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Sammanfattning 

Utgångspunkten för denna uppsats är att det inte är möjligt att separera ideologi, demokrati-

ideal och syn på staten om man önskar undersöka inställningen till civilsamhället. Civilsam-

hället och de ickeoffentliga aktörernas politiska deltagande bör dessutom förstås som ett ut-

tryck för makt och inflytande, varpå de politiska partiernas syn på civilsamhället bör tillåtas 

en närmare undersökning.  

 

Genom uppsatsens teoretiska presentation identifierades och preciserades tre teoretiska mo-

delltyper; (i) det goda samhället; (ii) den offentliga sfären samt; (iii) föreningslivet. En analys 

av Socialdemokraternas och Moderaternas partiprogram med utgångspunkt i dessa modellty-

per visade att Moderaternas argumentation främst harmonierar med det goda samhället, me-

dan Socialdemokraterna bäst kan förstås utifrån teorin om föreningslivet. De största skillna-

derna mellan partierna uppdagades således i syn på civilsamhällets aktörer, civilsamhällets 

syfte, relationen mellan stat och civilsamhälle och slutligen demokratiideal. 
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1. Inledning 

I en fungerande demokrati är politisk jämlikhet ett överordnat mål och alla medborgare ska ha 

lika rättigheter och samma möjlighet att påverka politiskens utformning. Ett sätt att försöka 

uppnå dessa demokratiska grundprinciper är genom ett representativt styrelseskick. Medbor-

garna tillskrivs lika rösträtt och genom allmänna och återkommande val har de möjlighet att 

välja de politiska representanter som ska styra landet under föreliggande mandatperiod.1 I 

Sverige befästs det representativa styrelseskicket i grundlagen. Redan i regeringsformens för-

sta kapitel första paragrafen stipuleras att all makt ska utgå från folket och att detta folkstyre 

bygger på allmän och lika rösträtt. Vad som befäst i den svenska grundlagen är således att alla 

röstberättigade i Sverige ska ha samma möjlighet att påverka politikens utformning genom att 

principen en man en röst görs gällande.  

 

Utöver den konstitutionella definitionen av det demokratiska systemet betraktas det också 

som eftersträvansvärt för en demokrati att medborgarna deltar i dialog om politikens mål och 

medel, varpå medborgarna under mandatperioderna ska tillåtas delta i samtal och dialog med 

varandra såväl som med beslutsfattare. Med hänsyn till den politiska jämlikheten ska därefter 

medborgarnas intressen omvandlas till gemensamma ståndpunkter för den fortsatta politiken.2 

Det krävs således arenor där medborgare och eliter kan samtala.3 Intressegrupper eller andra 

sammanslutningar i civilsamhället utgör i många demokratier grunden för dessa samtal och 

kan förstås som en förutsättning för åsiktsbyte mellan medborgare och beslutsfattare.4 

 

Såväl politisk jämlikhet som medborgardialog och samverkan kan alltså åberopas som positi-

va demokratiska värden men frågan är om de kan värnas samtidigt. Ska samtliga sammanslut-

ningar i civilsamhället tillåtas delta i samverkan med staten och kan effektiv politik bedrivas i 

ett system där civilsamhällets delaktighet alltid premieras? Kanske är svaret på dessa frågor 

att civilsamhällets politiska deltagande är positivt men att det måste situationsanpassas. Frå-

gan är dock hur en sådan situationsanpassning kan organiseras för att värna den politiska jäm-

likheten.  

 

                                                           
1 Uhrwing, Tillträde till maktens rum – om intresseorganisationer och miljöpolitiskt beslutsfattande, 2001, s. 9. 
2 Öberg, Särintresse och allmänintresse: korporatismens två ansikten, 1994, s. 7.   
3 Öberg i Hermansson, Karlsson, Montgomery (red), Samtalets mekanismer, s. 129.  
4 Öberg, 1994, s. 7.  
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Denna korta introduktion till relationen mellan politisk jämlikhet och medborgardialog visar 

att synen på civilsamhällets roll är komplex och att den kan generera konsekvenser för både 

den politiska jämlikheten och medborgarnas möjlighet till politisk delaktighet. Hur den bere-

dande och beslutande makten betraktar civilsamhället kan därmed få konsekvenser för hur 

relationen mellan ickeoffentliga aktörer och statsmakten gestaltas, varför de politiska partier-

nas syn på civilsamhället bör undersökas. Syftet med denna uppsats är således att förstå Soci-

aldemokraterna och Moderaternas syn på civilsamhället. 

 

1.1 Definitioner 

Med civilsamhället avses de aktörer och individer som verkar i samhället och som inte är en 

del av den statliga sfären eller kandiderar i offentliga val.5 Begreppen civilsamhälle, ickeof-

fentliga aktörer och intressegrupper kommer att användas synonymt för att skänka texten va-

riation samt för att påvisa den mångfald av aktörer som ryms i ett pluralistiskt politiskt sy-

stem.6 Det är också min ambition att genom dessa begrepp förtydliga att det inte enbart är de 

stora intresseorganisationerna som präglat svensk politik under 1900-talet som är föremål för 

analys i denna uppsats.7  

 

2. Teori 

I följande kapitel kommer den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats presenteras och 

preciseras. Diskursen kring intressegrupper är omfattande och innefattar i svensk kontext ut-

vecklingen från korporatism till ett system präglat av pluralism. För att förstå uppsatsens un-

dersökning och komplexiteten som är förenad med Socialdemokraterna och Moderaternas 

inställning till civilsamhället är det dock viktigt att denna utveckling tillåts en relativt grundlig 

genomgång. I teorikapitlets första del kommer denna utveckling att redovisas i relation till de 

demokratiska implikationerna som följer av ickeoffentliga aktörers närvaro i politiken. Där-

med kommer även syftet med denna uppsats ytterligare motiveras.  
                                                           
5 Trägårdh, (2010), Rethinking the Nordic welfare state through a neo-Hegelian theory of state and civil society, 

Journal of Political Ideology, 15:3, s. 230. Se även; Greenwood, Organized Civil Society and Democratic Legiti-

macy in the European Union, British Journal of Political Science (2007), 37: 333-357.   
6 SOU 1999:121, s. 44.  
7 Utgångspunkten för uppsatsen är att dessa traditionella aktörer ska förstås som arbetsmarknadens parter 
samt lantbrukarnas riksförbund. Jämför med Christiansen et al., (2010), Varieties of Democracy: Interest Groups 

and Corporatist Committees in Scandinavian Policy Making, Voluantas 21:22-40.  Sundberg, Jan (red), Partier 

och intresseorganisationer I Norden, Forskningsprogrammet Norden och Europa, 2001, s. 144. Svensson, Öberg 
(2002), Labour Market Organizations’ Participation in Swedish Public Policy-Making, Scandinavian Political 
Studies, Vo 25 – No 4.   
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I vad vi kan benämna teorikapitlets andra del presenteras tre olika strategier för hur staten kan 

förhålla sig till civilsamhället och ickeoffentliga aktörers försök att nå gehör för sina åsikter. 

Genom presentationen av strategierna (i) mottaga, (ii) motverka samt (iii) påverka framgår 

också vikten av att förstå karaktären av de argument som används i samband med diskussio-

nen om det civila samhällets aktörer. Slutligen presenteras också ett förklaringsanspråk till 

vad som påverkar partiers inställning till ickestatliga aktörer.  

 

Kapitlets tredje del behandlar frågan om demokratiideal och slutligen presenteras tre möjliga 

definitioner av civilsamhället. Del fyra, den avslutande delen, kommer därefter att summera 

den teoretiska diskussionen. Vi kommer då ge oss då hän att identifiera om teorin kan använ-

das för att ge oss en ökad förståelse av partiernas syn på civilsamhället, eller om det finns 

behov att utöka med ytterligare begrepp och definitioner. Tillslut leder detta resonemang fram 

till det analysverktyg som används för att tolka partiernas material.   

 

2.1 Från korporatism till pluralism och dilemmat me d det civila 

samhällets aktörer 

Diskussionen om intresseorganisationers politiska deltagande tar i svensk kontext, som ovan 

nämnts, ofta utgångspunkt i de korporativa system som under 1900-talet präglat den politiska 

processen. Framför allt är det arbetsmarknadens parter som innefattats i systemet8, men även 

lantbrukarnas riksförbund (LRF) har haft en särställning i relation till den svenska staten.9 

 

Teoretiskt kan det korporativa systemet förstås som ett institutionaliserat givande och tagan-

de. Staten erbjuder utvalda intresseorganisationer inflytande i policyprocessen och vinner i 

gengäld acceptans av stora samhällsgrupper. Denna acceptans ska förstås genom att intresse-

organisationerna företräder och därmed till viss del kontrollerar sina medlemmar genom att 

binda dem till de överenskommelser som förhandlingarna genererat.10 Korporatism kan såle-

                                                           
8 Anthonsen, Lindvall (2009), Party Competition and the Resilience of Corporatism, Government and Opposi-
tion, Vol. 44, No 2.   
9 Sundberg, Jan (red), Partier och intresseorganisationer i Norden, Forskningsprogrammet Norden och Europa, 
2001, s. 144. 
10 Öberg et al. Disrupted Exchange and Declining Corporatism – Government Authority and Interest Group Ca-

pability in Scandinavia, Forthcoming in Government and Opposition, s. 3. 
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des förstås som ett system där organiserade intressen under institutionaliserade former med-

verkar i den offentliga beslutsprocessen.11  

  

Statsvetaren PerOla Öberg diskuterar i Särintresse och allmänintresse: Korporatismens två 

ansikten komplexiteten som organiserade intressens politiska deltagande utgör. Samtidigt som 

intresseorganisationer fungerar som en förutsättning för dialog och åsiktsutbyte utgör de ock-

så ett problem då inte alla organisationer är lika resursstarka och därmed inte har samma för-

utsättningar att få sin vilja igenom. Medlemmarna i de organisationer som kan utöva makt 

genom det korporativa systemet kan därmed sägas få fler möjligheter att påverka politikens 

utformning. Om vissa organisationer blir alltför framgångsrika vad gäller att realisera sina 

intressen kan inte den politiska jämlikheten garanteras. Å andra sidan skapar organisationer-

nas närvaro i beslutsprocessen fler möjligheter till medborgerligt deltagande, vilket förväntas 

leda till större acceptans för viktiga politiska beslut samt större stabilitet mellan samhälleliga 

aktörer. Incitamenten för stabilitet förväntas dessutom öka på grund av att systemet genererar 

en arena där motstridiga intressen kan mötas, diskutera och ingå överenskommelser.12 

 

I debatten om intresseorganisationernas politiska deltagande tar denna motsättning sig ofta 

uttryck i en diskussion om särintresse kontra allmänintresse och hur den politiska proceduren 

bör organiseras. I en analys av den politiska och ekonomiska situationen i Sverige under 

1990-talet framhölls tillexempel att det rådde en obalans mellan särintresse och allmänintres-

se. Utredningen kritiserade politikens organisation och pekade på en ohälsosam anpassning 

till olika typer av särintressen på allmänintressets bekostnad.13 I relation till dessa utrednings-

resultat ter sig den svenska politiska historien kontroversiell. Statsvetaren Bo Rothstein visar 

tillexempel på situationer där den svenska staten istället för att motarbeta intresseorganisatio-

nernas politiska deltagande har bidragit till att skapa organisationer när sådana saknats.14  

 

Utifrån Rothsteins resonemang argumenterar Öberg för att korporativism är resultatet av för-

troendevaldas medvetna handlande, där intresseorganisationernas politiska deltagande å ena 

                                                           
11 SOU: 1999:121, s. 22.  
12 Öberg, 1994, s. 7ff.  
13 SOU 1993:16, s. 17.  
14 Rothstein, Den korporativa staten, 1992, kap 6, till exempel s. 120ff. Exempel som ges är bland annat de 
borgerligas önskan att hantera den ökade konkurrensen av fria producenter inom jordbruket på 1930-talet. 
Ökad konkurrens skulle leda till fallande priser och man valde därför att att skapa och stärka organisationsvä-
sendet.   
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sidan kan förstås som en möjlighet att låta särintressen dominera över allmänintresse. Å andra 

sidan kan institutionaliseringen av intresseorganisationer medföra att motstridiga intressen 

enas kring lösningar som ger möjlighet att förverkliga allmänna intressen.15 Resonemanget 

visar att det är möjligt att iaktta en inneboende komplexitet i det korporativa systemet efter-

som intresseorganisationernas politiska deltagande samtidigt kan förstås som ett hot, samt 

värnare av allmänna intressen.  

 

2.1.1 Korporatismens död? 

Arbetsmarknadens partes politiska deltagande institutionaliserades efter andra världskriget 

och utgjorde ett viktigt inslag i policyprocessen, inte bara i Sverige utan i många, företrädel-

sevis mindre Europeiska stater. Sedan sjuttiotalet har dock den korporativistiska utvecklingen 

i dessa länder tagit olika riktningar. I vissa har det korporativistiska systemet stått starkt me-

dan det i andra till viss del eller helt har avtagit i styrka.16 För denna uppsats är det den svens-

ka utvecklingen som framför allt ter sig intressant, varpå denna kommer stå i centrum i föl-

jande delkapitel. 

 

Den svenska korporatismen utveckling och eventuella sammanbrott har under de senaste de-

cennierna varit föremål för diskussion. I Avkorporativisering och lobbyism, som utgör en del 

av den statliga demokratiutredningen, undersöks korporatismens utveckling. Författarna vill 

inte sträcka sig till att tala om korporatismens död eller sammanbrott,17 men konstaterar ändå 

att det går att iaktta en tendens som talar för att Sverige blivit mer pluralistiskt.18 I detta sam-

manhang ska pluralism förstås som att det politiska deltagandet sker genom lobbying och opi-

nionsbildning. Opinionsbildning definieras som indirekt påverkan av beslutsfattare medan 

lobbying ska förstås som icke-institutionaliserade direktkontakter med politiker eller tjänste-

män för att påverka offentligt beslutsfattande.19    

 
                                                           
15 Öberg, 1994, s. 9f.  
16 Anthonsen, Lindvall, s. 167.   
17 SOU 1999:121, s. 40. Jämför bland annat med Anthonsen, Lindvall (2009) samt Svensson, Öberg (2002), La-

bour Market Organisations’ Participation in Swedish Public Policy-Making, Scandinavian Political Studies, Vol. 
25 – No. 4.     
18 SOU 1999:121, s.239. Jämför även med Feltenius, Client organizations in a corporatist country: pensioners’ 

organizations and pension policy in Sweden, Journal of European Social Policy 2007 17:139.  I artikeln visar 
författaren på pensionärernas möjlighet att, som en intressegrupp utöver de traditionellt starka organisatio-
nerna i ett korporativistiskt system, organisera sig och få gehör för sina intressen.  
19 SOU 1999:121, s. 12ff.  
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Med denna utveckling i tankarna väcks frågan huruvida problematiken från det korporativa 

systemet återfinns i pluralistiska system, eller om pluralism bidrar med ökad jämlikhet i den 

politiska proceduren. Enligt Hermansson, Lund, Svensson och Öberg kan en viss förbättring 

vad det gäller den politiska jämlikheten skönjas i och med denna samhällsutveckling.20 Den 

principiella komplexitet som präglar det korporativa systemet där inte alla intressen är lika 

resursstarka återfinns dock även i ett mer pluralistiskt samhälle. Dessutom argumenteras för 

att ansvarsutkrävning försvåras i och med att lobbying vinner acceptans. I likhet med ett kor-

porativistiskt system är förhandlingarna stängda för medborgarna men till skillnad från korpo-

ratismen saknas också möjlighet att i efterhand utkräva ansvar av de parter som faktiskt varit 

med och utformat ett beslut.21    

 

Statsvetaren Robert A. Dahl definierar denna komplexitet som de pluralistiska demokratiernas 

dilemma. Enligt Dahl är både den politiska jämlikheten och rätten att engagera sig i icke-

statliga organisationer att förstå som demokratiska grundprinciper.22 Pluralism förutsätter 

dock en mångfald av självständiga organisationer i samhället och det kan vara svårt att värna 

ett starkt föreningsliv utan att organisationerna får för stort inflytande.23 Vad det rör sig om är 

således en avvägning mellan statlig kontroll och organisationernas autonomi, en fråga som 

avhandlas av Dahl i Dilemmas of Pluralist Democracy – Autonomy vs. Control.24 Dahls fram-

ställning har haft stor betydelse för diskussionen om den komplicerade relationen mellan sta-

ten och självständiga organisationer. Bland annat utgår Rothstein från Dahls resonemang när 

han försöker närma sig denna problematik i Den korporativa staten: Å ena sidan kan starka 

intresseorganisationer driva igenom fördelar till den egna gruppen vilka missgynnar majorite-

ten medborgare, å andra sidan är rätten att tillhöra organisationer och deras rätt att verka fritt 

ett omistligt inslag i en demokrati.25 

 

Resonemanget som presenterats i detta kapitel visar att det i ett pluralistiskt samhälle finns en 

spänning mellan ett vitalt civilsamhälle och en öppen beslutsprocess för vilken medborgarna 

kan utkräva ansvar i allmänna val. Spänningen mellan särintresse och allmänintresse försvin-

ner således inte genom en utveckling från korporativism till pluralism, även om diskussionen 

                                                           
20 SOU 1999:121, s. 253 
21 SOU 1999:121, s. 255.  
22 Dahl, On democracy, 1998, s. 85f.  
23 Öberg, 1994, s. 14.  
24 Dahl, Dilemmas of pluralist democracy – autonomy vs. control, 1982  
25 Rothstein, 1992, s. 11.  
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måste vidgas till att innefatta samtliga av civilsamhällets aktörer. I Sverige är fortfarande an-

delen medborgare som är engagerade i någon form av förening stor i jämförelse med andra 

länder26 och det förs en diskusson om föreningslivets demokratiska betydelse. Vissa menar att 

det kan fungera som en viktig medborgarskola i demokrati och att frivilliga insatser bidrar till 

att ge demokratin ett innehåll. Andra anser att föreningar och organisationer i stor utsträck-

ning är toppstyrda och att det inom dem finns en växande maktkoncentration.27  

 

De aktörer som kan avgöra statens relation till civilsamhällets aktörer, och därmed det infly-

tande de tilldelas i policyprocessen är den beredande och den beslutande makten. På grund 

utav diskussionen om allmänintresse och särintresse och den försvårade ansvarsutkrävningen 

som ett större inslag av lobbying förväntas leda till är det förvånande att de politiska partier-

nas inställning till civilsamhället inte har kartlagts närmare.  

 

Frågan om ickeoffentliga aktörers politiska deltagande är inte minst en diskussion om makt 

och inflytande. Med utgångspunkt i Dahls resonemang, får det antas att samtliga partier med 

demokratiska anspråk har en positiv inställning till ett vitalt civilsamhälle. Det faktum att 

samtliga partierna uttrycker sig positiva är dock ingen anledning till att inte lyfta analysen till 

ytterligare en nivå. Resonemanget angående föreningslivets demokratiska betydelse vittnar 

om att vissa meningsskiljaktigheter kan iakttas i synen på ickestatliga aktörer och vi saknar 

fortfarande kunskap hur partierna definierar begrepp som civilsamhället.  

 

I den dagsaktuella debatten hörs ofta att de politiska partierna i Sveriges riksdag blir allt mer 

lika varandra. Framför allt är det Socialdemokraternas och Moderaternas politik som är före-

mål för denna typ av analys. Inför och efter valet till Sveriges Riksdag i september 2010 efter-

söktes därför en tydligare narrativ berättelse om vilken samhällsutveckling partierna egentli-

gen företräder.28 Frågan är om denna ideologiska skiljelinje är så utjämnad som medierappor-

teringen ger sken av. Genom att studera Socialdemokraterna och Moderaternas inställning till 

civilsamhället ges en utökad möjlighet att förstå partiernas ideologiska utgångspunkt med 

avseende på demokratiideal.   

                                                           
26 Trägårdh, (2010), s. 233. 
27 Öberg, 1994, s. 11.  
28 Se bland annat: Lewin, Var finns den borgerliga berättelsen om Sverige, Dagens Nyheter 2010-08-27. Åman, 
Socialdemokrati: en motsägelsefull koalition, Dagens Nyheter, 2010-10-22. Andersson, politik är konst – om 

socialdemokraternas behov av en berättelse, Dagens Nyheter, 2010-11-19.     
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Uppsatsen syftar således inte till att undersöka vilket utrymme de båda partierna ger civilsam-

hällets aktörer i policyprocessen. Det faktiska handlandet påverkas alltid av yttre förutsätt-

ningar och är således inte alltid ett bra mått på ideologisk utgångspunkt och framtidsvision. 

Idéer och visioner ger alltid en bild av det önskvärda samhället och vill vi förstå vilka demo-

kratiska principer de största partierna i Sveriges riksdag premierar är en undersökning om 

partiernas syn på civilsamhällets roll berättigad.  

 

2.2 Statens relation till intressegrupper  

Enligt statsvetaren Daniel Naurin kan diskursen om statens relation till civilsamhället katego-

riseras under tre huvudrubriker; (i) mottaga; (ii) motverka och; (iii) påverka. Kategorierna 

representerar alternativa strategier för hur staten i ett demokratiskt system kan förhålla sig till 

ickeoffentliga aktörer.29  

 

Gemensamt för mottaga- och motverkastrategin är att de ickeoffentliga aktörerna betraktas 

som mer eller mindre givna inslag i det politiska systemet, vilket leder till slutsatsen att sta-

tens roll begränsas till att reagera på yttre påtryckningar.30 Dock skiljer sig de båda strategier-

na åt vad gäller synen på intressegruppernas deltagande i den politiska beslutsprocessen. Den 

mottagande strategin bygger på uppfattningen att civilsamhällets deltagande genererar positi-

va konsekvenser för det politiska systemet varför det bör råda fri konkurrens mellan olika 

ickeoffentliga aktörer. Genom att reglera det politiska deltagandet med marknadslösningar 

förväntas samtliga intressen kunna konkurrera på lika villkor. Tankegången kan sammanfattas 

som att den fria konkurrensen och frånvaron från en reglerande stat skapar jämvikt mellan 

olika intressegrupper och därmed riskerar ingen aktör att bli för mäktig.31 

 

Enligt motverkastartegin betraktas istället civilsamhället som präglat av särintressen vars poli-

tiska deltagande gynnar små organiserade grupper på allmänhetens bekostnad och interaktio-

nen mellan civilsamhället och staten bör således minska. Detta kan antingen ske genom att de 

                                                           
29 Naurin, Den demokratiske lobbyisten, 2001,  s. 17f. 
30 Ibid., s. 31ff.  
31 Ibid., s. 18.  
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politiska beslutsfattarna isoleras från de ickeoffentliga aktörerna eller genom att staten drar 

sig tillbaka och genom avreglering släpper fram den fria marknaden.32  

 

Statsvetaren Theodor Lowi är en av de främsta förespråkarna för att isolera politiken från oli-

ka intressegrupper. Civilsamhällets aktörer ska förstås som särintressen med skadlig inverkan 

på politiken, varför det bör finnas en distinktion mellan det civila samhället och den offentliga 

sfären. Författaren utgår från en amerikansk kontext och argumenterar för att byråkratin har 

ökat i takt med att statens intervention i det civila samhället ökat. Genom att delegera politisk 

makt har administrationen fått ett större ansvar för de politiska programmen, varpå ickeoffent-

liga aktörers möjlighet till inflytande genom administrativa kontakter ökat.33 För att skapa en 

fungerande demokrati, fri från särintressen menar Lowi därför att lagstiftningen bör göras 

tydligare och den parlamentariska församlingens makt öka i förhållande till administratio-

nen.34 Lowis teori kan således liknas vid den juridiska demokrati som presenteras i Avkorpo-

rativisering och lobbyism. Den juridiska demokratin skiljer sig från både korporatism och 

pluralism med avseende på att intressegruppers närvaro i beslutsprocessen sägs generera ne-

gativa konsekvenser för politikens utformning.35  

  

I Nationers uppgång och fall argumenterar nationalekonomen Mancur Olson för en återgång 

till marknadslösningarna eftersom förhandlingar med ickestatliga aktörer alltid sker på be-

kostnad av de oorganiserade. Olson kan därmed sägas företräda den avreglerande strategin 

och menar att ”inga länder kommer att kunna organisera alla intressegrupper symmetriskt och 

därigenom uppnå optimala resultat i allomfattande förhandlingar”.36 Gruppdiskussioner för-

väntas därutöver även leda till att statens utgifter ökar eftersom en försvårad och långsammare 

beslutsprocess leder till ineffektivitet.37  Argumentationen kan sammanfattas som att intresse-

grupper genom sina påtryckningar genererar välfärdsförluster och att det därför är önskvärt att 

genom konstitutionella bindningar och marknadsanpassning hindra det politiska systemet från 

att särbehandla och gynna vissa grupper.38   

 

                                                           
32 Naurin, s. 21f.  
33 Lowi, The end of liberalism – the second republic of the United States, 1979, s. 63.  
34 Ibid., s. 299ff.  
35 SOU 1999:121, s. 17f.  
36 Olson, Nationers uppgång och fall – ekonomisk tillväxt, stagflation och samhällelig förkalkning, 1982, s. 47.  
37 Ibid., s. 47.  
38 Naurin, s. 20f.  
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Den tredje strategin, att påverka, skiljer sig från de övriga då den utgår från att staten bör ta en 

mer aktiv roll i att definiera ramarna för samverkan mellan civilsamhället och det politiska 

systemet. Denna påverkan kan ske genom två strategier: (i) att balansera de ickeoffentliga 

aktörernas möjlighet att utöva inflytande och (ii) att forma deras preferenser och krav. 39     

 

Förespråkare för att balansera de ickeoffentliga aktörernas möjlighet att utöva inflytande utgår 

från att civilsamhället är positivt för politiken men att staten inte kan nöja sig med att enbart 

mottaga dess påtryckningar. Istället ska den demokratiska principen om politisk jämlikhet 

värnas genom att staten kompenserar för socioekonomiska och politiska ojämlikheter mellan 

civilsamhällets aktörer och därmed skapar en konkurrens på lika villkor.40  

 

Att forma civilsamhällets preferenser och krav syftar till att dess aktörer bör ta ett större sam-

hällsansvar genom att visa hänsyn till andra gruppers intressen samt till det för samhället ge-

mensamma bästa när de formulerar sina krav. Naurin menar att korporatism är ett exempel på 

denna strategi, där de större organisationerna bjudits in till förhandlingar för att staten ska 

kunna utöva inflytande över organisationernas intressen.41 Naurins resonemang får till viss del 

stöd av författarna till artikeln Disrupted exchange and declining corporatism. Författarna 

menar att korporatism bygger på samtliga aktörers möjlighet att kontrollera sina förhandlings-

partners preferenser och önskemål. Staten kan ge intressegrupper delaktighet i policyproces-

sen medan intressegrupperna kan binda sina medlemmar till olika typer av förhandlingsöver-

enskommelser. För staten handlar såldes samarbetet med civilsamhällets aktörer som att skapa 

bred legitimitet för sin politik, varpå dess samarbetspartners bör förstås som medlemsbaserade 

organisationer.42 

 

2.2.1 Proceduriella eller substantiella argument 

Som ovan nämnt säger de tre kategorierna mottaga, motverka och påverka något om i vilken 

utsträckning civilsamhällets deltagande i den politiska beslutsprocessen betraktas som positivt 

                                                           
39 Naurin, s. 22f.  
40 Ibid., s. 24.  
41 Ibid., s. 23.  
42 Öberg et al., Disrupted Exchange and Declining Corporatism – Government Authority and Interest Group Ca-

pability in Scandinavia, Forthcoming in Government and Opposition, s. 2. 
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eller negativt. Argumenten för civilsamhällets politiska deltagande, så väl som argumenten 

emot, kan kategoriseras enligt distinktionen proceduriella och substantiella argument.43   

 

De proceduriella argumenten utgår från civilsamhället i relation till den demokratiska proce-

duren och de ickeoffentliga aktörernas närvaro i den politiska beslutsprocessen kan då å ena 

sidan betraktas som en andra kanal för medborgerligt deltagande, vilket stärker det folkliga 

inflytandet. Å andra sidan kan de ickeoffentliga aktörerna också sägas vara ett hot mot den 

demokratiska processen och argumentationen utgår då från att endast vissa grupper är effek-

tivt representerade i civilsamhället.44  

 

Ickeoffentliga aktörers politiska deltagande kan också diskuteras utifrån substantiella argu-

ment, det vill säga hur de påverkar innehållet i den politik som faktiskt bedrivs. Förespråkare 

för civilsamhällets politiska deltagande menar då att intressegrupperna besitter sakkompetens 

som kan nyttjas för att skapa bättre beslut och tillföra alternativa perspektiv till politiska frå-

gor som är uppe på dagordningen. Utan hjälp från civilsamhällets kan det vara svårt att över-

huvudtaget bedriva politik. Den substantiella argumentationen för ickeoffentliga aktörers poli-

tiska deltagande står dock inte omotsagd, mer skeptiska röster menar att intressegrupper i syf-

te att garantera sin egen vinning skapar en snedvriden politik, på bekostnad av allmänintres-

set.45    

 

2.2.2 Ideologi som förklarande variabel 

Utifrån presentationen av tänkbara strategier för staten att förhålla sig till intressegrupper och 

typologin över substantiella och proceduriella argument formulerar Naurin en teori som för-

klarar inställning till ickeoffentliga aktörer med ideologi som oberoende variabel. Resone-

manget utgår från att synen på statens roll i samhället har stor betydelse för hur man uppfattar 

organisationernas politiska deltagande. Argumentationen utgår således ifrån ett substantiellt 

normativt ideal och attitydskillnader gentemot civilsamhället bör således förstås utifrån synen 

om vad staten bör göra och den politik som faktiskt bedrivs.46 

 

                                                           
43 Naurin, s. 31ff.  
44 Ibid., s. 33.  
45 Ibid.  
46 Ibid., s. 36.    
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Sambandet mellan ideologi och inställning till ickeoffentliga aktörer ska enligt Naurin förstås 

genom civilsamhällets betydelse för staten att bedriva en reglerande och omfördelande politik. 

Den misstro som utifrån en liberal synvinkel finns gentemot en omfattande och reglerande stat 

riktar sig följaktligen även mot de aktörer som följer i dess spår. Ur socialdemokratisk syn-

vinkel uppfattas å andra sidan civilsamhällets aktörer och den kunskap de besitter som nöd-

vändiga för ett effektiv politisk styre. Deras politiska deltagande tenderar därför att i större 

utsträckning accepteras.47 Naurin stödjer sitt teoretiska resonemang på länderjämförande stu-

dier som visar att regeringar som bedriver aktiv interventionistisk politik tenderar att driva 

fram nära samarbete med organiserade intressen.48  

 

2.3 Demokratiideal och inställning till det civila samhället 

2.3.1 Betydelsen av demokratiideal 

Genom det förklaringsanspråk som presenteras i Den demokratiska lobbyisten tar Naurin av-

stånd från den del av intressegruppsdiskursen som fokuserar på de proceduriella argumentens 

betydelse. Den proceduriella argumentationen tar ofta utgångspunkt i att inställningen till ci-

vilsamhället beror av demokratiideal.  

 

Statsvetarna Helena Wockelberg och PerOla Öberg har valt att belysa betydelsen av idéer om 

hur en demokrati bör fungera. Enligt detta resonemang argumenterar positiva röster för civil-

samhällets närvaro i policyprocessen för att åsiktsrepresentationen främjas. Mer negativa rös-

ter menar istället att ett sådant system försvårar medborgarnas möjlighet till ansvarsutkräv-

ning.49  

 

Bo Rothstein betonar också betydelsen av demokratiideal i diskussionen om statens relation 

till civilsamhället, men till skillnad från Wockelberg och Öberg utgår han från kollektiv och 

individuell demokratisyn. Skillnaden mellan det kollektiva och det individuella perspektivet 

ligger i hur statens relation till den enskilda människan bör definieras. Antingen betraktas 

staten som ett medel för att skydda den suveräna individens intressen, eller så betonas vikten 

                                                           
47 Naurin, s. 36f.  
48 Ibid., s. 39.  
49 Wockelberg, Helena, Verkledningsdebatten – en analys av partiers och intresseorganisationers 

förvaltningspolitiska idéer, Uppsala, 1996, s. 39. Jmf också med Öberg, PerOla, Medborgarnas inflytande och 

särintressenas makt – korporatism och lobbying i 

statsförvaltningen, Uppsala1997, s. 50 ff. 



 
 

16 

 

av att individerna underkastar sig de värden som av hela samhället uppfattas som mest accep-

tabla.50  

 

Enligt det kollektiva demokratiidealet upprätthålls individens rättigheter mest effektivt genom 

att värna kollektivets intressen. Genom att säga sig försvara det allmännas väl kan staten posi-

tivt särbehandla vissa intressen och aktörer genom tillexempel ekonomiska fördelar och offi-

ciellt erkännande som förhandlingspartners. I det kollektiva systemet kan således politik be-

drivas genom att stat och intressegrupper ingår särskilda uppgörelser, varpå medborgarna kan 

ges förmåner i egenskap av medlem i en kollektivt organiserad enhet. Organisationer-

na/intressegrupperna blir således en förbindelselänk mellan det civila samhället och staten.51  

 

Det kollektiva demokratiidealet kan betraktas som en skala där totalitär korporatism utgör en 

ytterlighet. I detta system saknar medborgaren som enskild individ rättigheter i förhållande till 

staten då det endast är i egenskap av medlem i en av staten sanktionerad organisation som den 

enskilde kan påverka politiken och få gehör för sina intressen och behov. Organisationerna är 

att betrakta som förbindelselänk mellan staten och det civila samhället och Rothstein menar 

att de också bör förstås som ”officiösa organ, dvs varken delar av staten eller av det civila 

samhället, utan ett slags kameleontiska mellanting”.52  

 

I en individuell demokratisynstår står i stället medborgarnas autonomi i centrum och beto-

ningen läggs vid individens rätt att både organisera sig och att, om hon så önskar, stå utanför 

organisationsväsendet. Den offentliga politiken måste således rikta sig till medborgarna som 

individer och inte som medlemmar i olika kollektiv. Enligt det individuella demokratiidealet 

är inte intressegrupper att betrakta som en förbindelselänk mellan staten och det civila sam-

hället, utan står fast förankrade i det senare. Civilsamhället genererar ett högt värde men bör 

tydligt separeras från staten.53  

 

Naurin menar att den politik-ideologiska teori han presenterar har fått oförtjänt lite uppmärk-

samhet i litteraturen om statens relation till civilsamhällets aktörer.  Författaren utgår dessut-

om ifrån att de substantiella argumenten är överordnade de proceduriella samt att det finns ett 

                                                           
50 Rothstein, s. 12.  
51 Ibid., s. 12f.  
52 Ibid., s 12.  
53 Ibid., s. 12f.  
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för stater objektivt, och därmed överordnat sätt att förhålla sig till civilsamhällets aktörer.54  

Utan att hävda att ideologi saknar betydelse för partiers inställning till civilsamhället och de 

ickeoffentliga aktörernas politiska deltagande kan Naurins ingång till studieobjektet betraktas 

som problematisk. Civilsamhällets politiska deltagande är i stor grad en fråga om makt och 

demokratisyn, vilket i sig kan kopplas till ideologisk utgångspunkt. Således måste både ideo-

logi och demokratisyn beaktas i diskussionen om civilsamhällets och ickeoffentliga aktörers 

politiska deltagande, inte för att de med nödvändighet kan förklara partiers inställning, utan 

för att de är sammanlänkade. Demokratiideal är del av ett partis ideologiska förankring och 

kan alltså höra ihop med inställningen till civilsamhället även om det inte går att peka på ett 

kausalt samband. I syfte att förstå varför civilsamhällets aktörer bör, alternativt inte bör delta i 

den offentliga sfären är det således viktigt att också undersöka inställning till demokratiideal. 

    

2.3.2 Från government till governance och kopplinge n till civilsamhället 

I artikeln Rethinking the Nordic welfare state through a neo-Hegelian theory of state and civil 

society problematiserar historikern Lars Trägårdh begreppet civilsamhälle. Författaren menar 

att innebörden av civilsamhället och synen på dess roll varierar utifrån normativt och ideolo-

giskt ideal, varpå man, genom länderjämförande studier, kan notera stora skillnader i synen på 

civilsamhället.55  

 

När relationen mellan civilsamhälle och stat diskuteras, av akademiker så väl som av prakti-

ker, menar Trägårdh att utgångspunkten ofta ligger i vad han benämner den anglo-

amerikanska definitionen av civilsamhället. Enligt denna definition betraktas civilsamhällets 

som en autonom enhet bestående av icke-vinstdrivande och självständiga organisationer. Fri-

kopplade från staten verkar civilsamhällets aktörer i syfte att värna den enskilda människans 

frihet. En allt för stark stat riskerar att hota det civila samhällets autonomi och vitalitet och har 

dessutom negativ inverkan på medborgerliga fri och rättigheter.56  

 

Trägårdh menar att den anglo-amerikanska narrationen skapats genom en sammanvägning av 

två teorier om civilsamhället. De båda teorierna har tydliga berörningspunkter men skiljer sig 

åt vad gäller synen på statens uppgift. Trägård benämner dem den habermasianska och den 

                                                           
54 Naurin, s. 17 och 35f. 
55 Trägårdh, 2010, s. 228.  
56 Ibid., 2010, s. 228 och 231.  



 
 

18 

 

konservativa modellen. Enligt båda modellerna betraktas civilsamhället som positivt för den 

ekonomiska och politiska utvecklingen men de tillämpar till viss del olika definitioner av ci-

vilsamhällets aktörer.  

 

De amerikanska forskarna Peter Berger och Richard John Neuhaus betraktas genom fram-

ställningen To Empower People: From State to Civil Society57 som två av de främsta företrä-

darna för den konservativa modellen. Berger och Neuhaus menar att de viktigaste institutio-

nerna inom det civila samhället; familjen; den loka omgivningen; religiösa församlingar och 

andra frivillighetsorganisationer, traditionellt har deltagit i service- och välfärdsproduktionen 

av sjukvård, utbildning och social trygget. Civilsamhällets institutioner försvagas när staten i 

större utsträckning tar över ansvaret för dessa verksamhetsområden, vilket i sin tur genererar 

negativa konsekvenser för individanpassning och flexibilitet. Staten verkar på bekostnad av 

civilsamhället och man menar att en avpolitisering och ett avstatligande av de offentliga verk-

samheterna skulle skapa ett vitalt civilsamhälle. En sådan samhällsutveckling skulle också 

gynna de redan svaga och fattiga eftersom de inte tvingas i beroendeställning till staten.58  

 

Den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas ser också med positiva ögon på ett 

självständigt och vitalt civilsamhälle eftersom det förväntas stärka demokratin och det politis-

ka deltagandet underifrån. Gräsrotsorganisationer, föreningar och medborgaraktioner gynnar 

samhällen genom att positiva politiska och kollektiva värden skapas. Detta står dock inte i 

motsats till den universella välfärdsstatens servicesystem - aktörerna ska förstås som intresse-

grupper och föreningar snarare än välfärdsproducenter.59 Trägårdh utvecklar det habermasi-

anska resonemanget i framställningen Civilsamhället och menar att man ska förstå entusias-

men för civilsamhället som ett vurmande för de så kallade nya folkrörelserna. Utgångspunk-

ten ligger uppfattningen att det skett en kolonisering av samhällets levnadsvärld och att auto-

noma organisationer i civilsamhället skulle kunna möjliggöra en dekolonisering av de sektorer 

där staten trängt in för långt. Detta är inte att förväxla med den avpolitisering som den kon-

servativa modellen förespråkar. Trägård är tydlig med att den habermaisanska hållningen inte 

är motståndare till en omfattande stat då den avpolitisering som förespråkas inte utgår från 

betydelsen stat=politisering och civisamhälle=avpolitisering. Ett stark civilsamhället förväntas 

                                                           
57 Berger, Neuhaus, To Empower People: From State to Civil Society, 1996.  
58 Trägårdh, 2010, s. 229f.  
59 Ibid., s. 229f.  
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stärka demokratin genom att decentralisera den och därmed engagera fler människor i det 

politiska samtalet.60            

 

Som nändes ovan kan båda dessa modeller noteras inom den anglo-amerikanska narrationen 

eftersom de båda betonar de frivilliga och icke-vinstdrivande engagemanget i definitionen av 

civilsamhället. Vad som förenar den konservativa och den habermasianska modellen är fram-

för allt deras syn på relationen mellan staten, marknaden och det civila samhället och den di-

versifiering de anser bör råda mellan dessa tre sektorer. Trägårdh menar att denna åtskillnad 

mellan de tre sektorerna ska förstår utifrån uppfattningen att såväl staten som marknaden kan 

hota civilsamhällets vitalitet. Det är denna sektoriella uppdelning som skapat den amerikanska 

synen på civilsamhället och som tydligt låter sig avspeglas i följande citat.    

 

It is symptomatic that in the US, civil society is often treated as synonymous with 

the so-called non-profit organisations, that is, a sector defined specifically as dis-

tinct from the market. /…/ The most privileged organizations are devoted to charit-

able work; the least favoured are those associations that engage in political advoca-

cy or in other ways of promoted self-interest.61  

 

Trägårdh menar att denna beskrivning av civilsamhället harmonierar illa med det politiska 

system som präglar norra i Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet. Författaren har därför 

konstruerat den neo-hegelianska teoribildningen för att bättre förklara hur relationen mellan 

stat, marknad och civilsamhälle struktureras i dessa länder.   

 

Den neo-hegelianska definitionen gör inte samma diversifiering av marknaden och civilsam-

hället som i den anglo-amerikanska. I stället ska marknadens spelregler förstås som ett ideal 

för det civila samhället, där en mångfald av aktörer och individer agerar för att nå gehör för 

privata och politiska intressen. Även den neo-hegelianska teorin poängterar vikten av ett civil-

samhälle men definierar det inte som enbart positivt. Genom att innesluta fackorganisationer 

och arbetsgivarorganisationer såväl som icke-vinstrivande frivilligorganisationer i det civila 

samhället kan inte civilsamhällets aktörer enbart definieras som osjälviska välgörare. 62  

                                                           
60 SOU 1999:84, s. 17. Jämför med Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, 1989 samt 
Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, 1996.    
61 Trägårdhs, 2010, s. 230.  
62 Ibid., s. 230f.  
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Civilsamhället domineras alltid av konkurrens och särintressen och dess aktörer utgår därför 

från samma moral och rationalitet som profitsökande organisationer. Endast staten kan upp-

rätthålla en högre grad av rationalitet, som enligt den neo-hegelianska modellen definieras 

som en union mellan det universella och det individuella. Staten är på så vis aldrig ett hot mot 

den individuella friheten, istället bör man betrakta medborgarskapet och statens unika form av 

rationalitet som den högsta formen av individuell frihet.63 

   

Den neo-hegelianska teoribildningen syftar till ett demokratiskt samhällskontrakt mellan å ena 

sidan en stark och interventionistisk stat och å andra sidan fria och autonoma medborgarna. 

Det är i denna kontext man ska förstå begreppet neo-hegelianism, vilket syftar just till att för-

tydliga betydelsen av den demokratiska staten i relation till medborgare. Till skillnad från det 

anglo-amerikanska systemet betraktas inte staten som ett hot utan ett medel för individernas 

frihet. Genom statens institutioner befrias medborgarna från de traditionella institutionerna i 

det civila samhället, som snarast förknippas med ojämlikhet och relationer byggda på person-

ligt beroende.64  

 

Skillnaden mellan den konservativa och den neo-hegelianska teorin visar på olika ideal vad 

gäller offentlig styrning. Inom den statsvetenskapliga diskursen har under de senaste decenni-

erna en förflyttning i styrsystemet från govenment till governance identifierats. Denna utveck-

ling ska förstås som en utveckling från hierarkisk byråkrati med tydlig ansvarsutkrävning i 

riktning mot ökad (i) privatisering, (ii) konkurrens, (iii) självstyrande myndigheter och institu-

tioner, (iv) decentralisering och slutligen (v) medborgarinflytande.65 Anne-Mette Kjaer menar 

att dessa reformer har resulterat i att staten roll har förändrats genom att fler aktörer deltar i 

implementeringsprocessen, styrningen av den offentliga serviceproduktionen samt tillhanda-

hållandet av tjänster. Utgår vi från den konservativa, den habermasianska och den neo-

hegelianska teoribildningen kan relationen mellan civilsamhället och staten till viss del förstås 

utifrån diskussionen om governance. I den neo-hegelianska modellen ska denna relation för-

stås som att staten och civilsamhället är sammanlänkade i ett nätverk av ständigt pågående 

                                                           
63 Trägårdh, 2010, s. 231 samt Hegel i Wood (red.) Elements of the Philosophy of Rights, 1991. Jämför också 
med Rousseau: Att endast lyda sitt begär är slaveri, men att lyda den lag man själv stiftat är frihet. I om sam-

hällsfördraget eller statsrättens grunder, 1994 (1762) s. 34.    
64 Trägårdh, 2010, s. 235.  
65 Kjaer, Governance, 2004, s. 25f.  
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governancestrukturer där de båda sektorerna genom förhandlingar och överenskommelser styr 

tillsammans. I den habermasianska och den konservativa teoribildningen poängteras i stället 

uppdelningen mellan stat och civilsamhället. Denna separation generar, enigt den konservati-

va teoribilningen, stor frihet för civilsamhällets aktörer att agera i implementeringsprocessen 

och påverka verksamheternas utformning. Inom den habermasianska modellen är inte kopp-

lingen till ickestatlig styrning lika framträdande eftersom civilsamhällets aktörer inte identifi-

eras som välfärdsinstitutioner. Frihet definieras istället genom att föreningar och medborgar-

sammanslutningar garanteras självständighet i relation till staten.66   

 

2.4 Sammanfattande teoridiskussion  

Trägrådhs typologi över den svenska och den amerikanska definitionen av civilsamhället ut-

går ifrån att det existerar en given politisk kultur som avgör relationen mellan det offentliga 

och civilsamhället i olika stater.67 Författaren bortser således från det faktum att politiska ide-

ologier kan ha påverkat det rådande systemet och därmed också kan förändra det. Det framgår 

av artikeln att definitionen av civilsamhället och synen på dess relation till staten varierar ut-

ifrån normativt och ideologiskt ideal68 och det framstår därför som signifikant att använda 

Trägårdhs modeller i ett försök att förstå för hur olika partier inom samma land definierar 

civilsamhället.  

 

Återgår vi till diskussionen om möjliga strategier för staten att förhålla sig till civilsamhällets 

aktörer samt typologin över argumentens art är det tydligt att denna teoretiska diskussion i 

många sammanhang utgår från intressegruppernas deltagande i den politiska beslutsproces-

sen. Med utgångspunkt i den habermasianska och den konservativa modellen är detta proble-

matiskt eftersom det tydligt framgår att de båda modellerna definierar civilsamhället som po-

sitivt men samtidigt betraktar relationen mellan stat och de icke-offentliga aktörerna som ne-

gativ.69 Argumenten för respektive emot civilsamhället så som formulerade ovan kan således 

inte appliceras på de modeller som ryms inom den anglo-amerikanska definitionen av civil-

samhälle.  

 

                                                           
66 Trägårdh, 2010, s. 236.  
67 Ibid., s. 236. 
68 Ibid., s. 228.  
69 Jämför även med Lowis resonemang om att isolera beslutsfattare från civilsamhällets påtryckningar.  
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Önskar vi förstå Socialdemokraternas och Moderaternas inställning till civilsamhället är det 

alltså lika viktigt att beakta hur partierna definierar begreppet civilsamhället som att förstå 

deras demokratiideal och syn på statens uppgift. Civilsamhället och den offentliga sfären kan 

förhålla sig tillvarandra på olika sätt och synen på statens uppgifter kan således berätta något 

om synen på civilsamhället och de ickeoffentliga aktörernas roll. Så här i slutskedet av upp-

satsens teorikapitel kommer vi därför utveckla det teoretiska resonemanget genom att utveck-

la och fördjupa Trägårdhs tre modeller genom att komplettera dem med övrig teoridiskussion.   

 

2.4.1 Det goda samhället 

Teorin om det goda samhället tar sin utgångspunkt i den konservativa modell som Trägårdh 

presenterade. I likhet med Theodor Lowi betraktas en tydlig åtskillnad mellan staten och ci-

vilsamhället som eftersträvansvärt. Modellen kan således kopplas till strategin att isolera be-

slutsfattarna från civilsamhällets aktörer i syfte att minska särintressenas inflytande över poli-

tiken, se kapitel 2.2. Statens relation till intressegrupper ovan. En viktig skillnad från den 

isolerande strategin är dock att modellen inte enbart utgår från att ickeoffentliga aktörer på-

verkar den offentliga politiken negativt, utan att även en omfattande stat har negativ inverkan 

på civilsamhället. En interventionistisk stat betraktas som problematisk då den hotar civil-

samhället och dess traditionella aktörer.  

 

I det goda samhället är statens roll begränsad till att värna den enskilde individens rättigheter, 

medan civilsamhället syftar till att skapa trygghet och gemenskap mellan människor. Staten 

och civilsamhället har således naturligt olika roller och ansvarsområden, och civilsamhällets 

viktigaste aktörer ska förstås som de sammanslutningar som finns i medborgarnas absoluta 

närhet. Familjen, släkt och grannar men också ickevinstdrivande aktörer och välgörenhetsor-

ganisationer utgör de viktigaste aktörerna i ett vitalt civilsamhälle. Aktörerna betraktas som de 

naturliga välfärdsproducenterna i samhället och om staten tar över dessa uppgifter undermine-

ras civilsamhället, viket får negativa konsekvenser vad gäller flexibilitet och individanpass-

ning. Om staten har antagit civilsamhällets roll är det således viktigt att dessa verksamhetsom-

råden avpolitiseras. Ambitionen om en avpolitisering uppenbarar en koppling mellan det goda 

samhället och den avreglerande delen av motverkastrategin. Det är dock viktigt att återigen 

understryka att argumentationen för en diversifiering mellan stat och civilsamhälle inte enbart 
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syftar till att politiken ska skyddas från särintressen, det är också viktigt att inte politiken in-

kräktar på civilsamhällets sfär.  

 

Statens roll definieras utifrån ett ideal där civilsamhällets aktörer har en framträdande roll i att 

skapa trygghet. Den statliga styrningen över välfärden bör därmed minska, vilket resulterar i 

att det civila samhällets aktörer tillskrivs större utrymme att forma verksamheterna. Det uni-

versella ska stå tillbaka för det individuella och det är därmed också tydligt att den konserva-

tiva modellen präglas av ett starkt individuellt demokratiideal där varje medborgares autono-

mi står i centrum. Frihet generas genom frånvaron av kollektiv, vilket innebär avsaknad av en 

interventionistisk stat såväl som ett organiserat civilsamhälle.   

 

2.4.2. Den offentliga sfären 

Teroin om den offentliga sfären tar sin utgångspunkt i Trägårdhs habermasianska modell och 

skiljer sig från det goda samhället genom synen på statens roll eftersom det enligt denna teori 

inte finns någon spänning mellan en stark stat och ett vitalt civilsamhälle. Den offentliga sfä-

ren bör ändå förstås i relation till den isolerande strategin eftersom den företräder en tydlig 

åtskillnad mellan stat och civilsamhälle. Syftet med denna åtskillnad är dock, i likhet med 

modelltypen det goda samhället, att skydda civilsamhället från statsmakten.  

 

I likhet med det goda samhället betonas vikten av ett vitalt civilsamhälle för att säkerställa 

människors frihet, även om modellen för den offentliga sfären inte menar att frihet är avhäng-

igt statens omfång. Den tydliga uppdelningen mellan stat och civilsamhälle bottnar således 

inte i oron för en allt för närvarande stat utan syftar till att värna organisationers och förening-

ars självständighet och självbestämmanderätt. Civilsamhällets aktörer ska inte främst förstå 

som tillhandahållare av välfärd utan som värnare av demokratiska och kollektiva värden ge-

nom ökad dialog. Statens omfång är således inte relevant för denna modell, så länge den inte 

begränsar människors möjlighet att fritt uttrycka sin åsikt. Uppdelningen mellan stat, marknad 

och civilsamhälle framhålls dock eftersom det finns en risk att civilsamhällets autonomi hotas 

av de övriga sektorerna. Michael Edwards utvecklar i Civil Society Habermas syn på civil-

samhället och menar att begreppet frihet ska förstås som möjligheten för civilsamhällets aktö-

rer att på jämlika villkor diskutera allmänna och samhälleliga spörsmål. Det är genom dialog 
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mellan stat och civila samhället som goda lösningar genereras.70 Enligt den offentliga sfären 

kan det således, trots argumenten för en separation mellan civilsamhället och staten, råda in-

teraktion mellan de båda aktörerna.     

 

Huruvida teorin om den offentliga sfären kan förstås utifrån ett individuellt eller kollektivt 

demokratiideal är relativt svårutrett. Å ena sidan är inte de ickeoffentliga organisationerna att 

betrakta som förbindelselänk mellan staten och civilsamhället eller ett sätt att kanalisera med-

borgarnas åsikter men å andra sidan är syftet med ett vitalt civilsamhälle att värna kollektiva 

värden. Det är således inte familjen eller andra personliga relationer som utgör kärnan i civil-

samhället, utan föreningar och gräsrotsorganisationer som stärker demokratin underifrån ge-

nom en aktiv och öppen dialog. Denna demokratiska ordning underlättas genom en ökad de-

centralisering.  

 

2.4.2 Föreningslivet 

Enligt teorin om föreningslivet är civilsamhället att betrakta som positivt men präglas samti-

digt av ständig konkurens mellan olika särintressen. Civilsamhällets aktörer betraktas därför, i 

likhet med marknadens aktörer, som vinstdrivande, vilket hotar de kollektiva värdena och den 

enskilde medborgarens rättigheter. Istället är staten att betrakta som värnare av frihet och rät-

tigheter och det är således inte möjligt att göra en tydlig åtskillnad mellan det offentliga och 

civilsamhället. En omfattande och universell stat ska inte betraktas som ett hot mot den en-

skilde individen utan utgör i stället en befrielse från det traditionella civilsamhällets ojämlika 

strukturer.  

 

Statens uppgift är att värna det allmännas väl och i relation till diskussionen om demokrati-

ideal har statsmakten således möjlighet att positivt särbehandla vissa av civilsamhällets aktö-

rer framför andra. I ett försök att definiera statens relation till civilsamhället kan teorin om 

föreningslivet således sägas utgå från påverkastrategin att forma de ickeoffentliga aktörernas 

preferenser och krav, se kapitel 2.2. Statens relation till intressegrupper ovan. Teorin måste 

således förstås utifrån ett kollektivt demokratiideal där individens rättigheter mest effektivt 

upprätthålls genom delaktighet i kollektivet, i detta fall staten.   

 

                                                           
70 Edwards, Civil Society, 2009, s.66.  
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Det kollektiva demokratiidealet samt möjligheten att genom samarbete och förhandlingar på-

verka de ickeoffentliga aktörerna ligger teorin om föreningslivet relativt nära korporatism. I 

kapitel 2.3.1 Betydelsen av demokratiideal betonades dock att det kollektiva demokratiidealet 

är att betrakta som en skala, där totalitär korporatism är en ytterlighet. I den definition av kor-

poratism som Rothstein ger upprätthålls medborgares rättigheter endast i egenskap av med-

lemmar i av staten sanktionerade organisationer. Enligt den neo-hegelianska modellen behö-

ver dock inte statens interaktion med civilsamhällets aktörer begränsats till en eller ett fåtal 

givna organisationer, istället betonar Trägårdh vikten av ett demokratiskt samhällskontrakt 

mellan staten och civilsamhället. Frivilligheten i detta sammanhang bör således förstås som 

att medborgarnas rättigheter inte endast är dem garanterade i egenskap av medlemmar i en 

given organisation.71 I stället är det medlemskap i staten som genererar frihet. Dock utesluter 

inte detta att individer i egenskap av medlemmar i organisatoriska sammanslutningar genom 

förhandlingar med staten kan åtnjuta vissa fördelar.  

 

Tillskillnad från de båda övriga teorierna åberopas ingen uppdelning mellan civilsamhället 

och staten i föreningslivsmodellen. Civilsamhället upplevs således inte positivt för att det har 

en annan roll än staten eller för att det värnar demokratin genom det goda samtalet. Relatio-

nen mellan stat och civilsamhälle ska istället förstås som en ständigt pågående integration.72 

Denna integration kan kopplas till Rothsteins diskussion om de medlemsbaserade organisa-

tionerna som förbindelselänk mellan staten och medborgarna. Till viss del kan föreningslivs-

teorin här även ställas i relation till artikeln Disrupted exchange and declining corporatism 

som presenterades i kapitel 2.2 statens relation till intressegrupper ovan. Genom samarbete 

med intressegrupper där medborgarnas åsikter kanaliseras kan staten, i relation till intresse-

gruppernas medlemsbas, få legitimitet för den förda politiken. Detta system bygger dock på 

båda parters möjlighet att förfoga över resurser den andre finner åtråvärda, vilket för civil-

samhällets aktörer skulle kunna innebära möjligheten att delta i policyprocessen.  

 

Utifrån diskussionen om att legitimiteten för politiken ökar genom statens samarbete med 

ickeoffentliga aktörer med tydlig medlemsbas bör civilsamhällets aktörer, enligt förenings-

livsmodellen, således definieras som statligt erkända och medlemsbaserade organisationer. 

                                                           
71 Edwards, s. 20.  
72 Jämför med Trägårdh, s. 236 och diskussionen om relationen mellan stat och civilsamhälle som ett nätverk av 
ständigt pågående governancestrukturer där båda sektorerna genom förhandlingar och överenskommelser styr 
tillsammans. Se kapitel Från government till governance och kopplingen till civilsamhället ovan.   
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Genom kravet på ett demokratiskt samhällskontrakt som Trägård lanserade bör organisatio-

nerna dessutom präglas av intern demokrati.  

 

Sammanfattningsvis är det således inte möjligt att separera staten från civilsamhället eftersom 

statsmakten är i behov av samarbete med intressegrupper för att effektivt kunna bedriva och 

få legitimitet för sin politik. Relationen mellan civilsamhälle och stat präglas således av integ-

ration och innebär att intressegrupperna konstitutionaliseras. Utifrån diskussionen om före-

ningslivet som en skola i demokrati som presenteras i teoridelens inledande kapitel, innebär 

detta förhållande mellan stat och civilsamhälle att civilsamhällets aktörer bygger upp en med-

vetenhet om demokratins värden och anpassar sig till de konstitutionella spelreglerna. Detta 

förväntas tillskänka demokratin innehåll samt stärka det medborgerliga deltagandet. Här står 

teorin om föreningslivet i kontrast till teorin on den offentliga sfären, enligt vilken civilsam-

hället fördjupar demokratin genom att det skapas kanaler för medborgarna att föra fram sin 

åsikt.  

 

2.4.4 Analysverktyg  

De tre modellerna kan schematiskt sammanfattas enligt nedanstående analysverktyg.  

 

Kategorierna som används följer det teorietiska resonemang som presenterades i genomgång-

en av modelltyperna ovan. I ett försök att förtydliga innebörden med kategorin syn på staten 

kan den sägas syfta till en omfördelande och interventionistisk stat med avseende på välfärds-

tjänster. Att förespråka en liten stat innebär således att statsmaktens främsta uppgift är att, 

genom demokratisk lagstiftning, upprätthålla individuella rättigheter. Den allomfattande stat 

som förespråkas i modelltypen föreningslivet värnar därutöver även det universella och ge-

mensamma välfärdssystemet. I analysen kommer således diskussionen om Moderaternas och 

Socialdemokraternas syn på staten i stor utsträckning ta sin utgångspunkt i partiernas syn på 

välfärdssystemen.  
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    Modelltyp:Modelltyp:Modelltyp:Modelltyp:            Det goda samhället          Det goda samhället          Det goda samhället          Det goda samhället          Den offentliga sfärenDen offentliga sfärenDen offentliga sfärenDen offentliga sfären        FöreningslivetFöreningslivetFöreningslivetFöreningslivet    

  

Civilsamh.s Civilsamh.s Civilsamh.s Civilsamh.s     Familj Föreningar/samman- Medlemsbaserade  
AktörerAktörerAktörerAktörer    Opolitiska  slutningar för dialog, intresseföretärdare &  
            Icke vinstdrivande internt demokratiska.  
    Erkända av stat 
 

Civlsamh.sCivlsamh.sCivlsamh.sCivlsamh.s    Välfärd/Trygghet Demokrati, utrymme Kanalisera medborgares  
SyfteSyfteSyfteSyfte            för allas åsikter.       åsikter. Personlig utveckling    
                Skola i demokrati    
 
Syn påSyn påSyn påSyn på    Liten Oklart Allomfattande, interven-    
StatenStatenStatenStaten            tion    

    
Civilsamh.sCivilsamh.sCivilsamh.sCivilsamh.s    Ingen Relation Interaktion Integration    
Relation t. statenRelation t. statenRelation t. statenRelation t. staten    olika roller 
    
DemokratiidealDemokratiidealDemokratiidealDemokratiideal    Individuellt Koll/ind Kollektiv 

            Decentraliserad 
    
Frihet genomFrihet genomFrihet genomFrihet genom    Frihet från kollektiv Organisationsfrihet Att staten garanterar lika 
 (stat och org. (organisationers villkor 
 Civilsam)  autonomi från stat) 

 

 

3. Material och Metod 

Den schematiska modell som presenteras ovan kommer att fungera som utgångspunkt i upp-

satsens undersökning. Genom att analysera partiernas inställning till de sex kategorierna som 

presenteras i analysverktyget kommer vi få en bild av hur vi kan förstå Moderaternas och So-

cialdemokraternas inställning till civilsamhället utifrån de tre teoretiska modellerna (i) det 

goda samhället, (ii) den offentliga sfären och (iii) föreningslivet.  

 

Viktigt att påpeka innan vi påbörjar uppsatsen analys är att de tre modellerna är att förstå som 

idealtyper. Partierna kan således uppvisa likheter med en modelltyp utan att argumentationen i 

materialet fullt ut överensstämmer med den teoretiska diskussionen. Genom uppsatsen kan vi 
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således endast uttala oss om vilken modelltyp Moderaterna och Socialdemokraterna bäst 

sammanfaller med. 

 

Eftersom det är partiernas officiella inställning till civilsamhället vi önskar undersöka kommer 

aktuellt partiprogram och politiska riktlinjer att fungera som undersökningens materiella ut-

gångspunkt. Moderaternas partiprogram är tudelat och innefattar dels det idéprogram som 

antogs vid arbetsstämman i Jönköping i september 2001 samt handlingsprogrammet Vår tids 

arbetarparti som antogs vid partistämman i Gävle i oktober 2007.73 Under sex år kan stora 

förändringar ske inom ett parti, varpå det är oklart hur innehållet i de två dokumenten förhål-

ler sig till varandra. Finns det en diskrepans mellan idéprogrammet och handlingsprogrammet 

skulle det kunna indikera att det skett en utveckling av Moderaternas politik. Dock framgår av 

båda dokumenten att de värderingar och principer som präglar idéprogrammet utgör partiets 

kompass medan handlingsprogrammet kan betraktas som den politiska kartan. I idéprogram-

met framhålls också att det är partiets ambition att överarbeta dokumentet relativt sällan, ”idé-

er ska hålla länge”.74 Handlingsprogrammet kan således sägas vara ett resultat av de politiska 

förutsättningar som idag råder, medan idéprogrammet syftar till att förklara vilket typ av sam-

hällsutveckling partiet önskar i det längre perspektivet.     

 

Socialdemokraternas partiprogram antogs vid partikongressen i Västerås 2001. Gällande poli-

tiska riktlinjer för Socialdemokraterna antogs vid partiets jobbkongress 2009. Relationen mel-

lan partiprogrammet och partiets riktlinjer kommer värderas på liknande sätt som relationen 

mellan Moderaternas idéprogram och handlingsprogram. Det vill säga att Socialdemokrater-

nas riktlinjer fungerar som ett stöd i processen att omsätta partiprogrammets ideologiska ut-

gångspunkter i praktisk handling.   

 

Vad gäller partiprogrammen och riktlinjernas tillförlitlighet som källa är de som sagt fördel-

aktiga att använda då vi söker partiernas officiella syn på civilsamhället. Dock är de inte alltid 

uttömmande och resonerande vilket gör dem svåranalyserade i de fall de inte uppvisar tydlig 

positionering i relation till analysverktygets tre modelltyper. För att undvika att detta scenario 

uppstår kommer partiernas interna debatt att fungera som komplement vid analysen. Denna 

typ av material är framför allt tillgängligt för Socialdemoraterna då den debatt som föranledde 
                                                           
73 Tillgängliga online via http://www.moderat.se/web/Vart_handlingsprogram.aspx, 29 december 2010, kl. 11.43.  
74 Idéprogrammet – På tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 3. Samt Vår tids arbetarparti - Handlingspro-

gram för nya moderaterna, s. 9.  
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antagandet av partiprogrammet har transkriberats och presenteras i form av tryckt utgåva75. 

Dessutom återfinns en sammanställning över partistyrelsens officiella uttalanden om de mo-

tioner som vid kongressens behandlades under rubriken förslag till nytt partiprogram.76 Sam-

mantaget ger detta material en inblick i partiets interna debatt och kommer att användas vid 

uppsatsens undersökning då det råder svårigheter att utifrån partiprogrammet positionera par-

tiet i relation till analysverktyget. I de fall det råder oklarheter kring möjligheten att generali-

sera de argumenten som presenteras i kongressprotokollet till partiets officiella ståndpunkt 

kommer detta tydligt att poängteras.  

 

Moderaterna förfogar inte över samma materialutbud som Socialdemokraterna, utan hänvisar 

till stämmohandlingar och beslutsprotokoll. Den interna debatten inom Moderaterna låter sig 

inte undersökas med samma enkelhet som Socialdemokraterna och det finns således en 

diskrepans i det materialunderlag som kommer att användas för att jämföra partierna. Denna 

diskrepans förväntas dock inte påverka uppsatsens slutgiltiga resultat då det är partiernas par-

tiprogram som används som huvudkälla.   

  

I övrigt kan det vara på sin plats att lyfta frågan i vilken utsträckning partiprogram och idé-

program omsätts i praktiken, det vill säga om den officiella politiken stämmer överens med 

den politik som faktiskt bedrivs. Dock är inte utgångspunkten för denna uppsats att undersöka 

vilken faktisk roll partierna ger civilsamhällets aktörer, utan vilka idéer om civilsamhällets 

roll som präglar partierna. För detta ändamål ter sig de ideologiska skrifterna som parti- och 

idéprogram utgör som fungerande material.  

 

Resonemanget ovan visar alltså att den diskrepans som finns mellan partiernas material inte 

förväntas ha någon större påverkan på undersökningens slutsatser. Istället är det tolkningen av 

materialet som är förenad med svårigheter i denna deduktiva uppsats eftersom författaren ris-

kerar att feltolka materialet och därmed dra felaktiga slutsatser. Möjligheten för tolkningsfel 

kan inte bortses ifrån och i egenskap av författare är det således min ambition att vara tydlig 

med vilka slutsatser som dras och på vilka grunder den tolkning som presenteras är rimligast i 

relation till det aktuella materialet.  

 

                                                           
75 Kongressprotokoll del 1, Västeråskongressen 5-11 november 2001.  
76 Utlåtanden Västeråskongressen 5-11 november 2001.   
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3.1 Val av fall 

Vilket diskuterades i ovanstående teorikapitel hörs ofta röster som menar att de svenska riks-

dagspartierna, möjligtvis med undantag för Sverigedemokraterna, blir allt mer lika varandra. I 

eftersökningen av en tydligare narrativ berättelse från partierna framgår att det framför allt är 

Socialdemokraterna och Moderaternas politik som är föremål för denna typ av analys. I de-

battartiklar och ledare eftersöks en tydligare ideologisk tillkännagivning från partierna, men 

frågan är om de ideologiska skiljelinjer är så utjämnade som medierapporteringen ger sken av. 

Utgångspunkten för denna uppsats är att en studie av partiers inställning till civilsamhället 

skapar utökade möjligheter att förstå partiernas ideologiska utgångspunkt eftersom frågan om 

civilsamhällets roll också är en fråga om makt och demokratisyn.  

 

Socialdemokraterna och Moderaterna har efter riksdagsvalet 2010 ungefär samma andel riks-

dagsmandat77 och utgör därmed de två största partierna i Sveriges Riksdag, de tillhör dessut-

om olika politiska block och det är svårt att under en överskådlig framtid tänka sig en reger-

ingsbildning som inte innefattar något av dessa två partier. Härav framstår de två partiernas 

syn på makt och demokrati som både intressant och relevant att undersöka. 

 

4. Analys 

I uppsatsens följande del ska Socialdemokraterna och Moderaternas material undersökas i 

förhållande till de sex kategorier som presenteras i analysverktyget. Genom studien ges möj-

lighet att identifiera partiernas syn på det civila samhället utifrån de tre modelltyperna (i) det 

goda samhället, (ii) den offentliga sfären och (iii) föreningslivet. Analysverktygets kategorier 

kommer att fungera som rubrikersättning och för att tydliggöra eventuella skillnader i partier-

nas inställning till civilsamhället kommer Socialdemokraterna och Moderaternas argumenta-

tion i den aktuella frågan att presenteras under samma rubrik.  

 

Båda partierna förhåller sig till det medborgerliga engagemanget i sina partiprogram, men 

med relativt olika utgångspunkter. Moderaterna talar explicit om civilsamhället, eller den lilla 

världen som de använder som beteckning.78 Socialdemokraternas diskussion utgår främst från 

ett demokratiskt ideal och synen på civilsamhället och det medborgerliga engagemanget ska 

                                                           
77 Socialdemokraternas valresultat uppgick till 30,66 % av rösterna och Moderaternas till 30,06%. Valresultatet 
finns tillgängligt online via valmyndighetens hemsida: www.val.se, den 2 januari 2011, kl. 12.08.  
78 Idéprogram – på tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 13.  
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förstås som en del av den demokratiska diskussion som partiet för.79 Skillnaderna mellan par-

tierna medför inga komplikationer för uppsatsen undersökning, mer än den tolkningssvårighet 

vi identifierade i kapitlet Material och metod ovan, men det är viktigt att läsaren är uppmärk-

sam på skillnaderna i de båda partiernas begreppsapparat.  

 

4.1 Civilsamhällets aktörer 

I det moderata partiprogrammet behandlas frågan om civilsamhället och dess aktörer i såväl 

idéprogrammet som i partiets handlingsprogram. I båda framställningarna betonas familjen 

och de personaliga relationerna som samhällets grundläggande gemenskap, men det är fram-

för allt i partiets idéprogram som fårgan om civilsamhällets aktörer utvecklas. I den senare 

definieras den lilla världens relationer som ”medvetet personliga” och familjen är att betrakta 

som ”det trygga samhällets viktigaste hörnsten”. Det är i relation med familjen, vänner, släkt 

och arbetskamrater som solidaritet utvecklas.80    

 

Som ovan nämnt behandlas inte frågan om civilsamhället som ett eget politikområde i det 

socialdemokratiska materialet. Dock tillskrivs folkrörelserna en särställning i partiprogrammet 

och i diskussionen om den socialdemokratiska samhällssynen framgår att de svenska folkrö-

relserna, gamla så väl som nya, är att betrakta som bärare av medborgerligt engagemang och 

det demokartiska samtalet.81 Då det inte presenteras någon definition av de nya folkrörelserna 

är det svårt att uttala sig om huruvida Socialdemokraternas syn på civilsamhällets aktörer ska 

förstås i relation till den offentliga sfären eller till teorin om föreningslivet. I partiprogrammet 

betonas dock folkrörelsens betydelse för det demokartiska samtalet, något som harmonierar 

väl med den offentliga sfärens definition av den aktuella kategorin.    

 

När partiet diskuterar vad de benämner den demokratiska ekonomin utgår dock det medbor-

gerliga engagemanget och inflytandet från folkliga intressen. Kapitalism är att förstå som ett 

maktsystem genom vilket kapitalägaren tillskrivs rätten att bestämma över andra intressen, 

och Socialdemokraterna argumenterar därför för en ordning där löntagare och konsumenter, i 

form av intressesammanslutningar, deltar i styrningen av ekonomin.82 Detta gemensamma 

                                                           
79 U1, Utlåtanden Västeråskongressen 5-11 november 2001, s. 6.  
80 Idéprogram - på tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 13. Samt Vår tids arbetarparti, Handlingsprogram 
för nya moderaterna, 2007, s. 72. 
81 Partiprogram för Socialdemokraterna, Antaget vid Västeråskongressen 2001, s. 17.   
82 Ibid., s. 18. 
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styrsystem vittnar om en integration mellan staten och civilsamhället och överrensstämmer 

väl med synen på civilsamhällets aktörer som en förbindelselänk mellan stat och medborgare. 

Genom att utgöra en förbindelselänk mellan medborgare och stat bör de deltagande intresse-

sammanslutningarna också betraktas som statligt erkända. Utgår vi dessutom från det teori-

etiska resonemanget om ökad legitimitet för den förda politiken bör det framgå vilka intressen 

som företräds av civilsamhällets aktörer, varför de är att förstå som medlemsbaserade.  Detta 

resonemang får stöd i den debatt som föranledde antagandet av partiprogrammet. Tomas 

Östros företräder i debatten partistyrelsens linje, som kongressen beslöt bifalla, och menar att 

motvikten till kapitalets makt ska förstås som medborgarnas organisationer i allmänhet och de 

organiserade fackföreningsrörelserna i synnerhet.83  

 

Sammanfattningsvis kan vi således, under kategorin civilsamhällets aktörer, förstå Modera-

terna utifrån idealtypen det goda samhället. Socialdemokraternas material är mer svårtolkat, 

med inslag från såväl den offentliga sfären som teorin om föreningslivet. Vad man dock kan 

iaktta i den socialdemokratiska argumentationen är att teorin om föreningslivet framför allt 

blir tydlig genom diskussionen om den demokratiska ekonomin. I mindre definierade sam-

manhang kan det medborgerliga engagemanget och civilsamhällets aktörer förstås som skapa-

re av ökad demokratisk dialog och harmonierar då väl med teorin om den offentliga sfären.         

  

4.2 Civilsamhällets syfte 

Återgår vi till analysverktyget framgår det att det goda samhället betraktar civilsamhället som 

den sfär genom vilken medborgarna tillhandahåller välfärd och trygghet. Enligt modellen om 

den offentliga sfären skapar civilsamhället en fördjupad demokrati genom ökad dialog och 

möjlighet för alla att föra fram sin åsikt. Teorin om föreningslivet betraktar å sin sida civil-

samhället som ett system genom vilket medborgarnas åsikter kanaliseras. Den sistnämnda 

modelltypen framhåller också att medborgerlig deltagande skapar personlig utveckling och 

dessutom är att förstå som en skola i demokrati.84  

 

Socialdemokraterna menar att den demokratiska processen alltid ska bygga på tilltron till 

medborgarnas engagemang, deltagande och den ökade kunskap som folkrörelserna ger upp-

hov till. Folkrörelserna har alltid varit viktiga bärare av demokrati genom att de erbjuda are-

                                                           
83 Kongressprotokoll del 1, Västeråskongressen 5-11 november 2001, s. 105 
84 Se analysverktyget och diskussionen under rubriken Sammanfattande teoridiskussion ovan.  
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nor för medborgerliga samtal.85 I partiprogrammet uttrycks vikten av folkrörelser och aktiva 

medborgare på följande sätt:     

 

Det ger människor möjlighet att förändra sin egen omgivning och tillfällen att ut-

veckla sina egna kunskaper och sitt tänkande i samtal med andra. De utgör mö-

tesplatser fredade för kommersiella lönsamhetskrav där medborgarna natur-

ligt kan koppla sina erfarenheter och krav till ett vidare samhälleligt per-

spektiv. Det bygger upp en medvetenhet om demokratins värden, som i sin tur 

skapar ett eget ansvar för demokratins upprätthållande.86 

 

Citatet visar att den offentliga sfärens syn på civilsamhällets syfte till viss del återfinns i den 

socialdemokratiska ideologin genom att folkrörelserna betraktas som arenor på vilka medbor-

gare kan mötas och samtala. Det primära syftet framstår dock inte som medborgarnas möjlig-

het att föra fram sin åsikt utan partiet fokuserar också på att medborgarna ska kunna ”koppla 

sina erfarenheter och krav till ett vidare samhälleligt perspektiv”. Resonemanget kan således 

förstås utifrån den teorietiska diskussionen att forma civilsamhällets preferenser och krav i 

syfte att få de ickeoffentliga aktörerna att visa större hänsyns till det för allmänhetens bästa.87 

Dessutom förväntas detta ökade engagemang för det samhälleliga bästa bringa medvetenhet 

om demokratins värden. En av de främsta skillnaderna mellan den offentliga sfären och teorin 

om föreningslivet återfinns bland annat i synen på civilsamhället som en skola i demokrati 

eller som arena för dialog. Enligt teorin om föreningslivet ska en skola i demokrati definieras 

som att civilsamhällets aktörer lär sig förstå de demokratiska värdena och därmed anpassar sig 

till de konstitutionella spelreglerna, vilket enligt Socialdemokraternas citat ovan kan förstås 

som ett överordnat mål med folkrörelsernas verksamhet.  

 

                                                           
85 Partiprogram för Socialdemokraterna, s. 16f.   
86 Ibid., s. 17.  
87 I teorin om föreningslivet tas diskussionen om möjligheten att forma det civila samhällets preferenser och 
krav upp i diskussionen om civilsamhällets relation till staten. I denna del av analysen är det inte relationen 
med staten som är det primära men kopplingen till teorin är ändå relevant då frågan om intressegruppernas 
kostituitionaliserande inte med enkelhet låter sig separeras från civilsamhällets syfte. Begreppen ”en skola i 
demokrati” och ”att forma preferenser och krav” är sammanlänkade med varandra så väl som till den teoretis-
ka diskussionen om civilsamhällets relation till staten.  
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Så åter till Moderaterna som i sitt partiprogram försöker precisera ramarna för statens och 

civilsamhällets respektive ansvarsområden.88 I idéprogrammet definieras civilsamhället, ge-

nom de personliga relationerna, som bärare av solidaritet och gemenskap. Den statliga sfären 

syftar istället till att, genom demokratisk lagstiftning, fastställa ramarna för det allmänna och 

värna individens rätt och frihet. Partiet uttrycker det som att den stora världen behövs till-

sammans med lilla värden, inte i stället för, och det är därför olyckligt att den stora världens 

principer har trängt in på den lilla världens domäner. Genom att stärka det civila samhället 

genom en ”förskjutning från det stora till det lilla” förväntas hela samhällets kvalitet öka.89 

Återgår vi till det teoretiska ramverket kan vi således konstatera att Moderaternas resonemang 

om civilsamhällets syfte har likheter med teorin om det goda samhället. Framför allt är det 

tydligt genom argumentationen att den stora världen har vuxit sig för stark på bekostnad av 

den lilla. Genom att stärka den illa världen, som skapar solidaritet, kan samhällets kvalitet 

öka.90   

 

I detta skede av diskussionen är på sin plats att slänga in en brasklapp vad gäller Moderater-

nas likhet med modellen över det goda samhället. Moderaternas argumentation utgår nämli-

gen inte i samma utsträckning som den teoretiska definitionen ifrån att statens och civilsam-

hällets roller är varandra uteslutande.91 Att civilsamhällets roll är att skapa välfärd och solida-

ritet innebär således inte att denna uppgift inte också kommer an på staten.92  

 

Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att Socialdemokraterna och Moderaterna skiljer 

sig åt i synen på civilsamhällets syfte. Moderaternas argumentation kan bäst förstås utifrån 

                                                           
88 I likhet med diskussionen som fördes utifrån Socialdemokraternas syn på civilsamhällets syfte kommer vi nu 
återigen röra oss i gränslandet mellan olika teoretiska resonemang. I Moderaternas fall är det dock civilsamhäl-
lets syfte och frågan om statens roll som angränsar till varandra. Partiet gör en uppdelning mellan de två sfä-
rerna (se idéprogrammet s. 13) och den ena sfärens åtaganden kan således beskriva den andra sfärens syfte, 
speciellt om det uppstår situationer där de båda sektorerna är att betrakta som varandra uteslutande.  
89 Idéprogram - på tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 6ff.  Citat hämtat från sida 13. 
90 Jämför detta med diskussionen om det civila samhället som samhällets naturliga välfärdsproducent och att 
en avpolitisering av dessa områden skulle medför bättre kvalitet och individanpassning, se kap Det goda sam-

hället ovan.   
91 Detta kommer vi återkomma till och mer utförligt resonera kring längre fram i Analysen under rubrikerna syn 

på staten och civilsamhällets relation till staten.  
92 Se tillexempel Vår tids arbetarparti s. 61 där det framgår att sjukvärd ska finansieras gemensamt. Detta bör 
dock ställas i relation med vad som sägs i Idéprogrammet - på tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 3: De 
som har störst behov av stöd kan räkna med vårt särskilda engagemang. Samt s. 21: När inte det medmänskliga 
ansvaret räcker till har politiken en viktig uppgift. Staten har emellertid en moralisk förpliktelse mot alla med-
borgare och skattebetalare att se till att de som behöver det offentligas stöd under vanliga omständigheter blir 
så få som möjligt.  
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modellen om det goda samhället. Att partiet inte anser att civilsamhället och staten uteslutan-

de har olika uppgifter innebär inte att civilsamhällets främsta syfte inte är att tillhandahålla 

välfärd, solidaritet och trygghet. Socialdemokraterna bör, utifrån denna kategori, istället för-

stås utifrån teorin om föreningslivet då deras argumentation om folkrörelserna kan härledas 

till modelltypens syn på civilsamhället som en skola i demokrati.  

      

4.3 Syn på staten 

Uppsatsens teoretiska resonemang visar att synen på statens roll är viktig att undersöka för att 

förstå partiernas syn på civilsamhället. Detta resonemang ska inte enbart förstås utifrån statens 

behov av civilsamhällets kunskap för att bedriva interventionistisk politik, utan får också kon-

sekvenser för hur relationen mellan stat och civilsamhälle gestaltas i frågan om governance 

och styrning.93 Innan vi närmar oss diskussionen om civilsamhällets relation till statsmakten 

är det således viktigt att undersöka de båda partiernas syn på staten.  

 

Moderaterna behandlar frågan om statens roll i idéprogrammet så väl som i handlingspro-

grammet Vår tids arbetarparti och presenterar en relativt motstridig bild av statens ansvars-

område. Enligt idéprogrammet ska det finnas ett osvikligt gemensamt ansvar när den egna 

förmågan inte räcker till och partiet är tydliga med att de individer ”som har störst behov av 

stöd kan räkna med vårt särskilda engagemang”.94 När det medmänskliga ansvaret för var-

andra inte räcker till har politiken en viktig uppgift, ”men det är också att betrakta som en 

statlig moralisk förpliktelse mot alla medborgare och skattebetalare att de individer som be-

höver det offentligas stöd under vanliga omständigheter blir så få som möjligt”.95 Enligt detta 

resonemang menar moderaterna att ”låga skatter är att betrakta som god socialpolitik”.96 För 

att förklara hur långt det offentliga ansvarsorådet sträcker sig förtydligar partiet att ”en tumre-

gel bör vara att om något behöver göras och det kan göras lika bra eller bättre av någon annan 

än det offentliga, då ska det heller inte göras av stat och kommun”.97  

 

Vidare menar Moderaterna att den universella välfärdsstaten ”har gått fel” i den bemärkelsen 

att staten i välfärdens namn kan ”styra och ställa i människors liv”. Lagen behövs för att sätta 

                                                           
93 Jämför Naurin och Trägårdhs resonemang i teorikapitlet ovan.  
94 Idéprogram – På tröskeln till mänsklighetens bästa tid, sid 3ff. Citatet hämtat från sida 3.  
95 Ibid., s. 21.   
96 Ibid.  
97 Ibid., s. 6.  
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ramarna och skydda alla människors rätt men får inte användas för att styra människors bete-

ende eller främja ”diffusa gemensamma intressen”.98 Genom monopol och centralstyrning av 

den offentliga sektorn samt genom arbetsmarknadens omsorg över fackföreningsorganisatio-

nerna menar partiet att det är svårt för nyskapande idéer att få genomslag.99  

 

Utifrån resonemanget ovan kan Moderaternas argumentation återigen härledas till den teore-

tiska modellen för det goda samhället. Staten ska tillhandahålla välfärd till de svagaste i sam-

hället, varpå partiet inte kan sägas förespråka en allomfattande stat. Denna slutsats blir starka-

re när det sätts i relation till resonemanget om ramlagstiftning i syfte att skydda medborgarnas 

fri och rättigheter.  

 

Ett annat synsätt gör sig dock påmind i Moderaternas material, vilket försvårar för möjlighe-

ten att explicit kategorisera in partiet under en av analysverktygets idealtyper. Resonemanget 

får främst utrymme i handlingsprogrammet men även av idéprogrammet framgår att partiet 

värnar en gemensamt finansierad välfärd, tillgänglig för alla.  

 

En gemensamt finansierad vård och omsorg ska alltid finnas tillgängig för alla. 

Inom denna ram måste dock var och en som vill erbjuda sina tjänster också få möj-

lighet att göra det. En insiktsfull stat förbjuder inte andras medverkan.100     

 

Citatet är att jämföra med partiets handlingsprogram i vilket det framgår att ”alla människor 

har rätt till god vård i tid när det behövs. Finansieringen av sjukvården ska ske solidariskt via 

skatten, men driften ska präglas av mångfald.”101 I jämförelse med ovanstående resonemang 

visar dessa två uttalanden på att partiet inte är konstant i sin argumentation, dessutom definie-

ras statens roll som mer allomfattande än vad teorin om det goda samhället avser. Önskan om 

olika driftsformer i välfärden kan möjligen förstås som att inflytandet över verksamheternas 

utformning flyttas från staten till andra aktörer, däribland civilsamhället, vilket kan förväntas 

                                                           
98 Idéprogram - På tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 11.  
99 Ibid., s. 8f.  
100 Ibid., s. 22.   
101 Vår tids arbetarparti, s. 61.   
I handlingsprogrammet är det just synen på sjukvården som omfattas av det generella välfärdssystemet. I sam-
band med äldreomsorg påpekar i stället partiet om vikten av att de insatser som görs inom ramen för det civila 
samhället bör uppmuntras, Vår tids arbetarparti, s. 65 
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minska statens kontroll över verksamheternas utformning. Dock uttalar sig inte partiet om ett 

ökat inslag av privata välfärdsförsäkringar.102  

 

Socialdemokraternas utgångspunkt i diskussionen om synen på staten utgår från den gemen-

samt finansierade välfärden och grundprincipen formuleras i utsagan ”de skatter som finansie-

rar välfärden ska tas ut efter bärkraft, och de välfärdtjänster som skapas ska fördelas efter be-

hov”.103   

 

Kärnan i argumentationen ligger just i den gemensamma finansieringen av ett välfärdssystem 

som alla medborgare har rätt till. Det ska således betraktas som ett allomfattande system som 

inte kan reduceras till en viss samhällsgrupp eller intresse. Med partiets egna ord:  

 

Alla är delaktiga i både rättigheter och skyldigheter, alla ingår på lika villkor. 

Medborgare delas inte upp i mottagare och betalare, som i behovsprovade system, 

med de intressemotsättningar det kan skapa. Den generella välfärdspolitiken är nå-

got medborgarna solidariskt erbjuder varandra, och solidariskt bidrar till att betala. 

Deras betydelse ligger därför både i den frihet och trygghet de ger individerna och i 

den social sammanhållning de skapar104.   

 

Socialdemokraterna ser, i likhet med Moderaterna, möjlighet att öka utbudet i den offentliga 

sektorn men tar tydligt avstånd från kundvalsmodeller och utvecklingen mot ett ökat inslag av 

privata försäkringar inom välfärdsområdet. Partiet menar att denna utveckling hotar det gene-

rella och allomfattande välfärdssystemet samt skapar ojämlikhet vad gäller medborgarnas 

tillgång till trygghet och välfärd.105    

 

Skillnaden mellan partierna ligger i hur tydligt de argumenterar för den allomfattande väl-

färdsstaten. Socialdemokratraterna är tydliga med att välfärden ska vara offentlig finansierad 

och innefatta alla, varpå partiets resonemang bäst stämmer överens med modelltypen före-

ningslivet. Moderaternas argumentation är svårtydd då de samtidigt argumenterar för en väl-

                                                           
102 Jämför med diskussionen om styrning i kapitlet Det goda samhället. I kapitlet framgår att statens ansvar 
över välfärden bör minska, vilket resulterar i att det civila samhället tillskrivs större utrymme att forma verk-
samheterna.   
103 Partiprogram för Socialdemokraterna, s. 22.  
104 Ibid. ,s. 23. 
105 Ibid., s. 23.  
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färd för de svagaste, samtidigt som den ska inkludera alla. Denna hållning till statens roll gör 

att de inte kan kategoriseras utifrån analysverktygets idealtyper, trots att argumentationen i 

idéprogrammet uppvisar relativt tydliga likheter med modellen för det goda samhället.  

 

Anledningen till att partierna i den aktuella diskussionen är svåra att kategorisera beror till 

viss del också av analysverktygets idealtyper. För modelltypen den offentliga sfären är statens 

omfång med avseende på välfärdssystemet inre relevant, varpå antalet kategorier reduceras till 

”liten” samt ”allomfattande och intervention”. Dessa båda kategorier kan betraktas som ytter-

ligheter i synen på staten, varpå det uppstår tolkningssvårigheter då partierna inte uppvisar en 

lika tydlig argumentation som de teoretiska definitionerna.      

  

4.4 Civilsamhällets relation till staten 

Genomgången av kategorierna civilsamhällets syfte och syn på staten visar att Moderaterna 

betraktar såväl staten som civilsamhället som tillhandahållare av välfärd. Staten och civilsam-

hället kan alltså inte sägas ha olika roller, varpå partiet, med avseende på kategorin civilsam-

hällets relation till staten, inte kan förstås utifrån modelltypen det goda samhället. Av idépro-

grammet framgår dock att lagstiftningen syftar till att sätta ramar för det allmänna106, vilket i 

samband med uttalandet att driften ska präglas av mångfald107, kan tolkas som att civilsamhäl-

lets aktörer ska tillåtas styra över implementeringsprocessen samt tillskrivas relativt stor frihet 

i verksamheternas utformning. En sådan frihet att forma välfärdens verksamheter stämmer väl 

överens med modellen för det goda samhället, men då det inte framgår av Moderaternas reso-

nemang huruvida en interaktion mellan staten och civilsamhällets aktörer ska förekomma är 

det återigen svårt att avgöra om resonemanget ska tolkas utifrån det goda samhället eller den 

offentliga sfären. Interaktion motsäger inte med nödvändighet stor frihet för de ickestatliga 

aktörerna. Partiet framhåller dock vikten av att ”den stora världen behövs tillsammans med 

den lilla, inte i stället för denna” detta citat i kombination med att partiet anser att ”den stora 

världens principer i dag har trängt långt in på den lilla världens domäner”108 tyder på att parti-

et förespråkar en ordning utan interaktion mellan det civila samhället och staten, varpå partiet 

kan förstås utifrån modelltypen det goda samhället.   

 

                                                           
106 Idéprogram - På tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 11.  
107 Vår tids arbetarparti, s. 61.   
108 Båda citaten är hämtade från Idéprogrammet – På tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 13.  
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I de fall relationen mellan civilsamhället och staten präglas av integration är det inte möjligt 

att separera de båda sektorerna från varandra. Istället är civilsamhällets organisationer att be-

trakta som officiösa organ och utgör en förbindelselänk mellan staten och medborgarna.  Ge-

nom samarbete med statsmakten, samt genom funktionen som en skola i demokrati, kan civil-

samhällets aktörer sägas konstitutionaliseras. Organisationerna anpassar sig till de konstitu-

tionella spelreglerna och blir bärare av de demokratiska värderingarna.  

 

Utgår vi från Socialdemokraterna och synen på civilsamhällets aktörer är det möjligt, utifrån 

diskussionen om hur ekonomin bör styras, att förstå relationen mellan stat och civilsamhälle 

som präglad av integration. Genom att företräda en hållning där löntagare i form av intresse-

sammanlutningar ska delta i styrningen av ekonomin framställs intresseorganisationerna som 

förbindelselänk mellan staten och medborgarna.109 Analysen av partiets syn på civilsamhällets 

syfte visade dessutom att en av folkrörelsernas överordnade uppgift är att fungera som värnare 

av de demokratiska spelreglerna samt fungera som en skola i demokrati.110 Att Socialdemo-

kraterna framhåller folkrörelserna som bärare av det demokratiska samtalet (se kap 4.1 Civil-

samhällets aktörer ovan) innebär således inte att de inte syftar till att fungera som en skola i 

demokrati. Följer vi resonemanget i teorin om föreningslivet genererar civilsamhällets roll 

som skola i demokrati att det anpassar sig till de konstitutionella spelreglerna, varpå deras 

relation med saten kan betraktas som präglad av integration.  

 

4.5 Demokratiideal 

Vad gäller demokratiideal så uppvisar både Moderaterna och Socialdemokraterna tydliga 

ställningstaganden. Moderaterna utgår från, vilket tidigare nämnts, att lagstiftning ska syfta 

till att sätta ramar och skydda medborgarnas individuella rättigheter. Dock får den aldrig an-

vändas för att styra människors beteende eller främja ”diffusa gemensamma intressen”.111 

Vidare menar partiet att kollektivets intressen under större delen av 1900-talets sattes före den 

enskilde individens rätt, vilket bidrog till att Sverige präglades av instängdhet och maktlöshet. 

Ett sådant systen hämmar enskilda individers utveckling och Moderaterna menar därför att 

denna trend måste brytas. De kollektiva värdena behövs inte idag på samma sätt som många 

                                                           
109 Partiprogram för Socialdemokraterna, s. 18.  
110 Se kapitel 4.2 Civilsamhällets syfte samt Partiprogram för Socialdemokraterna, s. 17.    
111 Idéprogram - På tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 11.  
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tidigare ansåg vilket innebär att ”där några få tidigare fick växa kan numera alla växa”.112 

Resonemanget visar på ställningstagandet att det kollektiva begränsar individens autonomi 

och Moderaterna måste såldes även på denna punkt förstås i relation till modelltypen det goda 

samhället.  

 

I övrigt är det värt att notera att Moderaterna i sitt handlingsprogram tydligt argumenterar för 

att beslut ska fattas nära medborgarna. Det kommunala självstyret bör således stärkas genom 

att det demokartiska beslutsfattandet decentraliseras.113 Detta ställningstagande gör att mode-

raterna också, med avseende på demokratiideal, positionerar sig inom modelltypen den offent-

liga sfären. Att vara för decentralisering av beslutsfattandet står dock inte i motsats till att det 

individuella demokratiidealet premieras framför det kollektiva. Enligt modellen om den of-

fentliga sfären är dessutom demokratiidealets kollektiva eller individuella drag svåra att utlä-

sa, vilket inte är fallet i de Moderata utlåtanden som presenterades ovan.114  

 

Socialdemokraternas diskussion om demokrati utgår istället från premissen att det enskilda 

och det kollektiva sammanfaller i den demokratiska processen. Partiet menar att kravet på 

demokrati föds ur idén om att villkoren för den enskildes liv i mycket bestäms av det omgi-

vande samhället. Det överordnade demokratiska målet är således att upprätthålla individuella 

fri- och rättigheter samt skapa jämlikhet. Eller med partiets egna ord: De medborgerliga fri- 

och rättigheterna bidrar med en nödvändig utgångspunkt, men måste byggas på med rätten till 

personlig utvecklig, till social trygghet och till delaktighet i arbetsliv och kultur.115 ”Den en-

skildes liv kan inte styras av politiska beslut men politiken avgör de faktiska möjligheterna att 

råda över sitt eget liv. Demokratin är således att betrakta som ett verktyg för att fatta beslut 

kring gemensamma medborgerliga angelägenheter”.116  

 

Presentationen av de båda partiernas syn på demokratiideal visar att Socialdemokratin i stor 

utsträckning präglas av ett kollektivt demokratiideal, medan Moderaterna, trots ambitionen 

                                                           
112 Idéprogram - På tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 5 och 10.  
113 Vår tids arbetarparti, s. 82.  
114 I stycket om decentralisering i Vår tids arbetarpart, s. 82., framgår också att den viktigaste decentralisering-
en inte är den mellan olika statliga nivåer utan den som sker när beslut fattas från politiker till medborgare, 
varför Moderaterna menar att valfrihet inom offentlig sektor är viktig att premiera. Sätter vi detta resonemang 
i relation till diskussionen om statens roll stärker det snarast förståelse för Moderaternas argumentation ut-
ifrån modelltypen det goda samhället.  
115 Partiprogram för Socialdemokraterna, s. 16.  
116 Ibid., s. 16.   
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om en stärkt kommunalt självstyre och decentralisering, bör förstås utifrån det individuella 

demokratiidealet. Återigen ser vi alltså att Socialdemokraternas harmonierar väl med modell-

typen föreningslivet medan Moderaternas argumentation bäst förstås utifrån idén om det goda 

samhället. Viktigt är att återigen påpeka är att analysverktygets tre modeller ska förstås som 

idealtyper, det vill säga inte empiriskt iakttagbara i sin renodlade form. Vad vi uttalar oss om i 

denna uppsats är således vilken idealtyp partiernas politik främst överensstämmer med.    

 

4.6 Frihet  

Socialdemokraterna och Moderaternas syn på frihet kan i viss utsträckning förstås genom 

diskussionen om demokratiideal. Socialdemokraternas resonemang om att den enskilde indi-

videns faktiska möjligheter i mycket avgörs av det omgivande samhället, och att det demokra-

tiska systemet därför behövs för att skapa lika rättigheter och möjligheter,117 vittnar om ett 

ställningstagande för att den individuella friheten skapas när staten kan garantera lika villkor. 

Resonemanget utvecklas ytterligare i partiprogrammet under rubriken jämlikhet och mång-

fald:   

 

De redan existerande välfärdssystemen har sin styrka därför att de kombinerar be-

hoven hos befolkningsgrupper i olika livssituationer till lösningar som skapar 

trygghet och frihet för alla. På samma sätt måste vår politik idag finna lösningar 

som kombinerar behoven hos dem som alltjämt är låsta av begränsningar och un-

derordning och de /…/ som redan står fria och starka.118  

 

Även i de politiska riktlinjerna från 2009 lyfts frågan om frihet i relation till staten genom att 

Socialdemokraterna hävdar att den svenska välfärdsmodellen ”är den modell som bäst förmår 

öka individers frihet genom stor social rörlighet och breda möjligheter att träffa sina livsval 

efter egen vilja och förutsättningar.119  

 

Moderaternas resonemang om frihet utgår tillskillnad från Socialdemokraterna från premissen 

att det kollektiva kan hota den enskilde individens rätt.120 Partiet menar att i de fall politiken 

historiskt har betraktats som verktyg för frigörelse och en bättre tillvaro är det idag annorlun-

                                                           
117 Partiprogram för Socialdemokraterna, s. 16 
118 Ibid., s. 21.  
119 Politiska riktlinjer, Socialdemokraterna, antagna vid Jobbkongressen 2009, s. 5    
120 Idéprogram - På tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 5.  
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da. Politiken har utvecklats till ett maktinstrument där individuella rättigheter tvingas tillbaka 

av en stark och kollektiv stat, där organiserade särintressen, i det allmännas väl, tillskrivs 

makt på bekostnad av de oorganiserade. Eller med partiets egna ord: det är som att det enskil-

da inte riktigt räknas när de stora offentliga systemen, det gemensamma som det ibland kallas, 

tar överhanden.121  

 

Moderaternas argumentation kan liknas med Mancur Olsons resonemang om att förhandlingar 

med intressegrupper alltid sker på bekostnad av de oorganiserade, vilket i förlängningen kan 

förstås som särintressets makt över allmänintresset. Den enskilde individens frihet hotas såle-

des av kollektiva värdena, oavsett om de främjas av staten eller kommer till uttryck genom ett 

organiserat civilsamhälle. 

 

Både Socialdemokraterna och Moderaterna hävdar att möjligheten att organisera sig i själv-

ständiga sammanslutningar är viktig. Hos Socialdemokraterna kommer detta till uttryck ge-

nom synen på folkrörelserna och en positiv inställning till det medborgerliga engagemanget. 

Dock kan man ifrågasätta organisationernas självständighet om folkrörelserna samtidigt ska 

förstås som bärare av konstitutionella värden122 Moderaterna bejakar de samtal som sker inom 

ramarna för det civila samhället123 och i handlingsprogrammet Vår tids arbetarparti framställs 

civilsamhällets frivilliga sammanslutningar som positiva för den enskildes känsla av mening 

och trygghet.  

 

Organisationsfrihet, alltså möjligheten att ingå i fria och från staten autonoma organisationer, 

som premieras inom modelltypen den offentliga sfären betraktas alltså som positiv av båda 

partierna, även om organisationernas fullkomliga självständighet kan ifrågasättas utifrån So-

cialdemokraternas argumentation. Moderaternas syn på frihet bör dock förstås som en kombi-

nation av det goda samhället och den offentliga sfären.  

 

 

 

                                                           
121 Idéprogram - På tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 9.  
122 Partiprogram för Socialdemokraterna, s. 17. Jämför med resonemanget i kap 4.2 civilsamhällets syfte och 
diskussionen om en konstitutionalisering av civilsamhällets aktörer genom deras funktion som en skola i demo-
krati i kapitel 2.4.2 Föreningslivet. 
123 Idéprogram - På tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 17.  
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4.7 Sammanfattning av analys  

Utifrån de kategorier som presenterades i analysverktyget har analysen av partiprogrammen 

visat att Moderaternas inställning till civilsamhället bäst kan förstås utifrån modellen för det 

goda samhället medan Socialdemokraternas argumentation bäst sammanfaller med teorin om 

föreningslivet. Modelltypernas möjlighet att förklara partiernas inställning visade sig emeller-

tid inte vara fullständig då både Moderaterna och Socialdemokraternas resonemang vid flera 

tillfällen också präglades av den offentliga sfären.  

 

För Moderaterna är kopplingen till det goda samhället främst tydlig i relation till kategorierna 

civilsamhällets aktörer, civilsamhällets syfte samt demokratiideal. I synen på staten var dock 

partiet svårt att kategorisera utifrån analysverktyget, då de parallellt argumenterar för ett väl-

färdssystem som utgår från de svagaste i samhället och ett där samtliga medborgare inklude-

ras. Resonemanget förhöll sig således till modelltypen det goda samhället, samtidigt som par-

tiet kunde sägas förespråka ett mer allomfattande välfärdssystem än vad den teoretiska defini-

tionen avsåg. Dock framgår det av partiets resonemang kring demokratiideal och frihet att det 

individuella bör premieras framför det kollektiva. Talet om en allomfattande välfärd måste 

således sättas i relation till att frihet uppnås genom frånvaron av det organiserade kollektivet.  

 

I synen på relationen mellan civilsamhället och staten avviker åter Moderaterna från det goda 

samhället då de båda sektorerna inte explicit tilldelas olika roller. Dock framhåller partiet att 

den stora världen behövs tillsammans med den lilla, inte istället för – varför det är olyckligt 

att ”den stora världens principer har /…/ trängt långt in på den lilla världens domäner”.124 

Detta uttalande tyder på att Moderaterna premierar en ordningen utan tydlig relation mellan 

staten och civilsamhället. Vad som slutligen kan sägas utmärkande för Moderaternas inställ-

ning till civilsamhället är emellertid att det präglas av personliga relationer, att familjen utgör 

den viktigaste aktören i det trygga samhället och att det individuella demokratiidealt premie-

ras. Frihet uppnås genom frånvaron av det organiserade kollektivet men partiet beaktar den 

medborgerliga rättigheten att engagera sig ifrån staten autonoma organisationer.  

 

För Socialdemokraterna är det främst genom kategorierna civilsamhällets syfte, syn på staten, 

demokratiideal och frihet som kopplingen till teorin om föreningslivet tydliggörs. I övriga fall 

uppvisar partiet också kopplingar till modelltypen den offentliga sfären. Utifrån detta resultat 
                                                           
124 Idéprogrammet – På tröskeln till mänsklighetens bästa tid, s. 13.   
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ska Socialdemokraterna förstås utifrån det kollektiva demokratiidealet och tron på att indivi-

duell frihet uppnås genom att staten skapar lika villkor och möjligheter. Civilsamhället syftar 

främst till att fungera som bärare av demokratiska värden och en skola i demokrati. Den tydli-

ga integrationen mellan civilsamhälle och stat som föreningslivsmodellen förespråkar kunde 

dock endast styrkas i relation till partiets diskussion om den demokratiska ekonomin, i mindre 

specificerade situationer beskrevs de ickeoffentliga aktörerna som bärare av det demokratiska 

samtalet. Synen på civilsamhället som en skola i demokrati innebär dock att de ickeoffentliga 

aktörerna konstitutionaliseras, varpå deras självständighet till staten, och där med partiets 

koppling till den offentliga sfären, kan diskuteras.  

 

För att tydliggöra hur partierna harmonierar med de tre olika idealtyperna kommer analys-

verktyget åter att redovisas, men denna gång presenteras också, för samtliga kategorier, Mo-

deraternas och Socialdemokraternas förhållande till de tre idealtyperna. 

 

    Modelltyp:Modelltyp:Modelltyp:Modelltyp:            Det goda samhället          Den offentliga sfärenDet goda samhället          Den offentliga sfärenDet goda samhället          Den offentliga sfärenDet goda samhället          Den offentliga sfären        FöreningslivetFöreningslivetFöreningslivetFöreningslivet    

  
Civilsamh.s Civilsamh.s Civilsamh.s Civilsamh.s     Familj Föreningar/samman- Medlemsbaserade  
AktörerAktörerAktörerAktörer        Opolitiska  slutningar för dialog, intresseföretärdare &  
        ModeraternaModeraternaModeraternaModeraterna    Icke vinstdrivande internt demokratiska.  

   SocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraterna Erkända av stat 
    SocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraterna    
    
Civlsamh.sCivlsamh.sCivlsamh.sCivlsamh.s    Välfärd/Trygghet Demokrati, utrymme Kanalisera medborgares  
SyfteSyfteSyfteSyfte        ModeraternaModeraternaModeraternaModeraterna    för allas åsikter.       åsikter. Personlig utveckling        

                Skola i demokrati    
    SocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraterna    

 
Syn påSyn påSyn påSyn på        Liten Oklart Allomfattande, interven-    
StatenStatenStatenStaten                tion    
                SocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraterna    

    
Civilsamh.sCivilsamh.sCivilsamh.sCivilsamh.s    Ingen Relation Interaktion Integration    

Relation t. statenRelation t. statenRelation t. statenRelation t. staten    olika roller     Moderaterna?Moderaterna?Moderaterna?Moderaterna?        Socialdemokraterna Socialdemokraterna Socialdemokraterna Socialdemokraterna  
        ModeraternaModeraternaModeraternaModeraterna        
        

DemokratiidealDemokratiidealDemokratiidealDemokratiideal    Individuellt Koll/ind Kollektiv 
        Moderaterna Moderaterna Moderaterna Moderaterna     Decentraliserad SocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraterna    

                
    
Frihet genomFrihet genomFrihet genomFrihet genom    Frihet från kollektiv Organisationsfrihet Att staten garanterar lika 
 (stat och org. (organisationers villkor 
 Civilsam)  autonomi från stat) 
 ModeraternaModeraternaModeraternaModeraterna    ModeraternaModeraternaModeraternaModeraterna    SocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraterna

        SocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraternaSocialdemokraterna????    
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5. Slutsatser  

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats visade att det inte går att separera ideologi, 

demokratiideal och syn på staten om man vill förstå politiska partiers syn på civilsamhället. I 

syfte att förstå hur de två största partierna i Sveriges Riksdag, Socialdemokraterna och Mode-

raternas ser på civilsamhället konstruerades således tre teoretiska modeller som förhåller sig 

dessa värden, (i) det goda samhället, (ii) den offentliga sfären och (iii) föreningslivet.  

 

Det material som användes för att analysera partiernas inställning var huvudsakligen aktuella 

partiprogram. För Moderaterna är partiprogrammet tudelat och innefattar dels det idéprogram 

som antogs vid arbetsstämman i Jönköping 2001 samt Handlingsprogrammet Vår tids arbe-

tarparti som antogs vid partistämman i Gävle 2007. Då partiprogrammets två delar antogs 

med sex års mellanrum är det oklart hur innehållet i de två dokumenten förhåller sig till var-

andra och i de fall en diskrepans förekommit är det således svårt att veta vilken källa som ska 

värderas högst. Liknande problematik återfinns i materialet från Socialdemokraterna då parti-

programmet antogs vid Västeråskongressen 2001 och de politiska riktlinjerna vid Jobbkon-

gressen 2009.  

 

Trots denna materiella problematik har tydliga mönster i partiernas inställning till civilsam-

hället påträffats. Genom underökningen framkom att Moderaternas resonemang i stor ut-

sträckning kan förstås utifrån modelltypen det goda samhället, med inslag av den offentliga 

sfären. Civilsamhället präglas av personliga relationer vars syfte är att tillhandahålla välfärd 

och skapa trygghet och solidaritet. Familjen utgör den viktigaste aktören i det trygga samhäl-

let och det individuella demokratiidealt premieras. Moderaterna menar härutöver också att 

frihet uppnås genom frånvaron av de starka kollektiva värden som staten och det organiserade 

civilsamhället kan generera, men partiet beaktar samtidigt den medborgerliga rättigheten att 

engagera sig ifrån staten autonoma organisationer.  

 

Socialdemokraternas positionering angående civilsamhället kan främst förstås utifrån teorin 

om föreningslivet, men i likhet med Moderaterna präglas partiet också av den offentliga sfä-

ren. De kollektiva värdena som en allomfattande stat genererar framhålls som positiva och 

frihet skapas då saten kan garantera lika villkor och möjligheter. Socialdemokraterna definie-

rar civilsamhällets syften som bärare av demokratiska värden och en skola i demokrati men 
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frågan om i vilken utsträckning relationen mellan civilsamhället och staten präglas av integra-

tion har inte fullt ut varit möjligt att belägga genom denna undersökning.  
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