdssektorn och tjänstemän i sex kommuner (år 1999) och en enkät
till 3500 personer i åldern 16-75 i Finland (år 2000). Enkäten behandlade
frågor om erfarenheter av service och tillit till institutioner osv. I denna
artikel behandlar vi inte enkätmaterialet utan fokuserar på intervjuerna.
Vi har tidigare rapporterat om en enkätstudie som riktades till samtliga
nya egenföretagare inom social- och hälsovårdssektorn i Finland (Kovalainen & Simonen & Österberg, 1996). Denna studie från 1996, som ger
oss en bild av vem egenföretagaren inom social- och hälsovårdssektorn är,
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fungerar som bakgrund och referansram när vi tolkar intervjuerna som
genomfördes 1999.
Intervjuerna med egenföretagarna och de kommunala tjänstemännen
tog i genomsnitt 1 timme. Vi ville få en bild av servicestrukturen, inställningen till egenföretagsamheten, de kommunala verksamhetssätten, egenföretagarnas erfarenheter och upplevelser osv. i varje kommun. Vi var
speciellt intresserade av hur förhandlingsprocessen gick till och hur egenföretagarna upplevde den. Vi ville försöka utröna hur och på vilket sätt
förtroendet skapades mellan aktörerna i förhandlingsprocessen och på
vilket sätt maktförhållandena blev synliga i processen.
Intervjuerna bandades och transkriberades och texterna analyserades
tematiskt. Eftersom de undersökta kommunerna var få (endast sex till
antalet) ger vi inga detaljerade resultat utan sammanfattar resultaten genom att fokusera speciellt på förtroendet, som diskuteras i den teoretiska
delen.
Förhållandet mellan de kommunala tjänstemännen och social- och
hälsovårdssektorns privatföretagare och andra nya organ är tudelat. Enligt
Seligmans definition är det fråga om två olika former av förtroende: tillit
(confidence) till institutioner, och förtroende (trust) för individer. Tilliten
(confidence) baserar sig på att man som institution producerar service
som traditionellt har producerats som kommunal service, och den bör i
princip motsvara samma förväntningar även om den är privat producerad. Förtroendet är en förutsättning eftersom produktionssättet är nytt
och ofta oprövat. När nya aktörer träder in på marknaden omvandlas de
tidigare verksamhetsmodellerna och verksamheten förknippas med ett
riskelement, som förutsätter ett ömsesidigt förtroende av aktörerna. Förväntningarna på verksamheten måste omförhandlas, eftersom de gamla
förväntningarna inte längre är i kraft och de nya förväntningarna inte har
hunnit bli institutionaliserade. Av denna orsak är förtroende ett viktigt
element vid utvecklingen av nya former av serviceproduktion.
På basen av enkätundersökningen till samtliga privata företagare inom
social- och hälsovårdssektorn i Finland, samt intervjuerna med privata
företagare och tjänstemän år 1999 (Kovalainen & Simonen & Österberg
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1996; Österberg 1999) är det motiverat att påstå att i förhållandena mellan
de nya serviceproducenterna de kommunala tjänstemännen och kunderna
förekommer både förtroende (trust) och tillit (confidence) samtidigt, i fall
vi vill använda oss av Seligmans indelning. Det handlar inte enbart om
tillit till institutionen (confidence), utan om människan eller människor
som producenter av service, med vilka ett förhållande inleds (kunder eller
kommunala myndigheter) som baserar sig på förtroende (trust) eller
bristen på det. Även om det handlar om en serviceproduktion som söker
en institutionell form är det då man talar om serviceproducenter i socialoch hälsovårdsbranschen en mycket personifierad verksamhet. De kommunala tjänstemännens och kundernas förhållande till serviceproducenten är personligt, och kan inte tolkas som ett å ämbetets vägnar uppkommen tillit (confidence) till serviceproducentens institution. Det är fråga
om ett mycket mera komplicerat förhållande. De kommunala tjänstemännen – och kunderna – tar en viss risk då de väljer en privat producerad
service. Den privata produktionen av service har inte i detta nu samma
traditioner, som med hjälp av kontinuitet automatiskt skulle skapa tillit
(confidence) mellan institutioner, utan de institutionella och strukturella
förhållandena måste i och med förändringarna under 1990-talet formas
om från början. Riskelementet gäller både producenten och köparen/beställaren av tjänsten. Därför behövs ett ömsesidigt förtroende
(trust).
Även Seligman (1997:24-27) betonar att förtroendet kommer in i bilden i sociala förhållanden i sådana situationer där rollförväntningarna är
öppna för diskussion och tolkning. Beteendet hos dem som fungerar i en
institution är inte helt förutsägbart särskilt inte då det är fråga om nya
verksamhetsformer och i valet av dessa. Från början av 1990-talet har de
nya serviceproducenterna inlett sin verksamhet i en situation då institutionella kontrollmekanismer ännu saknades. Såväl sätten för att göra upp
kontrakten som förtroendet skulle skapas i en ny situation som saknade de
institutionella mekanismerna (bl.a. fanns det ingen kontrollapparat för
den privat producerade servicen). Då nya verksamhetsformer föds även
inom traditionella branscher är aktörernas rollförväntningar öppna för
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diskussion och tolkning. På politisk nivå kan man kanske tala om en generell tillit till nya former av serviceproduktion, men på konkret gräsrotsnivå
kan man inte göra den skillnad som Seligman presenterar, framför allt
eftersom det är praktiskt taget omöjligt att finna tillfällen som är fria från
rollförväntningar. Baiers sätt att definiera förtroendet via objektet fungerar i detta fall bättre. Vi förkastar alltså den delning av förtroende i två
åtskilda delar som Seligman gjort och stannar för Baiers definition som
poängterar objektets betydelse och beroendet.
Då man granskar förhållandet mellan de kommunala beslutsfattarna
och de nya producenterna av service inom social- och hälsovårdssektorn
kan man som ”mätare” använda hur väl samarbetet fungerar och dess
kontinuitet. Samarbete kräver att det finns ett förtroendeförhållande mellan aktörerna, vilket otvivelaktigt bygger på olika villkor (se Ilmonen
2000). Även om man kan utöva kontroll och myndighetsövervakning
genom att hänvisa till lagar och förordningar, är det dock en förutsättning
för att saker och ting skall fungera att det finns ett ömsesidigt förtroende
för att reglerna följs – vare sig de är skrivna eller oskrivna. Ur de kommunala beslutsfattarnas synvinkel sett är det viktigt att de kan lita på de privata serviceproducenterna (Moilanen 1998). Förutom förtroende förväntar man sig även att de privata serviceproducenterna skall vara flexibla.
Flexibiliteten i arbetet är den egenskap som enligt egenföretagarnas egen
åsikt är den viktigaste konkurrensfaktorn på marknaden för social- och
hälsovårdsservice (Kovalainen & Simonen & Österberg 1996).
De kommunala beslutsfattarnas inställning till de privata serviceproducenterna har varierat under 1990-talet, generellt har inställningen varit
positiv. Av alla de undersökta privata producenterna av social- och hälsovårdsservice i landet meddelade 61 procent att inställningen har varit
positiv eller korrekt (Kovalainen & Simonen & Österberg 1996). Den
kommunala utfästelsen om köp av service var också en betydande faktor
för inställningen. Man förhöll sig till största delen positivt till de företagare
med vilka kommunen hade ett avtal om köp av tjänster med. Förtroendeförhållandet hade i praktiken skapats i och med avtalet, men basen för
förtroendet hade ofta lagts i den tidigare verksamheten som löntagare på
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den offentliga sektorn. Producenterna av servicen måste å sin sida ha ett
grundmurat förtroende för att deras verksamhet godkänns och att dess
kontinuitet är garanterad. För att kunna investera och göra upp planer för
framtiden måste de kunna lita på de löften som de kommunala tjänstemännen har givit (Kovalainen & Simonen & Österberg 1996:70).
Den överlägset mest vanliga arbetshistorien för personer som blivit företagare i social- och hälsovårdsbranschen är att de kommer från ett arbetstagar- eller tjänsteförhållande i kommunen eller kommunförbundet
(Kovalainen & Simonen & Österberg 1996:21). Många företagare tog
dessutom upp den aspekten, att de var kända personer i kommunen vilket
underlättade inträdet i branschen och inledandet av företagsverksamheten. Processen att bli företagare underlättas förstås även av att de som
gamla arbetstagare kände till kommunens verksamhetsvanor och även
brister. Förtroendet mellan de kommunala tjänstemännen och företagarna
iv
förefaller att i hög grad basera sig på erfarenhet och bekantskap. Företagarens anseende är en viktig faktor då man talar om förtroende men det
ersätter inte ett förtroende som baserar sig på erfarenhet (Lorenz
1988:206). Speciellt i små kommuner personifieras förtroendet och personens anseende kan vara en betydande faktor i hur han lyckas föra fram sin
sak i den kommunala organisationen.
I dylika fall är förtroendet baserat på tidigare verksamhet och aktivitet.
Går det att förflytta detta förtroende, att så att säga ta det med sig från den
offentliga sektorn till den privata sektorn? Enligt våra resultat är det så att
förtroendet är fast förankrat i personen och dennes yrkeskunskap. Vi tolkar
det så att en god och stark yrkeskunskap bygger upp företagarens image för
den offentliga sektorns aktörer. Mera komplicerat blir det i praktiken eftersom maktutövningen och kontrollfunktionen kommer in i bilden när det
handlar om att sälja sina tjänster och att upphandla tjänster. I intervjumaterialet ser man att det finns en obalans mellan aktörerna beträffande maktpositioner. Kommunala beslutsfattare kan ibland diktera de villkor enligt
vilka den privata företagaren kan fungera. Även om produktionssättet är till
synes fritt och företagar-baserat är regleringen av funktioner, aktiviteter och
kostnader starkt närvarande även i den privata modellen.
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Sammandrag
Det finländska välfärdssamhällets utveckling hamnade i och med den
ekonomiska recessionen inför en utmaning. Utmaningen riktades till såväl
kollektiva ideologiska system som till konkreta sätt att organisera välfärdsservicen. Vid sidan av den offentligt producerade och finansierade
servicen har det under 1990-talet uppstått flera alternativa och kompletterande modeller i vilka statens (kommunernas och kommunförbundens)
betydelse har förändrats från producent av service till dess finansiär och
organisatör av denna. Marknadens betydelse vid organiseringen av den
offentliga sektorn – vare sig det är fråga om byggnadsarbete, skolinrättning, vård av åldringar, invalider eller barn – har vuxit kraftigt på 1990talet. Inom socialpolitiken har man karakteriserat förändringen som en
förflyttning till en välfärdspluralistisk “welfare mix”, där den offentligt
producerade och finansierade servicen kompletteras av en privat producerad och till en viss del även en privat finansierad service samt den s.k.
tredje sektorn. De största förändringarna i den välfärdsstatliga servicen
har skett i vissa länder, som Storbritannien, under de senaste tio-femton
åren, medan förändringarna i den offentliga sektorns välfärdsservice till
exempel i de nordiska länderna (Sverige, Finland, Norge) kom i gång först
under de senaste åren (Daly & Lewis 1998; Simonen & Kovalainen 1998;
Waerness 1998).
Sambandet mellan privatiseringsdiskussionen och de nya formerna av
välfärdsstatliga servicesystem rör sig i hög grad på en ideologisk nivå, för i
praktiken har en privatisering av den offentliga sektorn i den utsträckning
som begreppet förutsätter – en förflyttning av offentliga tillgångar eller
försäljning till den privata sektorn – inte skett inom servicesektorn. Det
har snarare varit fråga om att skapa förutsättningar för en “kvasimarknad” i kommunerna. De som bjuder ut service konkurrerar sinsemellan
om efterfrågan på service hos en finansiär och servicens producent skulle
alltså väljas på basen av en jämförelse av servicens pris/kvalitetförhållande. Det finns dock ett samband mellan den teoretiska och den
ideologiska nivån. Såväl privatiseringen som de välfärdspluralistiska lösningarna innebär en liknande förflyttning bort från statens och kom-
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munsektorns centrala position, bort från förverkligandet av en stabil lönearbetsmodell mot en föränderlig välfärdsstatlig struktur och flexibelt arbete som förändras från lönearbete till privatföretagande och därmed
flyttas risken vid välfärdsstatlig service från staten till företagaren.
Man har även i den forskning som gäller av de nya serviceformerna, på
samma sätt som i privatiseringsdiskussionen, glömt de mekanismer med
hjälp av vilka förändringarna har förverkligats. Begreppen socialt kapital
och förtroende är nödvändiga i förståelsen och analysen av hur nya mekanismer föds och fungerar både ur social kohesions- och samarbetssynvinkel. Det är fortfarande outforskat på vilket sätt de nya systemen, liksom
förflyttningen av välfärdsstatlig service från den offentliga sektorn till de
privata tjänsteproducenterna, kan byggas upp med hjälp av förtroende och
det existerande sociala kapitalet. På basen av vårt material är det tydligt att
de nya aktörerna på den välfärdsstatliga marknaden, vars verksamhet
baserar sig på redan existerande sociala nätverk och förtroende som byggts
upp i tidigare verksamhet, kan skapa nya verksamhetssätt i de offentliga
strukturerna. Det återstår att se om det kan ske på samma sätt i fortsättningen då det kommer nya aktörer till den redan existerande "marknaden". De nya serviceproducenterna, som har kommit från en annan
bransch, eller som har bytt kommun, är utan det nätverk av förtroende
som skapats i tidigare förhållanden och upplever ofta problem med att
klara av kommunens byråkrati. Detta försvagar förtroendet för dem, lika
som avsaknaden av lönearbetserfarenhet minskar förtroendet för serviceföretagaren och hennes/hans trovärdighet. På basen av vårt material ser
det ut att vara så att även i företagsverksamheten baserar sig förtroendet
på en stark yrkesprofession.
Produktionen av alternativ service kan vara ett svar på att de traditionella välfärdsstatliga verksamhetsformerna i någon mån håller på att
stramas åt. Den förändring som skett i social- och hälsovårdsbranschen
mot en pluralism, mot ett utbud av "welfare-mix"-service kan ses som ett
exempel på medborgaraktivitet, men orsaken till denna utveckling kan
även vara medborgarnas minskade förtroende för den offentliga sektorn
som serviceproducent. Man bör undersöka, om detta innebär en stor
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förändring i hur medborgarna förhåller sig till välfärdsstatens servicesystem. Som helhet har utvecklingen mot modeller för alternativ servicepro
duktion gjort verksamhetsområdet inom social- och hälsovårdsbranschen
mera brokigt, men otvivelaktigt även förändrat den offentliga sektorns
verksamhetsformer och de förtroendeförhållanden som där uppstår. Hur
förtroendeförhållandena i denna situation byggs upp, förnyas eller försvinner är en fråga som vi i fortsättningen försöker svara på.
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Slutnoter
i

Baier använder termen entrust, som innefattar beroende.

ii

Vårdarbete avser i detta fall den välfärdsstatliga servicens vårdarbetsprofessioner, samt vård och omsorg av barn, åldringar och invalidiserade
personer.
iii

Statens position är inte oföränderlig, även om den ekonomiska historien
i industriländerna efter det andra världskriget har dominerats av statens
ständigt växande roll. Förändringens snabbhet och statens betydelse har
växlat landsvis, ändå har statsegendomen, -förvaltningen och -regleringen,
samt statens andel i ekonomiska och välfärdsstatliga uppgifter vuxit tydligt ända till 1970-talet i de flesta industriländer. Under 1980- och 1990-
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talen har i huvudsak tre trender förekommit: privatiseringen, minskningen av den statliga regleringen och skattepolitiken. De har som sällskap fått
flera tillämpningar, beroende på land, verksamhetsområde och service.
iv

En ofta framförd delning är att tala om ett förtroende som grundar sig
på fördel eller hot, på erfarenhet eller på identifiering (Lewicki & Bunker
1996:119-124; se även Ilmonen et. al. 1998). Denna fördelning förutsätter
att de parter som inleder ett samarbete inte är bekanta sedan gammalt.
Denna utveckling av förtroende framskrider så att det först bildas ett förtroende som baserar sig på hot eller fördel. Parterna utför det som förväntas av dem, för att de är rädda för konsekvenserna i annat fall och i
början av ett förhållande är det mycket känsligt att behålla ett förtroende.
Följande steg i utvecklingen är då förtroendet förändras till ett förtroende
som baserar sig på upprepad erfarenhet. Förtroendet baserar sig då på det
att parterna känner varandra tillräckligt väl för att kunna förutspå den
andres rörelser. I detta skede har parterna redan gemensamma erfarenheter, som hjälper dem att förutse när endera parten kan handla opålitligt.
Detta förtroende baserar sig på bekantskap (familiarity), men är även nära
uppställningen i spelteorin där antalet upprepningar skapar förtroende för
den andres handlingssätt. Det tredje skedet är ett förtroende som baserar
sig på identifiering. För att förtroendet skall utvecklas till denna nivå förutsätts att parterna förstår och respekterar varandras önskningar. Nivån på
förtroendet är så hög att parterna kan t.ex. representera varandra. Förtro
ende som baserar sig på erfarenhet eller brist på det, kan man anse vara
typiskt i den finländska företagsvärlden (Ilmonen et. al. 1998:46). Det här
beskrivna förtroendets tredelning kan man inte direkt använda sig av då
man analyserar det förtroende som finns mellan de kommunala organen
och serviceföretagarna i andra avseenden än just förtroende som baserar
sig på erfarenhet.
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Arb etslivsinstitutet, Öster sund

Social ekonomi och lokal
ekonomisk utveckling i
Jämtland och Tröndelag
1. Inledning

I

SVERIGE HAR REGIONALPOLITIKEN

varit starkt kopplad till arbetsmarknadspolitiken, vilken inriktats på att bekämpa arbetslöshet och stödja
kompetensutveckling. Ökade svårigheter att föra en effektiv nationell ekonomisk politik i den allmänna globaliseringen och EU-medlemskapet har
bidragit till att denna politik reviderats. Fokus på lokal ekonomisk utveckling har ökat, medan centralt styrda regionalpolitiska åtgärder minskat. Vi
har i vissa avseenden rört oss ifrån en sektorekonomi med regionalpolitik
uppbyggd kring subventioner och stöd, mot en näringspolitik i vid mening.
Trenden mot minskad ekonomisk politik förstärker fokus på lokal utveckling. Både Sverige och Norge kan betecknas som välfärdsstater. I båda länderna har staten fört en aktiv välfärdspolitik, vilket delvis förklarar att glesbygdsregionerna inte ur ett EU-perspektiv kan ses som problemområden
med ekonomisk nedgång, hög arbetslöshet och låga inkomstnivåer.
Det fanns åtminstone en märkbar skillnad mellan Norge och Sverige
när den ekonomiska tillväxten avtog på 1970-talet. I Norge hade man
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funnit olja, och intäkter från denna naturresurs kunde användas till att
dämpa verkningarna av krisen. En motsvarande kassakista fanns inte på
svenska sidan. Denna skillnad kan ha bidragit till att regionalpolitiken
utvecklades olika i de två länderna. I Norge innebar regionalpolitiken från
1
mitten av 1970-talet att skillnader mellan regioner skulle utjämnas. Detta
innebar generösa subventioner till jordbruket. Därmed fick glest befolkade
landsändar andra förutsättningar att utvecklas och överleva än motsvarande regioner på den svenska sidan. Detta avspeglas i att den starka utflyttningen från Jämtland och andra glesbygdslän inte har en motsvarighet
i Norge. Samtidigt finns tecken på att den sociala ekonomins utveckling
kan vara starkare på den svenska sidan. En jämförelse mellan Jämtland
och Tröndelag visar t.ex. att nykooperation2 haft en betydligt kraftigare
tillväxt i Jämtland. Avsikten är här att analysera vad skillnaderna i den
sociala ekonomins utveckling mellan Jämtland och Tröndelag kan bero på
ur ett nationellt perspektiv. Med utgångspunkt i nationalekonomiska
teorier samt observerade skillnader i nykooperationens utveckling i Jämtland och Tröndelag belyses också frågan om när och hur den sociala eko
nomin kan bidra till lokal ekonomisk utveckling.

Nykooperation i Jämtland och Tröndelag
I en studie av nykooperationens utbredning finner Forbord (1997) att
utvecklingen har varit betydligt kraftigare i Jämtland än i Tröndelag, särskilt efter 1987. Forbord (1998) fann i sin undersökning att under perioden 1993-96 startade i Jämtland 106 nykooperativ, medan 8 lades ner,

1

Avskrivning av studiemedel, subventionering av elpriser, löneförmåner och frånvaro av
arbetsgivaravgifter utgör exempel på lockbeten som använts för att få människor att bosätta
sig i regionalt avlägsna bygder i Norge.
2
Tillväxten inom nykooperativa verksamheter (till skillnad från etablerad, traditionell
kooperation) tog fart i början av 80-talet (Höckertin, 2001). Med nykooperation avses här
ekonomiska föreningar som startat sin verksamhet efter 1984. Dessa verksamheter är oftast
småskaliga såväl till antal anställda som till omsättning, och medlemsaktiviteten är oftast
högre. I Sverige finns inte någon särskild lag som reglerar kooperativ eller ideella verksamheter, men det finns en lag för ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening kan dock i
praktiken betraktas som ett kooperativ, även om inte alla kooperativ är ekonomiska föreningar.
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vilket betyder en nettoökning på 98 nykooperativ under dessa fyra år.
Studien har inte kunnat ge motsvarande statistik för Tröndelag, men visar
ändå en tydlig ökning, om än mindre än för Jämtland. Det fanns fler kooperativ per invånare i Jämtland. Inriktningen på kooperationen skilde sig
åt mellan de båda regionerna. I Jämtland fanns kooperativen främst inom
3
tjänstesektorn, omsorg och lokal utveckling. I Tröndelag fanns de däremot främst inom regionens primärnäringar, dvs. särskilt inom lantbruk.
Enligt Forbord (1997) tyder inriktningen på att drivkrafterna bakom
framväxten av kooperationen ser olika ut för de två regionerna. Hans
slutsats var att i Jämtland har "eldsjälar" eller s k samhällsentreprenörer
varit pådrivande då det främst varit konsumentintressen som präglat den
utveckling av nykooperation som ägt rum 1993-96. I Tröndelag, å andra
sidan, fann han att det var producentintressen, särskilt jordbruk som do4
minerat utvecklingen.
Forbords undersökning visade också att det i Tröndelag fanns många
olika typer av kooperativ inom jordbruket som saknar motsvarighet i
Jämtland. Det fanns exempelvis många lokala kooperativ för avbytare i
Tröndelag, kooperativ kring nyttjande av maskinpark, kooperativ kring
betesmarker, samt kring försöksringar. Skillnaden i inriktning på kooperativen avspeglas också i antal sysselsatta. I Tröndelag bidrog stöttningen
av avbytarkooperativen från den nationella nivån till att det 1995 fanns
relativt många arbetstillfällen inom dessa i Tröndelag, de flesta dock i form
av deltid.
Kooperationens starka koppling till jordbruk i Norge avspeglas också i
att det är traditionella frågor kring kooperation som fokuseras inom lantbrukskooperationen. Johnstad (2001) beskriver hur diskussionen om
organisation relateras till maktförhållanden och styrning inom lantbrukskooperationen. Här tydliggörs hur traditionella kooperationsfrågor
fortfarande dominerar i Norge, dvs. maktfördelning mellan grupper står

3

Med tjänstesektorn menas främst handel, restaurang, fritid, turism, kollektivtrafik, media,
konsultverksamhet, kultur och utbildning.
4
Författaren poängterar att detta resultat till viss del kan bero på att det fanns relativt många
jordbrukskooperativ i urvalet från Tröndelag. Se Forbord (1998), s. 89, tabell 1 och 2.
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fortfarande på dagordningen, liksom för 20-30 år sedan. Detta intryck
stärks av Gulbrandsens (2001) analys kring den starka kopplingen mellan
traditionell kooperation, välfärdsstat och offentlig sektor i Norge. Han
finner utifrån sin egen undersökning bl a att ledare inom traditionell kooperation i Norge i större grad sluter upp kring den norska välfärdsstaten
5
än vad näringslivet gör.

Utvecklingstendenser
Nykooperationens utveckling har varit mer känd i Sverige än i Norge. En
förklaring är att ett statligt stödsystem för rådgivning kring kooperativt
företagande sedan mitten av 1980-talet byggts ut i samtliga län i Sverige. I
Sverige innebar också ett ökat intresse för social ekonomi efter EUinträdet att en arbetsgrupp inom regeringskansliet beskrivit begreppet i
6
två rapporter. Resultaten av en kartläggning av social-ekonomiska verksamheter i Sverige visar stora skillnader i nykooperationens regionala
7
utbredning. I Jämtland har antalet arbetsställen i ekonomiska föreningar
8
ökat med en tredjedel mellan år 1993 och 1999. Att Jämtland och andra
glesbygdslän ligger relativt högt jämfört med vad som gäller för Sverige
som helhet tyder på att nykooperationen kan ha haft viss betydelse när det
gäller utveckling av glesbygd. Det har inte gjorts någon liknande kartläggning av utvecklingen i Norge, och någon uppföljning av Forbords studie
9
avseende utvecklingen efter 1996 har heller inte gjorts. Därmed finns ej
heller statistik som visar att denna skillnad mellan länderna skulle ha
förändrats efter 1996. Totalt finns i Norge endast ca 150 kooperativ inom
5

Gulbrandsens (2001) s 40.
Den officiella beskrivning av social ekonomi som används på myndighetsnivå i Sverige är
att verksamheten ska tjäna sina medlemmars intressen före vinstintresset samt att människan och arbete ska ha förtur framför kapital när verksamhetens resurser fördelas. Verksamheten ska också förvaltas självständigt och beslutsprocessen ska vara demokratisk. Se rapport
Kulturdepartementet (1999), sid. 37.
7
Resultaten publicerades i form av en antologi: Westlund (red)(2001).
8
Höckertin (2001), s 94.
9
Enligt Arild Lövik på Det Kunglige Selskapet for Norges Vel har inte någon kartläggning av
detta gjorts i Norge. Forskare inom området vid Norsk Institutt for By- og regionforskning i
Oslo och Bygedeutvikling i Trondheim bekräftar att väldigt lite forskning bedrivits kring
lokal utveckling och nykooperation i Norge sedan Forbords studie.
6
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barnomsorgen (samvirkesbarnehager på norska), av vilka de flesta startade
i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Det faktum att väldigt få
barnomsorgskooperativ startat sedan mitten av 1990-talet tyder alltså inte
10
på någon uppåtgående trend inom detta område. Även om äldrekooperativ övervägs som modell för ett nedläggningshotat ålderdomshem i
Nord-Tröndelag tyder myndigheters svaga stöd till denna typ av utveckling på att det bland tjänstemän och politiker finns en skepsis mot nykoo11
peration som modell för tillhandahållande av offentlig service.
Enligt företagsregistret över ekonomiska föreningar (BA- företak på
norska) återfinns de flesta av dessa fortfarande främst inom sektorerna
vattenkraft, lantbruk, skog, fiske och transport, dvs. på produktionssi12
dan. Förteckningen visar ändå att det bland de verksamheter som kallas
13
”Små- och nysamvirke” på norska finns en mångfald av olika företag.
Inom ramen för projektet ”Samfunnsatsinga” i norska Kommunaldepar14
tementets regi sker en del med koppling till lokal utveckling. Många av
dessa projekt är dock inriktade mot traditionell regionalpolitik och/eller
syftar till att genom samverkan stärka ekonomin i lantbruket och andra
traditionella näringar. På traditionellt regionalpolitiskt maner argumenteras i stället för utflyttning av statliga verksamheter, förbättrade möjligheter
för distansarbete osv. Men det finns även inslag som liknar lokala utvecklingsgrupper i Sverige. Etablering av servicekontor, turism, it-stödd före10

Detta kan också ha samband med minskad efterfrågan på offentlig barnomsorg, vilket i sig
kan bero på att man infört stöd till individuella lösningar kring barntillsyn inom ramen för
den norska familjepolitiken.
11
Detta bekräftas av Mette Kammen på Kommunal- och Regionaldepartementet, som
upplever att det finns ett politiskt motstånd mot att det offentliga frånhänder sig sitt ansvar.
Hon hänvisar också till den avvaktande inställning bland offentliga aktörer som tycks råda
när det gäller nykooperation, då denna likställs med privatisering.
12
Listan visar en totalöversikt över alla de 1.938 företag som i december 2001 var registrerade som ”BA-företak” i företagsregistret. (BA är en förkortning av ”Begrenset Ansvar”). BAföretak betecknades tidigare som Andelslag (AL). Någon lag om ekonomiska föreningar
finns inte ännu i Norge, men en sådan är under utarbetning.
13
I Johnstad (1998) definieras "samvirkesbedrifter" som organisationer som producerar
varor och tjänster för en marknad, men där denna produktion bedrivs av personer eller
organisationer som är medlemmar i en förening vilken är ansvarig för driften av verksamheten i fråga.
14
De lokala projekt som pågår inom ramen för ”Samfunnsatsinga” finns beskrivna regionvis
på www.distriktsforum.net.
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tagsutveckling inom ramen för lokala utvecklingsprocesser finns på såväl
norska som svenska sidan. Argumentationen i t.ex. Nordfjord om att man
inte längre kan vänta på att myndigheter ska ordna basservice, utan att
detta får byborna själva göra känns igen från samhällskooperativet Byssbon, fem mil norr om Östersund i Jämtland.
Liksom i Sverige upplever sig lokalsamhällen på norska landsbygden
15
ständigt utsatta för neddragningar. Enligt Sivesind et.al (2002) har antalet lokala föreningar som är väldigt lokala ökat i Norge. Däremot har antalet lokala föreningar inriktade på gemensamma intressen minskat. Enligt
författarna speglar detta en trend mot ökad fokus på individen i dagens
16
samhällen. Men varför ökar då antalet lokal utvecklingsgrupper i Sverige? Det allmänna intrycket är att trenden när det gäller lokal utveckling
och nätverksbyggande inte är densamma i Norge som i Sverige. Som utgångspunkt för denna studie antas således Forbords slutsatser som sammanfattats ovan fortfarande gälla i början av det nya seklet.
I denna artikel där sambandet mellan nykooperation och ekonomisk
utveckling sätts i fokus är nykooperationens omfattning av mindre betydelse. Om bildandet av ett kooperativ sker för att fylla ett tomrum, t.ex.
som ersättning för offentlig sektor innebär ju detta inte i sig lokal ekonomisk utveckling. Indirekt kan däremot lokal samverkan för att lösa gemensamma behov möjligtvis ge upphov till att ett lokalt samarbete i vidare perspektiv kommer igång, vilket i sig kan leda till företagsetablering och
lokal ekonomisk utveckling.

2. Vad är social ekonomi?
I Vivet och Thiry (2000) beskrivs den sociala ekonomin som ett tredje
system för sysselsättning, vid sidan av det politiska systemet och marknaden, där en naturlig bortgallring äger rum på basis av utbud och efterfrå15

Flera projektledare inom ramen för "Samfunnsatsinga" anger den offentliga sektorns
neddragningar som orsak till att de engagerat sig i lokal utveckling (www.distriktsforum.net). Noteras bör emellertid att detta görs i svepande ordalag och ger således lite
vägledning om såväl den faktiska situationen som hur det ser ut i jämförelse med Sverige.
16
Se Sivesind et.al (2002) s 103.
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gan. Politikens roll är att ge uttryck för "den allmänna viljan". Allmänt
accepterade kriterier för beskrivning av den sociala ekonomin är enligt
Vivet och Thiry (2000): a) mål om att tillgodose medlemsintresse
(gemensamt eller ömsesidigt intresse) eller allmänintresse ("the general
interest"), b) människor är viktigare än kapital, c) demokratiskt funktionssätt samt d) system för styrning/ledning som är oberoende av myndigheter. Utifrån denna beskrivning blir det naturligt att för Sveriges del
betona lokala utvecklingsgrupper och nykooperativa företag, dvs. kooperativ
utan band till den etablerade producent- och konsumentkooperationen.

Framväxten av det tredje systemet: den sociala ekonomin
De senaste decenniernas kraftiga ekonomiska strukturomvandling har
drabbat många orter som varit beroende av traditionella näringar. Det
finns vissa mönster vad gäller förändring i sysselsättningens struktur som
generellt tycks gälla inom EU (Demostier 2000). Å andra sidan innebär ett
ökat tryck från marknaden respektive finansiella nedskärningar att sysselsättningen minskar inom traditionell kooperation och ömsesidiga bolag, men även inom nykooperativ och ideella föreningar. Detta kan leda till
en ökad användning av frivillig, obetald arbetskraft och därmed en ökning
i andelen obetalt arbete på bekostnad av betalt arbete. I Norge och Sverige
är antalet arbetstimmar inom den ideella sektorn betydligt större än vad
17
som motsvarar antalet anställda. Detta visar att en stor andel arbete sker
18
ideellt. Men det är viktigt att skilja på ideellt arbete i välfärdsstater som
Norge och Sverige från ideellt arbete i andra länder. I Sverige där folkrörelsesektorn traditionellt haft stor betydelse förknippas ideellt arbete med
inflytande, dvs. det är möjligheten till inflytande över sin närmiljö som har
varit drivkraften. Det handlar om brukarstyrda folkrörelser, t.ex. lokala
17

Wijkström och Lundström (2002) samt Sivesind et.al (2002). Enligt Wijkström (1997)
fanns 1992 ca tre procent av den betalda arbetsstyrkan i Sverige inom den ideella sektorn,
men nio procent av det totala antalet arbetstimmar. Se Lundström och Wijkström (1997) för
en detaljerad genomlysning kring värdet av ideella arbetet i Sverige 1992. Någon motsvarande undersökning har ej gjorts i Sverige sedan dess.
18
Se även Herlitz (1998) samt Svedberg (1996) för beskrivningar av det ideella arbetet i
Sverige.
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utvecklingsgrupper, som vilar på demokratiska traditioner, där medlemmen är aktiv och kan påverka. En annan trend är också att kooperation
baserad på strävan att säkra jobben utifrån professionell yrkesskicklighet
minskar till förmån för en mer geografisk dimension. Detta innebär en
förändring från klasskamp eller konflikter mellan olika yrkesgrupper till
konkurrens mellan regioner. Det senare förklarar den ökade uppmärksamheten på lokal utveckling, där det i första hand är viljan att bo kvar i
en viss region som förenar människor. Den sociala ekonomins tillväxt kan
också påskyndas av att missnöjet med offentliga lösningar ökar, i takt med
att den offentliga sektorn i välfärdsstaten skärs ner. De minskade möjligheterna att bedriva en kraftfull nationell ekonomisk politik gör det särskilt
angeläget att i en alltmer globaliserad värld hitta lokala lösningar där den
sociala ekonomin utgör ett komplement till privat och offentlig sektor.
En förklaring till varför kooperationen utvecklades tidigare år var att
detta kunde bidra till en jämnare inkomstfördelning. Detta har under
senare tid även översatts till regionala förhållanden. Nedskärningar i den
offentliga sektorn, offentliga ingrepp och omfördelningar mellan regioner
kan också stimulera framväxten av den sociala ekonomin i vissa regioner.
En annan faktor som belyses i Chaves och Monzon (2000) är den sociala
ekonomins förmåga att förena olika mål och bidra till uppfyllandet av
flera samhälleliga mål, särskilt sådana som är relaterade till lokal utveckling och geografisk självstyrning i en global miljö.

3. Den sociala ekonomins roll i ett samhälle
under omvandling
Salamon och Anheier (1998) sammanfattar och analyserar fem teorier
kring varför ideella organisationer växer fram med hjälp av empiriska data
19
från åtta olika länder. De fem teorierna är (i) teori om myndighetsmisslyckande/marknadsmisslyckande; (ii) teori om hur utbudssidan ser ut;
19

De åtta länder som ingick i John Hopkin-studien (the John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project) var USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige, Ungern
och Japan.
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(iii) teori som baseras på förtroende för ekonomins aktörer i stort; (iv)
teori om välfärdsstaten och (v) teori om att stat och ideell sektor är inbördes beroende. Nedan görs ett försök att belysa i vilka avseenden dessa
teorier är relevanta för framväxten av den sociala ekonomin i Jämtland
och Tröndelag. Inledningsvis kan sägas att fokus i Salamon och Anheier
20
(1998) är på "non-profit sektorn" vilket här likställs med ideell sektor.
Denna definition uppvisar många likheter med Vivet och Thirys kriterier
för beskrivning av den sociala ekonomin. En viktig skillnad är dock att
brukarperspektivet och därmed kopplingen till ett demokratiskt funktionssätt saknas i definitionen av den ideella sektorn. En annan viktig
aspekt är att medan företag inom ramen för den sociala ekonomin betraktas som företag, vilka kan ta ekonomiska risker och behöver gå med
vinst, förutsätts ideella organisationer inte bedriva entreprenöriella aktiviteter. I praktiken finns dock inte någon tydlig gräns mellan dessa. Medan
”non-profit” associeras med den anglo-sachsiska modellen, har begreppet
social ekonomi framför allt fått fotfäste i EU-sammanhang. Eftersom
brukarperspektivet är centralt för lokal utveckling väljer vi fortsättningsvis
att diskutera de teorier som tas upp av Salamon och Anheier (1998) utifrån deras relevans för framväxten av den sociala ekonomin. Genom att
lyfta fram brukarperspektivet belyses flera olika aspekter som kan vara
särskilt relevanta för lokala utvecklingsgrupper och kooperativ.

Teorier om efterfrågesidan
Utgångspunkten för teorin om myndighetsmisslyckande/marknadsmisslyckande, är att marknaden inte klarar av att producera s k kollektiva varor. Utbud av offentligt producerade kollektiva varor syftar till att kompensera för detta. Enligt denna teori tenderar detta offentliga utbud att
avspegla medianväljarens önskemål. Därmed skulle den offentliga produktionen tillfredsställa behovet i större utsträckning om befolkningen är
relativt homogen. Ju mer homogen befolkning, desto mindre social ekonomi. Men glest befolkade regioner betyder att befolkningen är utspridd
20

Se Lorendahl (1997) för diskussion kring tolkning av dessa begrepp.
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och att det är svårare att klara service inom ramen för den offentliga sektorns produktion. Därmed skulle den sociala ekonomin vara större i glesbygdsregioner än i tätbefolkade områden. Teorin ger således en förklaring
till en med nationella mått hög andel kooperativ och lokala utvecklingsgrupper i Jämtland respektive i Tröndelag. En relativt starkare utveckling i
Jämtland kan möjligtvis tyda på att myndigheterna i Tröndelag varit
mindre stödjande än på den svenska sidan. Teorin bör även kunna kasta
sken över utvecklingen i stort i regioner där offentliga sektorn drar ner
och/eller är svag samtidigt som den privata sektorn är svag. Lösningar
inom den sociala ekonomin som innebär att människor får den basservice
de behöver för att kunna stanna i glesbygden bidrar indirekt till lokal
ekonomisk utveckling. Teorin behandlar den sociala ekonomin som ett
substitut till offentlig sektor.
Medan argumentet om att en heterogen befolkning kan öppna dörren för
den sociala ekonomin som ersättning till offentliga sektorns brister, bidrar
det mindre till förstålsen av när den sociala ekonomin kan utgöra ett alternativ till privat sektor. En annan teoriinriktning i Salamon och Anheiers
(1998) framställning framhåller misslyckande med att uppfylla kontrakt
som möjlig förklaring, och formulerar hypotesen att ju större förtroende för
privata sektorn desto mindre är den sociala ekonomin. Teorin kan ses som
stöd för hypotesen om att utveckling av den sociala ekonomin sker där den
privata sektorn är svag, exempelvis i glesbygd. Orsaken till en lågt förtroende
för privat sektor handlar här om förväntningar om en alltför svag mark21
nad. Denna teoretiska förklaring, vilken bygger mer på förväntningar än
på observerade fakta kan således bidra till att förklara regionala eller lokala
skillnader inom såväl Sverige som Norge. Entreprenörer startar inom ramen
för den sociala ekonomin aktiviteter eller tar över mataffärer när detta inte
lönar sig på rent kommersiella grunder. Målsättningen är således att samverka för att säkra tillgången på varor och tjänster. Kostnaden för detta hålls
nere med hjälp av obetalt arbete. Ett större utbud i Jämtland skulle förklaras
av den starkare ekonomin på den norska sidan. En sämre ekonomisk ut21

Detta till skillnad från transitionsekonomier och utvecklingsländer där bristande förtroende för privat sektor kanske mer har att göra med alltför outvecklade rättssystem.
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veckling i Jämtland minskar tilltron till den privata sektorn på den svenska
sidan. Den sociala ekonomin skulle därmed betraktas som potentiellt substitut till privat sektor.
Även välfärdsstatsteorin utgår ifrån att en expansion av välfärdsstaten inverkar negativt på den sociala ekonomin. Men det som utmärker välfärdsstatsteorin är antagandet om att marknaden och offentlig sektor utvecklas
hand i hand, allteftersom marknaden blomstrar blir det fler "utslagna" att ta
hand om, vilket görs med hjälp av kontinuerlig utbyggnad av offentlig sektor. Den sociala ekonomin skulle därför ha en marginell betydelse i välutvecklade marknadsekonomier. Ju högre BNP per capita desto mindre social
ekonomi sektor och desto mindre utbildning, sjukvård och social service
inom ramen för den sociala ekonomin. Detta stämmer intuitivt relativt väl
med utvecklingen i såväl Norge som Sverige, båda betecknas också normalt
välfärdsstater. Teorin ger således liksom ovan nämnda teorier stöd för hy
potesen att den sociala ekonomin kan ha en relativt stor betydelse i regioner
där såväl offentlig som privat sektor är svag. Den sociala ekonomin ses som
antingen en biprodukt av statens begränsningar eller som ett resultat av
statens oförmåga att ta hänsyn till olikheter och mångfald.
Med detta synsätt kan neddragningarna i den offentliga sektorn i Sverige ses som en reaktion på att offentliga sektorn tillåtits öka för mycket i
förhållande till expansionen av den privata sektorn. Därmed kan det finnas ett samband mellan den svaga ekonomiska utvecklingen i Sverige
under 1990-talet och en växande social ekonomi sektor under samma
tidsperiod. I Norge där man inte haft motsvarande nedgång i ekonomin
ter det sig logiskt att den sociala ekonomin inte har vuxit som i Sverige.
Sammanfattningsvis förklarar alla tre teorierna varför utvecklingen av den
sociala ekonomin i Jämtland varit starkare än i Tröndelag utifrån att den
varit efterfrågeinitierad; att det i Jämtland funnits ett relativt sett större
utrymme för eller behov av varor eller tjänster som inte tillhandahållits av
varken privat eller offentlig sektor.
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Teori om utbudssidans betydelse
Teorin som fokuserar utbudssidan kretsar kring nödvändigheten av sociala
entreprenörer för den ideella sektorn/sociala ekonomin, samt att ju hårdare
konkurrens mellan entreprenörer som drivs av ideologiska (eller t.ex. religiösa) skäl, desto större ideell sektor/social ekonomi. Här betonas att sociala
entreprenörer är nödvändiga om än ej tillräckliga för utveckling av den
sociala ekonomin. Teorin kan eventuellt bidra till att förklara variationer i
lokal utveckling och t.ex. belysa vad det är som gör att vissa bygder blomstrar medan andra dör, dvs. var i regioner lokala utvecklingsgrupper och
kooperativ startar, vilken skola som blir kvar osv. Teorin torde dock vara
mindre relevant när det gäller att förklara skillnader i lokal utveckling mellan Jämtland och Tröndelag om denna inte kopplas till teorier som förklarar
socialt entreprenörskap och dess koppling till regionalpolitiken. Det räcker
inte att offentlig respektive privat sektor är svag, någon måste också ta på sig
uppgiften att försöka fylla gapet/behovet. Teorin belyser således aktörens
betydelse för lokal utveckling, vilket kan handla om såväl entreprenören
som person, som vad denne faktiskt gör (vilken strategi, vilka verktyg denne
22
har osv.) samt i vilken omgivning entreprenörskap utvecklas.
I Tröndelag talar de traditionella näringarnas (jordbruk och fiske)
fortsatta starka fäste för att traditionell ekonomisk politik respektive traditionell regionalpolitik har ungefär samma möjligheter som tidigare. Den
högre andelen nyföretagande i Norge kan möjligtvis bero på att den ekonomiska politiken i Norge i allmänna ordalag varit mer företagarvänlig än
i Sverige. I Jämtland däremot har det EU-relaterade nätverkstänkandet fått
ökat gehör i åtminstone fördelningen av EU-projektmedel. Även detta
pekar på att politiken på det lokala planet kan spela en viktig roll. Det
lokala tillväxtavtalet, vilket förhandlas fram mellan lokala och centrala
myndigheter som en del av EU-politiken mot att stärka det regionala
perspektivet, kan också haft betydelse för Jämtlands del. Å andra sidan kan
22

I entreprenörskapsteorier är det vanligen individen som fokuseras. Men entreprenöriella
aktiviteter kan bedrivas av antingen individer eller av grupper av individer som agerar samfällt. Då gruppens betydelse kan antas vara viktig när det gäller socialt entreprenörskap och
för utvecklandet av lokala partnerskap efterlyses teorier kring kollektivt entreprenörskap
(Stryjan, 2002, s 2-3).
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de dokumenterade svårigheterna att åstadkomma ekonomisk utveckling i
Jämtland tyda på att de traditionella nätverken inte är öppna för nya entreprenörer. Även om det finns flera exempel på dels samverkan mellan
mikroföretag dels samverkan mellan myndigheter och lokala utvecklingsgrupper/kooperativ tycks denna samverkan inte omfatta de mer traditionella delarna av näringslivet. Det faktum att den traditionella skogsnäringen är av fortsatt stor ekonomisk betydelse kan också verka hämmande
för utvecklandet av den nätverksbaserade ekonomin.

Teori om ömsesidigt beroende
Ovan diskuterade teorier bidrar till att förklara varför den sociala ekonomin
växer fram i glesbygdsregioner, där de tre första fokuserar efterfrågesidan
och den fjärde inriktar sig på utbudet. Gemensamt för de fyra teorierna är
att de utgår ifrån att den sociala ekonomin utgör substitut till offentlig och
23
privat sektor. I makrotermer innebär detta att den sociala ekonomin bör
vara relativt liten i Sverige och Norge som båda är välfärdsstater med välut24
vecklade rättssystem och väl fungerande institutioner. De två länderna
liknar varandra när det gäller kultur, traditioner och historia. I den mån den
sociala ekonomin utgör substitut skulle dess starkare utveckling i Sverige
således förklaras av en sämre ekonomisk utveckling i allmänna termer
och/eller av en kraftigare nedmontering av offentlig sektor. En sådan förklaring blir särskilt tydlig vid en jämförelse av Jämtland och Tröndelag.
Konsekvenser av skillnader i regionalpolitik kan antas ha särskild betydelse
när det gäller utveckling i glesbygdsregioner. Möjligtvis finns också allmänna skillnader i incitamentsstrukturer och ekonomisk politik som kan förklara skillnader i företagande, socialt entreprenörskap osv.
Utgångspunkten för de fyra ovan nämnda teorierna är att ideella sektorn ses som en biprodukt av statens begränsningar eller oförmåga. Sala23

Synsättet att den sociala ekonomin kan ses som substitut till privat och offentlig sektor
liknar resonemanget bakom tomrumshypotesen, utvecklat i Westlund och Westerdahl
(1997).
24
Den offentliga sektorn är stor i bägge länderna om denna relateras till antal anställda i
offentlig sektor. Jämförs emellertid i stället andel offentliga utgifter i relation till bruttonationalprodukten är denna större i Sverige än i Norge (Foss et.al 2000, p. 4).
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mon och Anheier (1998) gör ett försök att utveckla en egen teoretisk ansats som bygger på antagandet att ideell sektor och stat är beroende av
varandra. De utgår ifrån att det är genom samverkan som utveckling bäst
främjas och ideell sektor ses därmed som komplement till offentlig sektor.
Tanken är att aktiva inom ideella organisationer i regel är snabba på att
agera. Därför utvecklar de kunskaper, kompetens och erfarenheter som
staten kan använda sig av. Man menar också att de mobiliserar statligt stöd
till sin verksamhet. Sammanfattningsvis, även om ovan nämnda teorier
bidrar till att förklara varför den sociala ekonomin växer fram belyser de
inte varför det finns skillnader i inriktning mellan länder eller regioner.
Om brukarmedverkan betonas framstår kopplingen mellan inflytande och
ideellt arbete som central. Därmed skulle skillnader vad gäller graden av
brukarmedverkan också kunna förklara skillnader i utveckling.
Salamon och Anheiers teori bygger på tanken att samarbete är oundvikligt. Ju större offentlig satsning på samhällelig välfärd, desto större
ideell sektor. Staten skulle alltså vända sig till ideella organisationer för att
säkerställa att social service och friskvård verkligen kommer människor till
del. Ju mer staten spenderar på social välfärd, desto större andel statliga
pengar i ideella sektorns budget och desto större statlig finansiering av
social service och hälsoåtgärder som organiseras i sociala ekonomins regi.
Detta resonemang ser ut att vara relevant när det gäller den allmänna
historiska utvecklingen av förhållandet mellan ideella föreningar och offentlig sektor i såväl Sverige som Norge.25 Med risk för byråkratisering har
offentlig sektor i uppbyggnaden av de bägge välfärdsstaterna gradvis tagit
över ansvar för välfärd från de ideella krafter som dragit igång detta.
Teorin om ömsesidighet är även relevant i nedmonteringen av den
svenska välfärdsstaten, åtminstone när det gäller svensk välfärdspolitik
kring barnomsorg. Samtidigt som den offentliga sektorn satsar stort finns
det jämfört med andra länder relativt många kooperativa daghem. Principen är att stödet per barn är lika oavsett om omsorgen sker inom ramen
25

Se Sivesind et.al (2002), s 73-77, samt Wijkström & Lundström (2002). Till skillnad från i
t.ex. USA har aktiva i ideella föreningar i Norge och Sverige inte sett sig som del av en ”egen
sektor” med egna värderingar och egna mål.
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för kooperativ eller offentlig sektor. Liknade tendenser kan observeras när
det gäller äldreomsorg och hälsovård där offentlig sektor har tungt ansvar
samtidigt som kooperativa lösningar utvecklats under senare år. Därmed
kan det tyckas naturligt att offentliga beslutsfattare söker lösningar kopplade till den sociala ekonomin när besparingar behöver göras inom offentliga sektorn. Så tycks dock inte vara fallet. Den snabba privatiseringen av
vården tyder på att en sådan strategi inte finns på nationell nivå. Risken är
att samverkanslösningar endast uppstår om det inte finns några privata
alternativ, något som är mest uppenbart i glesbygden där vinstmöjligheterna är små för privata aktörer. Men det kan också vara rimligt att kooperativa lösningar är mer naturliga som komplement till offentlig sektor i
glesbygd där det finns ett större behov av småskalighet pga utspridd befolkning än i tätbefolkade regioner. Kan den offentliga sektorns relativt
starkare åtagande att ordna barnomsorg i Sverige jämfört med Norge
förklara varför kooperativa lösningar inom dessa områden är vanligare i
Jämtland än i Tröndelag?26

4. Den sociala ekonomin som komplement
Teorin om ömsesidigt beroende förklarar emellertid inte under vilka omständigheter den sociala ekonomin kan antas fungera som komplement
till offentlig sektor och därmed inte när partnerskap kan uppstå och utvecklas. Såväl marknaden som byråkratin utgör institutionella former som
eliminerar direkt utbyte mellan individer. Det är ömsesidigheten eller
personliga relationer mellan producent och användare som utgör den
kritiska faktorn för aktiviteter inom den sociala ekonomin. Inom ramen
för den sociala ekonomin är det frånvaron av en direkt relation mellan den
som tillhandahåller en viss vara eller tjänst och den slutlige användaren
som utgör hinder för produktion. Detta betyder att det finns en restriktion på det mänskliga planet och att det är bristen på socialt kapital som

26

Det faktum att man infört en barnomsorgspeng som inte är beroende av form av barnomsorg har medfört att privata lösningar utan offentligt stöd vuxit fram i Norge, vilket också
inneburit minskad efterfrågan på offentlig barnomsorg.
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27

begränsar den ekonomiska utvecklingen. I den sociala ekonomin är det
bristande koordinering mellan efterfrågan och utbud som begränsar pro
duktionen, dvs. det är avsaknaden av kanaler och/eller träffpunkter som
gör att efterfrågan och utbud helt enkelt inte möts.

”Bottom-up” och socialt kapital
För att betona den föränderliga naturen inom den sociala ekonomin förstås
denna här som det ”tredje ekonomiska systemet”, snarare än som den tredje
sektorn. Detta för att avspegla den interna rörelsen från eller mot olika organisationsformer. Eftersom dessa rörelser är nära sammanflätade med
ekonomin, politiken eller med den sociala omgivningen vid en given tidpunkt, kräver eller tillåter detta att organisationerna tillskansar sig ett specifikt beteendemönster. Genom att relatera till ekonomiska system i stället för
till ekonomiska sektorer betonas ekonomins funktionssätt framför organisationerna som sådana. Detta medger en fokus på själva dynamiken på det
arbete som sker inne i existerande företag då de kan vara på väg mot eller
28
ifrån den sociala ekonomins sfär. Det har t.ex. visat sig att det arbete som
sker inom lokala utvecklingsgrupper och kooperativ har genererat sysselsättning i den privata sektorn (Forsberg 2001, Höckertin 2001). I det tredje
systemet sker utveckling i huvudsak genom bildandet av nya organisationer,
27

Socialt kapital definieras av Putnam i relation till det sociala livet, dvs. det är nätverken,
normer och ömsesidigt förtroende som gör det möjligt för människor att agera tillsammans
mer verkningsfullt för att uppnå gemensamma mål (Putnam 1995, s. 664-65). Det var den
ungerske ekonomen Janos Kornai som ursprungligen förde fram idén om att det ekonomiska systemets funktionssätt skulle bero på vilken restriktion som företagets produktion oftast
möter (Kornai 1980). Medan efterfrågan utgör den begränsande faktorn i kapitalistiska
ekonomier, observerar Kornai att det i den traditionella socialistiska ekonomin (den centralplanerade ekonomin/ekonomier där resurser allokeras administrativt) vanligtvis är utbudsrestriktionen som är bindande. I ett samhälle där utbudet utgör den begränsande faktorn är
det tillgången på resurser som begränsar produktionen innan efterfrågan på produkterna
blivit tillgodosedd. Detta innebär en marknadssituation där köpare letar efter säljare, där de
senare sällan har problem att finna köpare till det de producerar. Det är de fysiska resurserna, den fysiska restriktionen som motverkar ytterligare utveckling. På liknande sätt är det i
den kapitalistiska marknadsekonomin efterfrågan som utgör den bindande restriktionen.
Motsvarande marknadssituation skulle kännetecknas av att säljare letar efter köpare, där
köparna som regel kan köpa vad de vill givet deras tillgängliga penningmässiga resurser. I
detta fall är det kapitalet i form budgettillgångar som begränsar produktionen.
28
En liknande argumentation förs i Kili och Lange (2000), där "forbrukersamvirket" betraktas som ett ekonomiskt system.
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och inte genom expansion av existerande organisationer (Deforny 1999).
Denna slags expansion främjar en tilltro till lokala resurser och lokala nätverk, och därigenom till en process som påverkar och omformar gamla
mönster. Dessa rörelser kan vara resultat av en intern utveckling. Alternativt
kan de utgöra resultatet av en extern utveckling, dvs. försäljning eller köp av
ekonomiska enheter. Det kan också röra sig om omvandling från informell
till formell, från stat till marknad, från privat, obetalt arbete till avlönat
arbete, från friställning vid neddragningar till egenföretagare, från jordbruks- och industrisamhälle till serviceekonomi och informationssamhälle.
Enligt denna teoretiska ansats skulle det vara just kombinationen av två
faktorer som gör att lokal utveckling sker, dels att ekonomiska besluten tas
på lokal nivå av dem som berörs och dels den relativt starka betoningen på
vikten av socialt kapital i form av ömsesidiga sociala nätverk mellan individer, organisationer, företag och samhället i stort. Detta implicerar också
att aktörer på lokal nivå kan förändra det sociala kapitalet i samverkan
med myndigheter på kommunal nivå. Därmed är det egentligen först om
myndigheter uppfattar att lokala initiativ kan utgöra komplement till
offentlig sektor och därmed stöder dessa som de verkligen blir ett komplement och t.ex. kan stärka en kommuns konkurrenskraft.

Socialt kapital och partnerskap
Nya strategier baserade på lokala initiativ kräver att traditionella hierarkier ersätts till förmån för horisontellt organiserade institutioner. Den typ av
samarbete som kallas partnerskap används av beslutsfattare i offentlig
verksamhet för att involvera brukarna i formulering och genomförande av
åtgärder på lokal nivå (Westholm et.al 1999). Samarbete mellan offentlig
sektor och den sociala ekonomin utgör exempelvis ett alternativ till privatisering när aktiviteter uppbyggda med offentliga medel behöver skäras
ner eller säljas ut av finansiella skäl. Med ökad fokus på lokala strategier
ökar betydelsen av utbyten som sker utanför marknaden. Partnerskapen
visar att det oavsett geografisk lokalisering finns gränser för vad som kan
uppnås via konkurrens och att det finns ett behov av samarbetslösningar
särskilt när det är offentlig egendom som nyttjas. Genom att partnerskapet
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kan användas som ett makroekonomiskt medel blir också den sociala
29
ekonomins möjligheter att bidra till ekonomisk utveckling mer tydlig.
Kritiken mot Putnam går ut på att det inte finns något empiriskt stöd
för att orsakssambanden ser ut på det sätt som postuleras. Enligt Rothstein
(2000) finns det helt enkelt inte belägg för att fler sångkörer och andra
lokala föreningar ger större tillit och därmed ett större socialt kapital. Inte
heller Selle (2001), som i en omfattande empirisk undersökning försökt
applicera Putnams teorier på Norge finner stöd för dennes teorier. Kärnfrågan i invändningen mot Putnam är varför förtroende mellan individer
skulle innebära förtroende för institutioner/myndigheter. Rothstein
(2000) kopplar i stället ihop socialt kapital med förtroende för myndigheter.30 Orsakssambandet är här det omvända, dvs. att ett starkt förtroende
för myndigheter och rättsystem också skapar förtroende mellan individer.
Ökningen i antalet nykooperativ och lokala utvecklingsgrupper i Sverige under senare delen av 1990-talet innebär en utveckling baserad på ska31
pandet av nya företag och organisationer. Denna horisontella expansion
är inte enbart uttryck för en lokal mobilisering, utan är också ett resultat
av en ekonomisk politik inriktad mot att möta nya utmaningar där en
form av nätverksbaserad kapitalism eftersträvas. Det är möjligt att en
förändring i den makroekonomiska politiken mot ökad tonvikt vid lokala
partnerskap med tillhörande decentralisering och privatisering har öppnat
vägen för ett medborgerligt engagemang. Konkret innebär partnerskapspolitiken att nya former av service tillhandahålls av organisationer vilka
delvis är finansierade av offentliga medel, men som också är beroende av
såväl marknaden som av frivilliga, obetalda arbetsinsatser vilka kontrolleras av de som gör insatsen, dvs. av brukarna. Den nya ekonomiska politi29

För en mer utförlig diskussion, se Sätre Åhlander (2001a och b).
Detta ifrågasättande känns högst relevant för länder med outvecklade rättssystem, t.ex.
Ryssland där människor traditionellt litar på släkt och vänner och eventuellt på deras vänner,
men inte på systemet (Se Sätre Åhlander 2000c). Så länge misstro mot rättssystemet föreligger riskerar lokal utveckling att ske utanför det officiella systemet, inom ramen för den
informella ekonomin.
31
Antalet registrerade lokala utvecklingsgrupper ökade med ca 14 % mellan 1995 och 2001,
från 3500 (Herlitz 1998) till 3956 (Forsberg 2001). Antalet ekonomiska föreningar ökade
med 18 % mellan 1991 och 1999 (Höckertin 2001).
30
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ken under 1990-talet, som delvis är ett resultat av påverkan från EU, kan
sägas ha bidragit till att lösgöra restriktionen på socialt kapital och skapa
villkor för en utveckling av ömsesidigt baserade organisationer.
I välfärdsstaten produceras och administreras ett vitt spektrum av välfärdstjänster av den offentliga sektorn. Den svenska modellen har byggt på
att det är offentlig sektor och näringsliv som ansvarar för sysselsättningen
samt att individens roll är att stå till arbetsmarknadens förfogande, inte att
32
skapa sina egna jobb. Intresset för nykooperativ och lokala utvecklingsgrupper motiveras särskilt utifrån deras antagna ambition att omvandla
sociala resurser till ekonomiska och/eller nya sociala resurser. Det handlar
således här både om ett nytt sätt att organisera den svenska välfärdsstaten,
och om en förändrad ram för makroekonomisk politik.

EU-medlemskapet och regionalpolitiken
Behovet av förbättrad service samt mål om lokal utveckling och mer inflytande har varit viktigare för utvecklingen av nykooperationen i Jämtland,
medan ekonomiska drivkrafter har haft större betydelse i Tröndelag. Medan
myndigheterna i Jämtland varit stödjande när det gällt övertagande av
verksamheter från offentlig sektor, har myndigheterna i Tröndelag på ett
tydligare sätt främjat utveckling av kooperativ som stärker de traditionella
33
näringarna i regionen. Inom EU kan två trender kring kooperationens
utveckling urskiljas vilka också avspeglas i utvecklingen i Jämtland. Dels
handlar det om en allmän trend där antalet anställda i jordbruk och industri
minskar, medan sysselsättningen inom informations- och tjänstesektorn
ökar. Den andra trenden handlar om att kooperation som syftar till att stärka enskilda yrkesgruppers position på arbetsmarknaden minskar medan
samverkan för att säkra enskilda regioners överlevnad ökar. Dessa trender är
32

Enligt Stryjan (2002) bygger den svenska modellen på en tydlig ansvarsfördelning mellan
offentlig sektor och näringsliv när det gäller sysselsättningen. Medan regeringens ansvar är
att underlätta jobbskapande är det näringslivet som ska skapa jobben. Se vidare Stryjan
(2002) för analys kring hur de sociala kooperativen kan påverka denna ansvarsfördelning
och individens roll i jobbskapandet.
33
Kvam (2000) betonar särskilt vikten av jordbruksmyndigheternas stöd till näringsutvecklingen när det gäller förädling av livsmedel.
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mindre tydliga i Tröndelag där kooperationens utveckling är av mer traditionell karaktär. I Norge har man lyckats stötta jordbruket som enskild
bransch på ett annat sätt än vad som är möjligt inom EU. En stark regionalpolitik har bidragit till ekonomiskt starka regioner, dvs. det finns ”marknader” där privat sektor kan utvecklas och överleva.
I Sverige kan ytterligare en trend urskiljas. Så länge folkrörelseaspekten
dominerat utvecklingen har ökat inflytande framträtt som den viktigaste
drivkraften. Den kraftiga ökningen av kooperativ inom vård och omsorg
under senare delen av 1990-talet tyder dock på att ekonomiska motiv ökat
34
i betydelse. Neddragningarna i offentlig sektor och en förändrad syn på
organiseringen av välfärdsstaten tyder på en ökad acceptans för att offentlig sektor frånhänder sig ansvar för vård, omsorg och sysselsättning. EUinträdet och medföljande ökade tonvikt på lokal utveckling och lokala
partnerskap kan ha bidragit till att det svenska systemet håller på att förändras, från välfärdsstat med ideologiska förtecken mot ökad ekonomisk
styrning. I Norge, däremot, framstår den goda ekonomin, där traditionell
kooperation utgör en av komponenterna, som garant för att välfärdsstaten
och den ideologi denna symboliserar står ohotad. Vad gäller vård och
omsorg har dock nykooperationen även i Tröndelag utvecklats under
senare år, vilket kan tyda på att samarbete med Jämtland har haft betydelse. En annan förklaring är att lokal utveckling i Norge kopplats ihop
35
med jämställdhetspolitik. Genom att se brist på jämlikhet som en orsak
till att kvinnor flyttar från landsbygden, fokuseras frågan på hur utbildade
kvinnor ska få jobb i glesbygden.
Att EU-medel blivit en viktig finansieringskälla för lokal utveckling i
Sverige kan möjligtvis förklara ökningen av lokala utvecklingsgrupper.
Kraven på nationell medfinansiering stimulerar också lokal samverkan
eftersom både offentliga och privata medel behöver ställas till förfogande
34

Hälso- och sjukvård är den sektor inom vilken antal anställda inom kooperationen har
ökat mest under 1990-talet. Mellan 1993 och 1999 ökade antalet anställda i Sverige med
4.274 personer inom denna sektor, vilket motsvarar en ökning med 147 % (Höckertin 2001,
s 97).
35
Enligt Almås (1995) utgör kvinnorörelsen som utvecklades fr o m 1960 och som lite
senare nådde landsbygden, tredje steget i Norges demokratiska utveckling efter bonderörelsen och arbetarrörelsen.
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för att projektidéer ska få ekonomiskt stöd. Det faktum att mer än hälften
av de ekonomiska föreningar som bildats i Sverige 1985 eller senare saknar
anställda tyder på att kooperativen bildats för att utgöra små, lokala serviceorgan för medlemmarna. En fara ligger i gränsdragningsproblemet
mellan den positiva drivkraften, att få medinflytande, och den tvingande,
att av omständigheterna nödgas gå in i partnerskapet. Verksamhet som
vilar på ideellt arbete är inte hållbar på längre sikt då tidsbrist eller svalnade intresse kan minska den frivilliga insatsen. Den som inte får betalt kan
lättare hoppa av när engagemanget sviktar oavsett om det ideella arbetet
är självpåtaget eller "påtvingat" av yttre omständigheter. Sårbarheten ökar
också av risken att eventuella stöd till lokala utvecklingsgrupper och ko
operativ dras in vid besparingsbehov. Sammanfattningsvis har flera faktorer bidragit till ett relativt sett gynnsammare klimat för lokal utveckling i
svenska glesbygdsregioner.

5. Slutsatser
Teorierna som fokuserar efterfrågesidan respektive utbudet utgår ifrån att
den sociala ekonomin utgör substitut till offentlig och privat sektor. Dessa
teorier bidrar till att förklara varför kooperativ och lokala utvecklingsgrupper bildas, varför de verkar vara mer vanliga i glesbygdsregioner, samt
varför de är vanligare i Jämtland än i Tröndelag. Den bättre ekonomin i
Norge och en välfärdsstat som inte är i kris betyder ett mindre tomrum för
den sociala ekonomin att fylla. Ur ett makroekonomiskt perspektiv innebär fokuseringen av den dynamiska processen att det blir möjligt att analysera dels hur det ekonomiska systemet förändras, dels den sociala ekonomins roll i denna förändringsprocess. Teorierna som behandlar den
sociala ekonomin som komplement till offentlig och privat sektor och
enligt vilka ”bottom-up”, socialt kapital och partnerskap förklarar en
blomstrande social ekonomi, belyser detta.
Sveriges medlemskap i EU har inneburit att EU:s regionalpolitik baserad på subsidaritetsprincipen fått fotfäste i den svenska regionalpolitiken
som under de senaste åren framhåller vikten av lokal utveckling baserad
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på lokala initiativ. Den nya politiken har möjligen medfört att myndigheters roll i utvecklingsprocesser, åtminstone på vissa håll, har blivit mer av
stödjande karaktär i Sverige än i Norge. I Jämtland har med hjälp av
strukturfondsmedel åtskilliga projekt dragits igång med fokus på lokal
utveckling och lokala samverkanslösningar av olika slag. Ett led i detta har
varit att den nationella nivån satsat på s k tillväxtavtal med regionerna.
Ändå kan konstateras att detta ej förmått förhindra utflyttningen från inte
bara de mest glest befolkade regionerna i Sverige, befolkningen fortsätter
att minska i hela landet utanför storstadsregionerna. En kraftfull regionalpolitik har i Norge bidragit till en stark privat sektor inom traditionella
näringar baserade på användningen av naturresurser, även i regionerna.
Det har främst varit fråga om fiske, olja och el, men även jordbruk där
traditionell kooperation har stor betydelse. Ett led i denna politik har
också varit att även konsumtionssidan har subventionerats för att förmå
individer att bosätta sig i avlägsna bygder. I Norge har förutom regionalpolitiken även jämställdhetspolitiken använts som medel för att uppnå en
levande landsbygd. Här handlar det i första hand inte om den inom EUpolitiken betonade subsidiaritetsprincipen (bottom up), utan det är det
traditionella uppifrånperspektivet (top down) som framstår som viktigast.
En regionalpolitik som ger en stark offentlig respektive privat sektor i
även glesbygdsregioner kan antas betyda en svag utveckling av den sociala
ekonomin om denna uppfattas som substitut till offentlig och privat sektor. Om den sociala ekonomin i stället betraktas som komplement bör en
regionalpolitik som stärker den ekonomiska utvecklingen lokalt via såväl
privat som offentlig sektor däremot också innebära att den sociala ekonomin kan bidra till ekonomisk utveckling. Om den sociala ekonomin
uppfattas som substitut förklarar detta varför den sociala ekonomin är
starkare i Jämtland än i Tröndelag. Därmed skulle den mer kraftfulla
norska regionalpolitiken förklara den starkare lokala utvecklingen i Jämtland. Om den sociala ekonomin istället ses som i första hand komplement
till offentlig och privat sektor, kan detta möjligen betyda att norsk regionalpolitik främst stöttat traditionella sektorer, men att detta skett på bekostnad av den nya ekonomins framväxt i Norge. I Jämtland däremot
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utvecklas den sociala ekonomin där den kan stärka ett mikroföretagande
på framväxt, respektive där de i samverkan med myndigheter kan rädda
sysselsättning, lokal service och omsorg. Lokala myndigheter får en viktig
roll när lokal utveckling bygger på horisontell expansion i informationssamhället och den nya serviceekonomin. Därmed ökar dock risken för
betydande regionala skillnader. Den stora utmaningen blir således att hitta
vägarna för en ny makroekonomisk politik vilken tillåter en kraftfull regional- och jämställdhetspolitik som kan kombineras med lokal utveckling
baserad på lokala partnerskap.
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A N N -M AR I S ÄT R E Å HLAN D E R , fil dr i nationalekonomi, är forskningsledare/

platsansvarig vid Arbetslivsinstitutet i Östersund, enheten för ”Forskning
om utvecklingsprocesser”. Hon har en bakgrund som Sovjet/Rysslandsforskare. Hennes forskningsområde är ekonomiska system, lokal ekonomisk utveckling och arbetsmarknadens funktionssätt i samhällen under förändring.
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FÖRFATTARPRESENTATIONER

L ILLE M O R W E ST E R BER G , (ek dr) är universitetslektor i företagsekonomi vid

Stockholms universitet. Hon disputerade på avhandlingen Föreställningar
på Arenan 1992 som handlar om ett utvecklingsprojekt inom barnomsorgen. Efter disputationen har Westerberg forskat om kvinnor i nykooperationen, om finansiering av kvinnoentreprenörer, om kvinnors deltagande i
regionalt utvecklingsarbete samt om möjligheter för kvinnors entreprenörskap i Ryssland.
H AN S W E ST LU N D är Forskare via Institutet för Tillväxtpolitiska Studier

(ITPS) i Östersund. Han är Docent i Regional Planering vid KTH, Stockholm och fil dr i Ekonomisk Historia. Han har publicerat böcker och artiklar om industriell strukturomvandling, infrastrukturhistoria, gränsregional utveckling, social ekonomi, regionala bosättningsmönster, nätverksteori och Rysslands regionala utveckling. För närvarande arbetar han med
flera projekt om socialt kapital och med ett projekt om högre utbildnings
regionala effekter.
I N GR ID Z AK R ISSON , fil dr i psykologi, är universitetslektor vid Mitthög-

skolan. Hennes forskning berör attityder och värderingar i relation till
demokratifrågor, med särskild inriktning på föreningslivets roll i detta
sammanhang.
J O HAN N A Ö ST E R BE RG är anställd som projektplanerare vid Det Finlands-

svenska Kompetenscentret inom det Sociala Området och har äldreomsorgen som sitt specialområde. Hon har skrivit en licentiatavhandling i
sociologi vid Åbo Akademi med rubriken: “Recession, förtroende och
entreprenörskap inom social- och hälsovårdssektorn”. Hon har medverkat
i forskningsprojektet “Recession och förtroende” som finansierades av
Finlands Akademi. Hennes forskning behandlar hur den ekonomiska
recessionen under 1990-talet har påverkat förtroenderelationerna i
samhället i synnerhet inom social- och hälsovårdssektorn.
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FÖRENINGEN

Kooperativa Studier
Föreningen Kooperativa Studier verkar för kunskapsutveckling inom det
kooperativa området och vill främja, stödja samt informera om kooperativ
forskning och utveckling i Norden.
Föreningen är en naturlig och lättillgänglig arena för samtal mellan forskare och kooperativa medarbetare om såväl teori och metoder som praktisk tillämpning av för området relevant kunskap. Föreningen utgör en
kompetent kunskapskälla för såväl etablerad som nykooperation genom
att sprida forskningsresultat till företag, myndigheter och allmänhet.
Föreningen ger ut Kooperativ Årsbok, en årlig publikation som speglar
aktuell forskning på området. Vidare har föreningen en hemsida
(www.koopi.se/fks) med aktuell information och länkar till andra relevant
aktörer. Föreningen arrangerar nordiska seminarier om forskning kring
kooperativa frågor.
Föreningen är öppen för personer och organisationer som är intresserade
av forskning och utveckling på det kooperativa området. Medlemsavgiften
per år är 2000 SEK (220 EUR, 1650 DKK, 1750 NOK) för organisationer,
400 SEK (45 EUR, 330 DKK, 350 NOK) för enskilda personer och 200
SEK (22 EUR, 165 DKK, 175 NOK) för studerande. Avgiften sätts in på
föreningens postgiro 86 57 86-8. Betalning från Norden (utanför Sverige)
sker lämpligen via Eurogiro eller från bankkonto via SWIFT till konto
865786-8 i Postgirot, SE-105 06 Stockholm, SWIFT-adress PGSISESS.
Medlemmar från övriga nordiska länder betalar medlemsavgift minus
bankavgiften för utlandsbetalning i respektive land.
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ÄR:
Kooperationens institut för opinionsbildning och samhällskontakter. Vi arbetar med att försvara, sprida och utveckla
kooperationen.
VÅRA ÄGARE:
Folksam, Fonus, HSB, KF, KFO, OK och Riksbyggen.
VÅR IDÉ:
Vi ska med de kooperativa värdena som grund, arbeta
med opinionsbildning och samhällskontakter för att
stärka kooperationens demokratiska, ekonomiska och
legala förutsättningar.
VÅR VISION:
Är ett långsiktigt hållbart samhälle som är präglat av
de kooperativa värderingarna: självhjälp, personligt
ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet
där de kooperativa företagen har en ledande och
opinionsbildande roll.

Besöksadress: Östgötagatan 90, 4 tr.
Box 200 63, SE-104 60 Stockholm
Tel: + 46 8 772 89 90
Fax: + 46 8 642 81 06
E-post: info@koopi.se
www.koopi.se
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