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samtidens styrningsproblematik 

Ulf Olsson & Kenneth Petersson 

Inledning 

Gemenskap innebär inte ett försök att återskapa förlorade former av lokal soli
daritet; vad det handlar om är praktiska åtgärder för att främja den sociala och 
materiella upprustningen av grannskaper, städer och större lokala områden.1 

I sitt klassiska verk Gemeinschaft und Gesellschaji från år 1887 lanserade Ferdi

nand Tönnies sina tankegångar om "det dissonanta förhållandet" mellan en 

ny samhällsordning (Gesellschaft) och en gammal (Gemeinschaft). Verket 

skrevs mot bakgrund av vad som uppfattades som olycksbådande sociala och 

politiska förändringar på den europeiska kontinenten.2 Tönnies kontrasterade 

en ny samhällsordning präglad av "anonymitet, främlingskap och krassa rela

tioner som bottnar i ekonomiska nyttokalkyler"3 med det gamla lokalsamhäl

lets djupare, mer face-to-face relaterade och exklusivare samlevnadsformer. 

Även om detta verk har öppnat - och gör så än idag - för skiftande tolkningar 

är inte ambitionen med föreliggande bidrag att pröva en nyläsning av Geme

inschaft und Gesellschaft som verk betraktat, utan snarare att undersöka hur 

delar av Tönnies tankefigurer om exempelvis relationen mellan individ, sam

hälle, lokal samvaro, gemenskap och vilja låter sig återupplivas, omgestaltas och 

positioneras på nytt inom ramen för nutida politiska diskurser om förändring 

och styrning. 

1 Anthony Giddens, Tredje vägen. Om förnyelse av socialdemokratin (Stockholm 

1999), s. 89. 
2 Johan Asplund, Essäer om Gemeinschaft och Gesellschaf (Göteborg 1991). 
3 Sven-Åke Lindgren, Om brott och straff. Från sociologins klassiker till modern 
kriminologi (Lund 1998), s. 42. 
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Det är emellertid inte fråga om en reinkarnation av Tönnies tankegångar 

per se, utan vad vi bevittnar i såväl politiska som vetenskapliga sammanhang 

är framträdandet av en ny och annorlunda Tönnies. I samtiden framträder 

Tönnies konceptioner i en annan samhällskontext än den han själv verkade i 

och därmed också i ett annorlunda styrningsschema. Det vi undersöker är 

hur historiska tankefigurer återanvänds i samtida politiska diskurser, när

mare bestämt inom hälsopolitik, kriminalpolitik och lärarutbildning.4 Inom 

dessa sammanhang låter sig Tönnies idéer iscensättas som något annat än 

som sociologi. Hans idéer får vidare implikationer och kan i betydande 

avseenden förtjäna att benämnas som politisk epistemologi genom de sätt de 

bäddas in och återanvänds som produktiva delar i en pågående förändring 

av den politiska styrningen.5 

Vår analys utgår från ett historie-genealogiskt betraktelsesätt vilket inne

bär att vi ser iscensättningen av Tönnies tankefigurer som teknologier och 

detta utan att vare sig hans namn eller begreppspar alltid explicit kommer 

till uttryck.6 I de flesta fall betraktas teknologier som materiella företeelser 

tänkta att operera på livets alla områden. I fokus för denna studie är emel

lertid en annan sorts teknologier, sociala teknologier för själen och för mo

ralen med befolkningens och enskilda individers relationer, uppföranden 

4 För en liknande analys av John Dewey i svensk kontext se Ulf Olsson & Kenneth 
Petersson, "Dewey as an Epistemic Figure in the Swedish Discourse on Governing 
the Self', i Thomas S. Popkewitz (red.), Inventing the Modern Selfand John Dewey. 
Modernities and the Traveling of Pragmatism in Education (New York 2005). 
5 Den klassiska sociologin kan uppvisa ett panorama av begreppsliga dikotomier med 
motsvarande andemening som hos Tönnies, exempelvis Durkheims förmoderna 
"mekaniska" samhälle kontrasterad mot den moderna "organiska solidariteten", 
Webers "Vergemeinschaftung" mot "Vergesellschaftung", Cooleys "primärgrupper" 
kontra "sekundärgrupper". Under senare delen av 1900-talet uppvisar sociologin en 
motsvarande provkarta på dikotomier, exempelvis Howard Beckers andliga respek
tive världsliga samhällen och Habermas begreppspar "system" och "livsvärld". Vårt 
val av Tönnies som epistemisk figur föranleds av att Tönnies framstår som särskilt 
tydlig när det gäller betoningen av lokala gemenskapsformer. Se Thomas Knoll & 
Ann-Katrin Witt (red.), Ensam tillsammans. Senmodernitet, gemenskap, individualise-
ring (Lund 2005). 
6 Det intressanta är inte Tönnies som "författare" utan den diskursiva position som 
Tönnies träder in i och därmed kan tala utifrån. Jfr Michel Foucault "Nietzsche, 
Genealogy, History", i Donald Bouchard (red.), Michel Foucault. Language, Counter-
Memory, Practice (Oxford 1977); Popkewitz (2005). Jfr Andreas Fejes definition av 
genealogi i denna antologi. 

62 



och beteenden i blickpunkten. Dylika teknologier inkluderar även självets 

teknologier, där fokus är det enskilda subjektet. I sina senare arbeten intro

ducerade Michel Foucault begreppet governmentality i syfte att redogöra för 

hur sådana teknologier verkar.7 

Den genealogiska ansatsen kan också benämnas som nutidshistorisk, vil

ket skall förstås som försök att problematisera föreställningar som ofta tas 

för givna i formulerandet av och lösningarna på samtidens problematik.8 

Enligt Rose är syftet med ett nutidshistoriskt perspektiv "to disturb that 

which forms the very groundwork of our present, to make the given once 

more stränge and to cause us to wonder how it came to appear so natural".9 

Syftet med att undersöka hur Tönnies tankevärld återanvänds i samti

dens politiska berättelser är alltså att ge perspektiv på nuets problematik. För 

att ytterligare ge perspektiv på hur Tönnies begreppspar kan operera i olika 

historiska kontexter vidgar vi analysen genom att också undersöka hur lik

artade tankefigurer låter sig iscensättas i den filantropiska diskurs som tog 

form under början av 1800-talet. Innan vi påbörjar den genealogiska analy

sen kan en belysning av centrala begrepp i Tönnies samtida sociologi och 

filosofi vara på sin plats. 

Tönnies som svar på dåtidens nutidsproblematik 

Tönnies intresse var att studera framväxten av den moderna kapitalismen 

och den moderna staten. Genom att utveckla de två ideala koncepten Ge-

meinschaft (community) och Gesellshaji (society) sammanflätade Tönnies 

Thomas Hobbes, Karl Marxs, Henry Maines och Otto von Gierkes arbeten 

till en sociologisk utvecklingsteori.101 detta arbete grundlade och utvecklade 

Tönnies sin tes om skiftet från sociala gemenskapsformer som förkroppsli

gats av den naturliga viljan styrd av tradition, blodsband och religion till 

7 Se Michel Foucault, "Governmentality", i Graham Burchell, Colin Gordon & 
Peter Miller (red.), The Foucault Effect. Studies in Governmentality (London 1991). 
Governmentalitybegreppet diskuteras vidare i Roddy Nilssons, Robert Anderssons, 
Andreas Fejes och Thom Axelssons bidrag. 
8 Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson (red.), Foucault. Namnet på en modern 
vetenskaplig och filosofisk problematik (Stockholm 1995). Jfr Roddy Nilssons och 
Andreas Fejes definitioner av nutidshistoria i denna antologi. 
9 Nikolas Rose, Powers ofFreedom. Reframing Political Thought (Cambridge 1999), s. 58. 
10 Ferdinand Tönnies, Community and Civil Society (Cambridge 2001 [1887]). 
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moderna samvaroformer baserade på en rationell vilja praktiserad i form av 

lagar och kontrakt. 

The relationship itself, and the social bond that steams from it, may be con-
ceived either as having real organic life, and that is the essence of Commu-
nity [Gemeinschaft]; or else as a purely mechanical construction, existing in 
the mind and that is what we think of as Society [Gesellschaft]. [...] All 
kinds of social co-existence that are familiar, comfortable and exclusive are 
to be understood as belonging to Gemeinschaft. Gesellschaft means life in 
the public sphere, in the outside world. [...] Community means genuine, 
enduring life together, whereas Society is a transient and superficial thing. 
Thus Gemeinschaft must be understood as a living organism in its own 
right, while Gesellschaft is a mechanical aggregate and artefact.11 

Tönnies var noga med att understryka att de båda begreppsparen inte skulle 

uppfattas som polära där Gemeinschaft avlöser Gesellschaft i en fortlöpande 

progressiv och linjär utveckling av det urbana industrisamhället. Trots detta 

menade han att "något autentiskt gått förlorat" och att det faktiskt handlade 

om att "the entire civilisation has been turned upside down by a modern way 

of life dominated by civil and märket Society, and in this transformation 

civilisation itself is coming to an end".12 Tönnies såg den här utvecklingen 

som nödvändig samtidigt som han gav uttryck för många farhågor som kunde 

följa i utvecklingens spår. Det som gått förlorat var möjligheterna till autentisk 

och organisk livslång gemenskap, värdegemenskap, altruistisk hänsyn, käns

lomässiga relationer, ansvar och ömsesidiga förpliktelse, det vill säga ett sam

hälle baserat på "naturliga grundvalar", en naturlighet som enligt Tönnies 

faktiskt existerar och utgör grunden för "äkta mänsklig gemenskap". 

Det är dock inget undergångsperspektiv som Tönnies levererar, även om 

han ofta tolkas i sådana termer, utan snarare det omvända; ett slags "hoppets 

sociologi". Möjligen är det av det skälet som hans tankar och idéer återupp

väcks och levandegörs än idag. Tönnies skriver nämligen in sig i det projekt 

som varit aktuellt alltsedan samhällsvetenskapernas begynnelse, nämligen 

jakten på gemenskapP Tönnies försökte närma sig sin tids problematik 

11 Ibid, s. 17 ff 
12 Ibid, s. xxi. 
13 Kriminologen Nils Christies uttryck "det tette samfund" kan sägas utgöra en 
sinnebild av samtidens jakt på gemenskap, Nils Christie, Hvor tett et samfunn? 
(Oslo 1982). 
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utifrån sin epistemologiska horisont, men frågorna som han ställde tillsam

mans med andra som Emile Durkheim, Karl Marx och Max Weber är, som 

vi bland annat kan se i det inledande citatet från Anthony Giddens ovan, 

minst lika aktuella idag. Tönnies konklusion/lösning är därför inte helt 

obekant för vår egen samtid: 

When, however, we examine the period of Community more closely, we 
can observe several phases in it. Its entire development involves progres
sion towards märket Society; but nevertheless the power of Community, 
even in decline, is maintained into the era of Society and remains the true 
reality of social life.N 

Ett nutida signifikant uttryck för ovanstående tankegångar är den svenska 

demokratiutredningens fråga om "hur vi ska kunna utveckla en mångfald 

inom ramen för ett gemensamt intresse."15. Här låter sig förhoppningar om 

gemeinschaftsliknande sociala former bli återinskrivna i vår egen nutid som 

en specifik lösning, en lösning som uppenbarligen är ett uttryck för farans 

och hoppets teknologier. 

Hoppets och farans teknologier 

En liknande tönniesk föreställning om nutiden som en farofylld tid åter

finns i dagens politiska såväl som vetenskapliga berättelser. Enligt dessa lever 

vi i en tid av oavbruten förändring, osäkerhet och fragmentering, det vill 

säga någon form av gemensamhetsupplösning. Det finns alltså en grund

läggande "epistemologisk överensstämmelse" vad gäller tänkandet om såväl 

nutiden som framtiden. Nedan följer en sådan för nutiden karakteristisk 

diagnos tagen från det utbildningspolitiska fältet: 

We live in a knowledge economy a knowledge society. Knowledge econo-
mies are stimulated and driven by creativity and ingenuity. Knowledge soci
ety schools have to create these qualities, otherwise their people and their 
nations will be left behind. Like other kinds of capitalism, the knowledge 
economy is, in Joseph Schumpeter's terms, a force of creative destruction. It 
stimulates growth and prosperity, but its relentless pursuit of profit and self-
interest also strains and fragments social order. Along with other public in-

14Tönnies (2001), s. 258. 
15 SOU: 2000:1, En uthållig demokrati. Politik för folkstyrelse på 2000-talet (Stockholm 
2000), s. 51. 
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stitutions, our schools must therefore also foster compassion, community 

and cosmopolitan identity that will offset the knowledge economy's most 
destructive effects.16 

Det som på ett uppenbart sätt blottläggs här är en ambivalens mellan den 

nuvarande ordningen och möjliga framtidsscenarier. En likartad ambivalens 

genomsyrar dagens folkhälsopolitiska berättelse där det hävdas att den svenska 

modellen, välfärden och folkhälsan, är utsatt "för stora yttre och inre spän

ningar" och "olika typer av hot".17 Den oundvikliga samhällsförändringen 

anses ha en riskfylld baksida, nämligen att de starka sociala band som anses ha 

varit utmärkande för det svenska samhället riskerar brytas sönder och ersättas 

av mer flyktiga förhållanden. 

Det innebär också att de geografiska och sociala strukturer som finns i det 
gamla industrisamhället och som gav människor känsla av tillhörighet och 
identitet bryts sönder. Människors identitet är därmed i minskande grad 
knuten till samhällsklass, ort, eller religion och i ökande omfattning till mer 
flyktiga förhållanden som livsstil, intressen och engagemang i någon sam

hällsfråga - idrott, musik, miljöfrågor, feminism etc.18 

Dessa förändringar, hävdas det, "tenderar att utarma det sociala kapitalet 

istället för att stärka det".19 I nutidens berättelser om tillståndet i samhället 

liksom i Tönnies narrativ om sin tid aktualiseras sålunda en diskurs om 

förlusten av något värdefullt. Det som har gått eller åtminstone riskerar att 

gå förlorat handlar om sådant som i Tönnies terminologi benämns Gemein-

schaft. Det hopp som skrivs in folkhälsokommitténs berättelse om nutiden 

påminner om det hoppets teknologi som Tönnies medverkade i att utforma 

under sin samtid. Det gäller "att ständigt återskapa de ideologiska och in

stitutionella förutsättningarna så att medborgarna gemensamt kan ta an

svar"20 för samhällsutvecklingen. Enligt kommittén är det nödvändigt och 

dessutom möjligt att återskapa den förlorade känsla av gemenskap och 

identitet som har brutits inom ramarna för den mer globaliserade och öppna 

16Andy Hargreaves, Teaching in the Knowledge Society. Education in the Age ofSecu-
rity (Maidenhad 2003), s. xvi. 
17 SOU 2000:91, Hälsa på lika villkor — nationella mål för folkhälsa (Stockholm 

2000), s. 55. 
18 Ibid. 
19 Ibid, s. 71. 
20 Ibid, s. 71. 
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värld som håller på att växa fram. På motsvarande sätt, skall gemenskapen, 

enligt lärarutbildningskommittén, återskapas kring den värdegrund som 

man menar att det svenska samhället utmärks av.21 

Samhället vilar på ett fundament av värden - en värdegrund. Dessa är bl.a. 
demokrati, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta samt alla 
människors lika värde.22 

Det gäller för folkhälso- och lärarutbildningskommittén såväl som för de

mokratiutredningen att försöka synkronisera samtidens upplösningstenden

ser och morgondagens möjliga samvaroformer på ett sätt som gör det möj

ligt att hantera en växande kulturell mångfald inom ramen för det svenska 

samhällets gemensamma värderingar och intresse. Möjligheten och hoppet 

handlar, för att tala med Tönnies, om att bevara och återskapa Gemein-

schaft inom ramen för Gesellschaft. 

Det samhälle som Tönnies verkade inom skiljer sig naturligtvis från da

gens. Men trots alla skillnader finns det sålunda likheter i sättet att proble-

matisera nuet och framtiden i termer av osäkerhet, förlust av värdefulla 

lokala band, gemenskap och närhet. De hopp som skrivs in i respektive tids 

berättelser är också likartade. Det handlar om att bevara eller återskapa det 

gamla inom ramen för det nya. 

Låt oss ytterligare precisera den tönnieska nutidsproblematiken genom 

att undersöka hur iscensättningen av den lokala gemenskapen som styr

ningsprincip tar sig uttryck inom samtidens berättelser om kriminalvård, 

folkhälsa och lärarutbildning.23 

Gemenskapsskapande styrningsrationaliteter 

Ett exempel på samtidens politiskt-epistemologiska reorganisering av lokala 

styrningsteknologier i en tönniesk anda är de försök till revidering av den 

21 SOU 1999:63, Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling 

(Stockholm 1999). 
22 Ibid, s. 10. 
23 Enligt Sundin (2005) vilar det lokala självstyret i Sverige på en tradition, som går 
tillbaka till mitten av 1500-talet. Se Jan Sundin, Folkhälsa och folkhälsopolitik i Jan 
Sundin, Christer Hogstedt, Jakob Lindberg & Henrik Moberg (red.) Svenska folkets 
hälsa i historiskt perspektiv (Stockholm 2005). 
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rättskipande och brottsförebyggande praktik som sker i de flesta länder under 

namnet Restorative justice Dess främsta kännetecken är att med dialog som 

redskap bedriva en informell medlings- och konfliktlösningsverksamhet, i 

huvudsak med fokus på konflikter och träning i ansvarstagande.25 

Such forums promote active 'dialogue and participatory decision-making' 
while encouraging offenders to take responsibility for their actions.26 

De reparativa medlingspraktikerna visar sig mer eller mindre vara strukture

rade i termer av Tönnies tankemodell om Gemeinschaft och Gesellschaft. 

Det ligger sålunda i de nya epistemologiska grundvalarna att kontrastera 

"community" med "society", fast nu utifrån samtidens problem och sam

manhang. Ett exempel på detta ges av Lise-Lotte Rytterbros genomgång av 

svenska medlingsprojekt som hon summerar med hjälp av Tönnies be

greppsliga dikotomi. Till förhandlingsrättvisa och "muntligt" tal kopplas 

begrepp som närhet, känsla, lokalsamhälle och "Community" (Gemeins-

schaft). Mot detta ställs expertisrättvisa och skriftspråk kopplat till begrepp 

som avstånd, tanke, stat och "Society" (Gesellschaft).27 Inom ramen för 

gemeinschaftsidans medlingsrättvisa anses människor kunna mötas ansikte 

mot ansikte och uppträda ursprungligt, naturligt och äkta. 

Mötet ansikte mot ansikte gestaltar en slags ny urtyp för mänsklig social in-
teraktion. Offret skall genom mötet med den "verklige brottslingen" se att 
denne inte är farlig, utan en vanlig människa av kött och blod. Den verklig
hetsnära och konkreta personliga närvaron och de spontana och därmed äkta 
känslor som det är meningen skall komma till uttryck, gör att mötet anses 

24 Jfr Mark Umbreit, Victim meets Offender. The Impact of Restorative Justice and 
Mediation (San Francisco 1994); Mark Umbreit, The Handbook of Victim Offender 
Mediation (San Francisco 2001); Robert Baruch Bush & Joseph P. Folger, The 
Promise Of Mediation. The Transformative Apprloach to Conflict (San Francisco 
2005). För en kritisk genomgång, se George Pavlich, Governing Paradoxes of Re
storative Justice (London 2005). 
25 Medlingsrörelsen engagerar praktiker av olika slag t.ex. socialarbetare, jurister, 
polis och frivilliga aktörer samt forskare inom olika discipliner. Se Lise-Lotte 
Rytterbro, Medling - Möten med möjligheter. En analys av en nygammal reaktion på 
brott (Stockholm 2002). 
26 Pavlich (2005), s. 2. 
27 Rytterbro (2002), s. 182. 
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präglas av autenticitet. [...] Det kan jämföras med rättegångsförhandlingar 
som utmärks av formalism och strikt regelföljande.28 

Här återgestaltas sålunda den Tönnieska dikotomin i en nutida styrnings

kontext.29 Den reparativa informella rättskipningen kan även ses som en 

expansion och utvidgning av den juridiska apparaten över större delen av 

samhällskroppen, genom ett nytt sätt att länka medborgaren till varandra 

och närmare samhället, det vill säga ett nytt sätt att styra relationerna mellan 

de juridiska subjekten. Denna nya styrning, som tar sikte på att mobilisera 

ett "verkligt" och mer humant och ansvarstagande subjekt, löper som en röd 

tråd genom iscensättningen av det "lokala". Stärkande av närsamhället och 

individers lokala inflytande blir en nödvändighet och ett villkor för fabrika

tionen av ett mobiliserbart och ansvarigt subjekt. Genom att "ta ned rätt

skipningen till en lägre nivå" hoppas man kunna korrigera felaktiga beteen

den "på ett mer informellt sätt via en lokalt förankrad social kontroll."30 I 

grund och botten betraktar inte den reparativa rättvisan brott som en kri

minell handling, utan som en "skada" och som konflikt, eller som något 

som gått snett i de sociala relationerna. 

Med hjälp av medling kan banden som brutits lagas och den skada som in
träffar läkas.31 

Inom utbildningsområdet förs ett snarlikt resonemang om lokalsamhällets 

betydelse av exempelvis Per Dahlin. Skolan skall ställas i närsamhällets tjänst 

och relateras till lokala förhållanden för att möjliggöra en produktiv utbild

ning, definierad som "en inlärningsprocess som tar sikte både på utveckling 

av den enskilda människan i lokalsamhället, och på utveckling av själva 

lokalsamhället".32 Dahlin menar vidare, i tönniesk anda, "att vi måste säker

ställa mänsklig värdighet genom att hjälpa människor att känna" att det är 

möjligt att tjäna både sig själva och de samhällen de lever i.33 

28 Ibid, s. 182. 
29 Jfr Lindgren (1998). 
30 BRÅ, Medling vid brott. Slutrapport från en försöksverksamhet (Stockholm 2000), s. 11. 
31 Rytterbro (2002), s. 183 f. 
32 Per Dahlin, Skolutveckling. Praktik (Stockholm 1995), s. 71. 
33 Ibid. s. 68. 
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Nutidens berättelser om skolans värld handlar i stor utsträckning om 

just detta behov av att skapa gemenskap och samtidigt "öka förmågan att 

leva med en alltmer påtaglig kulturell mångfald."34 Den viktigaste teknolo

gin för att möjliggöra detta anses vara att, i skolan som lärande miljö, ge

nom demokratisk dialog och samtal (deliberativ kommunikation) utveckla 

ett språkbruk som gör det möjligt att tillsammans utveckla gemensamma 

värden och normer. 

Samtalet innefattar både en strävan efter att individen själv tar ställning ge
nom att lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som det 
finns en kollektiv strävan efter att finna värden och normer som alla kan 
enas om.35 

Om vi till den utbildningspolitiska berättelsen som metafor lånar språkbru

ket från kriminalpolitiken kan man säga att dialogen som skrivs in i berättel

sen om skolan handlar om en medling mellan exempelvis olika etniska 

grupper. Med denna metafor för ögonen kan alltså det som inom skolans 

värld kallas deliberativ kommunikation eller deliberativ demokrati ses som 

en form av medling, i detta fall mellan olika kulturella världar, värderingar 

och åsikter.36 Den enighet som eftersträvas behöver emellertid inte innebära 

att man uppnår fullständig enighet. Det handlar snarare om att förstå och 

komma överens om i vilka frågor man är eniga och vilka frågor man är och 

kanske kommer att förbli oeniga.37 Men inom utbildningsområdet såväl 

som inom kriminalpolitiken har medlingen sina gränser; alla åsikter och 

uttryck kan inte tolereras. Den beslutade värdegrunden kan inte kompro

missas bort. 

Den värdegrund som är beslutad och skall gälla. Läroplanernas värdegrund 
får inte relativiseras.38 

Den deliberativa kommunikationen i skolan som lärande miljön blir ytterst 

en lokal teknologi för att skapa gemenskap i en osäker värld och för att 

34 SOU 1999:63, s. 51. 
35 Ibid, s. 6 .  
36 Det livslånga och livsvida lärande (Stockholm 2000). 
37 Thomas Englund, Deliberativa samtal som värdegrund — historiska perspektiv och 
aktuella förutsättningar (Stockholm 2000). 
38 Det livslånga och livsvida lärande (2000), s. 10. 
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överföra och internalisera de normer som man menar att det svenska sam

hället av tradition vilar på. 

Inom folkhälsoområdet opererar på ett motsvarande sätt det lokala, och 

därigenom även Tönnies tankefigurer, som styrningsteknologi i namn av 

hälsofrämjande miljöer. I Världshälsoorganisationens (WHO) berättelse om 

stärkandet av lokala hälsofrämjande miljöer framträder gemenskapen och 

närheten i det närmaste som en romantiserad vacker paradisliknande dröm, 

det handlar nämligen om att främja livet självt. 

What does it take for a plant to grow, an egg to hatch, a human being or a 
community to thrive? Obviously, it takes different things. But whatever 
those things are, they make up the supportive environment. The plant needs 
nutrients, water, light and the right air temperature; the egg requires a nest 
and warmth; a baby must have food, shelter, guidance, care and love. What 
is being supported in all these cases is nothing less than life itself.39 

Betoningen av det lokala utgör alltså ett signum för en dominerande 

diskursordning och verkar samtidigt både som ett mål och medel för styr

ning. Vi menar liksom Rose "that Community is not simply a territory 

within which crime is to be controlled; it is itself a means of government".40 

I detta sammanhang betraktas med andra ord inte det lokala som ett geo

grafiskt eller sociologiskt rum utan, för att åter tala med Rose, som ett mo

raliskt fält där "the subject is addressed as a moral individual with bonds of 

obligation and responsibilities."41 

Analysen ovan visar, menar vi, att Tönnies tankefigurer Gemeinschaft och 

Gesellschaft är satta i rörelse också inom dagens politiska styrningsproblema

tik. Samtidens politisk-epistemologiska styrningsinriktning länkar sig på ett 

mer eller mindre uppenbart sätt till de tönnieska idéerna om forna tiders 

sociala lokala gemenskapsformer. Tönnies tankegods finns således med i 

denna strukturering, men nu omklädd i en ny begreppslig dräkt som överens

stämmer med de krav som politiskt sett formuleras i samtiden. Vad det hand

lar om är alltså inte Tönnies som Tönnies per se utan om ett tänkande kring 

en samhällelig styrning som kan ges namnet en tönniesk problematik. 

39 Ottawa Charter for Health Promotion (Geneva 1996), s. 2. 
40 Rose (1999), s. 250. 
41 Rose (1999), s. 176 f; jfr Kenneth Petersson, Ulf Olsson & Thomas Popkewitz, 
"Nostalgia, future and the past as pedagogical technologies", i Discourse (2007). 
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För att ytterligare belysa nutidens problematik vänder vi nu analysen 

mot det tidiga 1800-talets samhälleliga kontext. Frågan är på vilket sätt 

Tönnies idévärld kan sägas ha opererat redan innan Tönnies som person 

framträdde på arenan, i detta fall inom det tidiga 1800-talets filantropiska 

diskurs. En annan fråga är vilket genealogiskt perspektiv detta kan ge på 

samtidens tönnieska problematik. 

Den lokala gemenskapens genealogi 

För att ge perspektiv på och fördjupa analysen av hur de tönnieska tankefigu

rerna opererar i samband med nutida lokala styrningsteknologier undersöker 

vi inte kriminalpolitikens, folkhälsopolitikens och utbildningspolitikens speci

fika historiska arkiv, utan analyserar istället de mer omfattande försöken till 

problemlösning som etablerats i samband med de sociala omvälvningar som 

ägde rum från första hälften av 1800-talet och framåt.42 Hur fabricerades 

Tönnies tankerymd? Hur formades jakten på gemenskap i och genom styr

ningspraktikerna under denna tidsperiod och vilket perspektiv kan det ge på 

hur Tönnies dikotomi verkar inom dagens styrningsproblematik? 

Talet om och framväxten av den svenska folkskolan under den första hal

van av 1800-talet genomsyrades av ett religiöst och konservativt idémönster.43 

Det gällde att forma individer för det framtida medborgarsamhället. I denna 

medborgarfostran låg tanken om den liberala och självstyrande individen 

inbäddad. Individen skulle vara fri samtidigt som samma frihet skulle tas i 

politiskt bruk för att göra henne delaktig i en "naturlig" inpassning i en av 

Försynen skapad naturlig gemensam och harmonisk framtida ordning.44 Den 

gudomliga världsordningen skrivs in i naturen och i samhället i namn av en 

politik i syfte att skapa ett nytt rike, i linje med Fader Vårs "såsom i himme-

len, så och på jorden".45 

Folkskolan och det framväxande utbildningsväsendet var inte ensamt 

om detta framtidsprojekt. Från och med 1700- och 1800-talen växte det 

42 Se Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren. Liberalt styre och uppkomsten av det 
sociala vid 1800-talets mitt (Hedemora 2003). 
43 Se exempelvis Per-Johan Ödman, Kontrasternas spel II. En svensk mentalitets- och 
pedagogikhistoria (Stockholm 1995). 
44 Se Carl Becker, The Heavenly City of the Eighteenth-Century philosophers (New 

Haven 1933). 
45 Jfr Ibid. 
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fram en uppfattning om individen som "samhällets stöttepelare, en pro

duktiv enhet bland andra enheter, ansvarig inte blott för sin individuella 

existens utan även för helheten (välståndet)."46 Denna, med Foucaults 

terminologi, biopolitiska ordning syftade till att befrämja livet i alla tänk

bara avseenden. Det handlade om en slags politikens "vitalisering" som 

hade en stark förbindelselänk med den framväxande kapitalismen och det 

moderna industrisamhällets behov av vitala och friska människor som 

villigt inordnar sig i den nya industriella kulturen.47 Inom ramen för 

denna biopolitiska välfärdsregim öppnades portarna till den moderna 

tidens undersökningsmetoder och forskningsstrategier som med allt mer 

förfinade redskap gjorde det möjligt att kartlägga och undersöka allt som 

berörde befolkningsfrågan i form av statistik över befolkningstillväxt, 

dödlighet, arbetslöshet, fattigdom, sjukdom, missbruk, befolkningens 

könssammansättning, identifiering av riskgrupper och så vidare.48 

Ett av de mer markanta orostecknen under mitten av 1800-talet hängde 

samman med en samhällsutveckling som enligt den tidens politiska narrativ 

tenderade att lösa upp tingens patriarkala och hierarkiska ordning. Detta 

sågs som ett hot mot den av Gud instiftade samhällsordningen.49 Denna oro 

gick som en röd tråd genom, exempelvis, organiseringen av den svenska 

fattigvården och den fick en särskild betoning inom den religiöst inriktade 

filantropin och inom den bildningsrörelse som kom att riktas till de breda 

folklagren. Samhällsutvecklingens negativa följder i form av ökad fattigdom, 

ohälsa, kriminalitet och därmed hotande politisk turbulens kom så små

ningom att summeras under rubriken den sociala frågan.50 

Den inflytelserike svenske filantropen Carl af Forsell kan sägas vara en 

stark företrädare för utbildning som en teknik för att lösa den sociala frågan 

och få den fattiga och arbetande befolkning att inse hur världen är beställd. 

46Hultqvist & Petersson (1995), s, 17. 
47Hultqvist & Petersson (1995). Begreppet biopolitik definieras med utgångspunkt 
från Giorgio Agamben i Shamal Kavehs bidrag till denna antologi. 
48 Hultqvist & Petersson (1995). Se även Mats Beronius Bidrag till de sociala under
sökningarnas historia. Eller till den vetenskapligg orda moralens genealogi (Stockholm 
1994); Kaspar Villadsen, Det sociale arbejdes genealogi. Om kampen for at gore fattige og 
udst0dte til frie menneske (Köpenhamn 2004). 
49 Se Per Sörbom, Läsning för folket. Studier i tidig svensk folkbildningshistoria 
(Stockholm 1972). 
50 Ibid, s. 11. 
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Genom utbildning skulle människorna få det bättre och bli lyckligare, helt 

enkelt bli goda medborgare i samhället. De skulle förstå de politiska sam

manhangen, inse värdet av en ökad industriell produktion och det enskilda 

ägandets välsignelser.51 Forsell, som i princip hade samma idéer som samti

dens filantroper, menade att det var de besuttnas moraliska skyldighet att 

hjälpa de fattiga för de fattigas skull men även av ren självbevarelsedrift. 

Han manade fram skräckscener för vad som annars kunde hända om mas

san övergick till att använda revolutionära medel. 

I våra dagar saknas icke dem som flitigt förehålla massan: att kraften är på 
deras sida der största antalet är, och att denna till hvarje förändring benägna 
massa skall framdeles finna något tillfälle då hon kan öfvergå till handling är 
utom allt tvifvel. Att söka förekomma de olyckor, som, i fall ofvannämnde 
förhållande får orubbadt fortgå, nödvändigt måste inträffa, tillhör icke 
ensamt Regeringen, utan hvarje upplyst för fosterlandets och mensklighetens 
väl nitälskande man bör i sin mohn dertill medverka.52 

Det gällde att slå fast den av Försynen instiftade "naturliga" och pastorala 

världsordningen, den med de besuttna i den översta rangordningen och de 

fattiga och mindre bemedlade i den nedersta, det vill säga i princip den 

"naturliga" samhällsordning som Tönnies betecknar i namn av Gemein-

schaft. Kunskap, bildning och spridandet av upplysning var de teknologiska 

inslag som skulle hindra att intresset för politiska frågor växte, en utveckling 

som den liberala opinionen arbetade för. Man ville att de fattiga skulle få 

det bättre, men det fick inte ske på de högre och besuttna sociala gruppernas 

bekostnad. En förstärkning av moralen i termer av flit, ordning och fromhet 

blev återkommande honnörsord som skulle bidra till att lösa detta dilemma. 

Okade kunskaper skulle ge ökat välstånd och ökad mänsklig frihet, men 

också minskade motsättningar i samhället. Om man inom de lägre klasserna 

genom upplysning fick det klart för sig att var och en enligt den gudomliga 

ordningen har sin givna plats och uppgift, att samhället är grundat på att 

alla arbetar för sitt och därmed också för det gemensammas bästa, skulle det 

inte längre finnas orsak till avund och högmod.53 Den ursprungliga, natur-

51 Ibid. 
52 Carl af Forsell, Underrättelser om de i Amerika nyligen stiftade måttlighetsföreningar, 
jemte förslag till dylika i Sverige (Stockholm 1831), s. 173. 
53Sörbom (1972); Lundgren (2003). 
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liga och nödvändiga gemenskapen måste därför återställas inom ramen för 

tidens hotade samhällsförändringar. 

En av teknologierna inom filantropin var den på frivillig basis baserade 

uppsökande fattigvården. En inflytelserik person i organiseringen av denna 

verksamhet var den franske ämbetsmannen och moralfilosofen Joseph-Maria 

de Gérando vars skrift Fattigvårdsassistenten fick stor betydelse för formandet 

av 1800-talets och det tidiga 1900-talets fattigvård. Skriften översattes till en 

mängd olika språk och däribland till svenska år 1846.54 

Gérandos projekt, som i stor utsträckning liknade Forsells, gick ut på att 

skapa möjligheter att rädda de mänskliga själar som förlorat orienteringen i de 

förändringar som det industrialiserade samhället fört med sig. För att fa en 

uppfattning om och kunna komma till rätta med den allt mer utbredda fat

tigdom och moraliska nedbrytningen bland folkmassorna, krävdes enligt 

Gérando, en undersökningsmetod och en vetenskapligt formad pedagogisk 

strategi för att möjliggöra en förståelse och hantering av den mänskliga mora

len och dess tillkortakommande. Enligt Gérando fanns det endast en metod 

att komma till rätta med den sociala frågan och det var att lära känna den 

fattiges levnadsvanor och tankemoral och därmed också bevekelsegrunderna 

till hennes fattigdom.35 Därför utvecklade Gérando ett minutiöst klassifika-

tionssystem som skulle vägleda den blivande fattigvårdsassistenten att sortera 

och definiera behovsgrunderna till att ge fattiga ekonomiskt understöd. 

Gérando hade inte något till övers för det sedvanliga barmhärtiga gi

vandet av allmosor. Allmosegivandet nuddar enligt honom inte ens vid de 

problem som den nya fattigundersökningen siktade till att lösa. På ytan 

handlade Gérandos projekt om ett ekonomiskt understödjande, i botten 

om att hitta en kunskapsbaserad metod för konfliktlösning och formandet 

av en moralisk gemenskapsordning mellan de vitt skilda sociala skikten 

och klasserna. För Gérando var hjälp synonymt med moralisk fostran och 

påverkan. Gérandos strävan var att ersätta tidigare mer "känslobaserade 

och oövervägda barmhärtighetsgärningar" med en mera genomtänkt och 

framtidsyftande social ordning.56 Som också Villadsen påpekar tilldelades 

fattigvårdsassistenten rollen som både rådgivare och domare, men också 

54 Joseph Marie de Gérando, Fattigvårdsassistenten eller rätta sättet at lemna understöd 
åt de fattige (Jönköping 1846, Fransk originalutgåva 1820). 
55 Jfr Jacques Donzelot, The Policing ofFamilies (Baltimore 1979), s. 121. 
56 Villadsen (2004), s. 131. 
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rollen som ett slags mediator mellan samhällsklasserna som erinrar om 

samtidens konfliktlösande reperativa medlare. Mediatorns uppgift och 

syfte var nämligen att försöka knyta 

kaerlige bånd mellem de fattige og samfundets ©vrige borgere og reducerer på 
denne måde den trussel, som de fattige udg0r.57 

Det mest avgörande i Gérandos sociala och "undersökande" projekt var att 

bevaka att den av Försynen inrättade samhällsordningen inte rubbades. 

Drivknuten i hans pedagogiska mission var att undervisa den fattige om det 

otänkbara att tänka någon annan ordning än den rådande. Enligt Gérando 

förenar idéen om "Människokärleken" alla samhällsklasser i en enda harmo

nisk gemensamhetsskapande tankefigur. Den samhällsgrupp som levde i 

överflöd och den samhällsgrupp som saknade medel för att tillfredställa sina 

dagliga behov drogs till varandra enligt Försynens och den "helgade mensk-

lighetens" plan. 

Välståndet och nöden blifva i sin ordning återförda till varandra genom en 
högre dragningskraft, nemligen den helgade mensklighetens.58 

Differensen mellan lycka och välstånd och olycka och sämre ställning var 

alltså inget att beklaga, det ingick så att säga i den av Gud instiftade planen. 

För filantroperna var familjen den grundläggande institution som den 

uppsökande fattigvården skulle förstärka. Alla inom de förmögna grupperna 

förväntades därför att "hvar och en inom ett dem tilldeladt större eller 

mindre distrikt" knyta an till de fattiga familjer som levde där för att "be

söka dem i deras boningar, taga kännedom om deras lefnadsförhållanden".59 

Försynen vill helt enkelt att den olycklige skall ställas under den lyckliges 

överseende, moraliska förmyndarskap, faderliga vård. Med andra ord, ledsa

gande av den högre moraliska ordningen skulle den uppsökande verksam

heten främja gemenskapen mellan olika grupper i det lokala samhället till 

självreglerande nätverk.60 

57 Ibid, s. 131. 
58 Gérando (1846), s. 2. 
59 Ibid, s. 1. 
60 Jfr Lundgren (2003), s. 138. 
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Det finns alltså tönnieska rationalitetsformer i Gérandos projekt och vice 

versa i så motto att det enligt Gérando existerar en av naturen (Gud) redan 

färdig och given harmonisk samhällsordning (Gemeinschaft) bestående av 

sociala gruppers ömsesidiga förpliktelser och äkta förståelse inför varandra 

och att det finns ett hot från en annan ordning (Gesellschaft) som står i ett 

slags motsatsförhållande till den förra och som riskerar att ifrågasätta och 

söndra denna av naturen givna ordning. Det gäller för Gérando som för 

Tönnies och våra dagars medlande praktiker att inrätta, med olika mått och 

med olika förutsättningar, ett Gemeinschaftsliknande förhållningssätt mitt i 

Gesellschaftssamhället i syfte att skapa fred, harmoni och gemenskap män

niskor och grupper emellan. 

Utan att ha haft så mycket med varandra att göra så har den kristna mo

ralen i Gérandos tappning, den sociologi och den socialism som Tönnies 

föredrog samt nutida styrningsformer något gemensamt, nämligen att söka 

efter konflikt- och problemlösningsmetoder i syfte att skapa gemenskap och 

frid mellan människor. Saker och ting såg förvisso annorlunda ut på Géran

dos tid jämfört med idag, men riktmärket är detsamma, nämligen att åstad

komma samklang mellan samhällets normer och den enskildes vilja,61 att 

skapa en närhetsdimension mellan samhälle och individ, att iscensätta en 

farans och hoppets teknologi. 

Ansvariggjorda subjekt, nuets problematik, framtiden och 
jakten på gemenskap 

Inom ramen för filantropins projekt behövde människan i princip inte göra 

upp några planer för framtiden, det hade redan Försynens plan ombesörjt. 

Livet var redan lagt till rätta och ansvaret för skapandet av det lokala sam

manhang där individers moraliska dispositioner för att följa Försynens 

framtidsplan skulle utvecklas och befästas låg inte hos gemene man utan på 

samhällets ekonomiska, kulturella och moraliska elit. 

Men det fanns också en idé om "hjälp till självhjälp" inbäddad i filant

ropins gemensamhetsskapande moraliska reformarbete; en tankefigur som 

kan sägas motsvara våra dagars idéer om autonomi, empowerment och 

61 Jfr Eva Palmblad & Kenneth Petersson, "Skolfostran - om strävanden att styra de 
ungas hälsouppförande", i Mats Börjesson & Eva Palmblad (red.), Problembarnets 
århundrade. Normalitet, expertis och visionen om framsteg (Lund 2003), s. 207. 

77 



ansvarstagande. För att filantropins självhjälpspraktik skulle vara möjlig var 

det nödvändigt för den "hjälpande" praktikern att tränga in i den mänskliga 

själens innersta skrymslen och hemligheter. 

Intrången uti detta bedröfvade hjertas hemligheter! Att återgifva den inre 
friden är ännu mera än att stilla hungern. Genom att återskänka den mora
liska kraften, skolen I äfven gifva mod att omfatta ett nyttigt arbete, att 
bättre bära försakelsen och lidandet.62 

Med hjälp av denna kunskap antogs fattigvårdsassistenten kunna hjälpa den 

hjälpmottagande att komma till insikt och undervisas om sina moraliska 

kvaliteter och därigenom bli förmögen att styra sig själv. Den fattige måste 

förmås att bekänna sitt sanna väsen och äkta natur, erkänna synderna och 

komma till rätta med sitt tillkortakommande och klandervärda leverne.63 

Som också Villadsen påpekar är det alltså den fattiges "innersta inre" som är 

fattigpolitikens främsta föremål för påverkan och därmed självhjälpens yt

tersta mål.64 Det gäller att få den fattige att inse att det är genom dygdens 

väg han/hon reser sig och med detta som mått ställa om sig för att ta sitt 

eget fulla ansvar. Det är således inte i första rummet den materiella nöden 

som står i fokus utan den själsliga, eller snarare; av själslig räddning följer en 

räddning ur nöden. 

Därför skulle ett botemedel mot själens sjukdom även vara "ett botemedel 
mot nöden".65 

Det är naturligtvis ett avsevärt avstånd mellan Gérandos kristna moral

diskurs och dagens styrningsschema. Men dessa avstånd till trots handlar det 

även idag om att skapa önskvärda och godartade medborgare med tillhö

rande inre dispositioner. Men enligt dagens diskussioner om Samhälle och 

Framtid, tycks vi leva i en helt annan värld, en konstant föränderlig sådan 

skild från det förflutnas föreställning om Försynens ordningsplan. 

62 Gérando (1846), s. 31. 
63 Filantropin kan således sägas återanvända tankefigurer och tekniker från den 
Lutherska husförhörsregimen, såsom denna kom att gestalta sig under 1700-talet och 
in på 1800-talet. 
64 Villadsen (2004), s. 66. 
65 Gérando (1846), s. 63. 
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Enligt exempelvis Lärarutbildningskommitténs betänkande gör de snabba 

förändringarna i samhället det i princip omöjligt att förutse vilka kunskaper 

skolans elever behöver i framtiden och en central aspekt i "lärares yrkeskom

petens är därför att kunna förutsäga och möta förändringar" för egen del och 

som stöd för eleverna.66 En problemlösande och framtidsorienterad lärare 

måste sålunda tillskapas, med kompetens att arbeta i ett pluralistiskt och kon

stant föränderligt samhälle, utrustad med en förmåga att designa lärande 

miljöer som utvecklar elevers förmåga att förstå och hantera framtiden. Nuti

den och framtiden är på intet sätt ordnad genom Försynens hand utan ska

pandet av nutiden och framtiden blir ett ständigt pågående konstruktivistiskt 

individuellt projekt avlägset från allt vad naturgivenhet heter. Denna kon

struktion av ett framtidsorienterat subjekt sker också inom andra sektorer. 

Inom det kriminalpolitiska området, framför allt inom det så kallade repara-

tiva brottsförebyggande rättsväsendet, befrämjas och uppmuntras med efter

tryck ett framtidsorienterat subjekt. 

Problem solving for the future is seen as more important than establishing 
blame for past behaviour.67 

I dagens berättelser om samhälle och människa är alltså inte livet lagt till 

rätta av vare sig Försynen eller kollektivet genom exempelvis välfärdssta

ten.68 I framtiden som ett individuellt projekt platsar endast autonoma 

individer som själva ordnar sina liv. 

Medborgarna måste ges autonomi för att var för sig och i olika slag av gemen
sam självförvaltning i största möjliga utsträckning själva ordna sina liv.69 

Samtidens ansvariggörande av subjektet kan enligt Peter Wagner ses som 

tecken på en rekodifiering av frihetsbegreppet. Han hävdar att detta är en 

signifikant händelse som kan ses som ett uttryck för en förändrad syn på 

66 SOU 1999: 63, s. 57. 
67Umbreit (1994), s. 2. 
68 Jfr Kenneth Petersson, Ulf Olsson, Thomas Popkewitz och Kenneth Hultqvist, 
"Framtiden som styrning. En genalogisk betraktelse av det utbildningsbara subjektet 
och pedagogisk teknologi under det tidiga 2000-talet", i Sophia Lövgren & Kerstin 
Johansson (red.), Viljan att styra. Individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker 
(Lund utkommer våren 2007). 
69 SOU 2000: 1, s. 20. 
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välfärdsstaten och på hur medborgaren skall, eller bör, styras.70 Wagners 

argument är att välfärdsstaten inte längre är förmögen att strukturera med

borgarnas liv i namn av kollektiv välfärd, och att välfärdens uppgifter i allt 

större utsträckning blir ett åtagande för individen. Idén om medborgaren 

som en medskapare av framtiden är emellertid inte ny, men Wagners poäng 

är att det liberala sättet att tänka har radikaliserats under senare tid. I termer 

av "autonomi" ordnas och reorganiseras framtiden i nuet genom att kvalifi

cera och förbereda den individuella medborgaren för åtaganden i ett sam

hälle som föreställs som konstant föränderligt.71 

Tänkandet om styrning av samhället under både det tidiga 1800-talet och 

det tidiga 2000-talet är med andra ord på ett påtagligt sätt organiserat genom 

en politisk epistemologi där föreställningarna om det medborgerliga subjektets 

dispositioner skapas mot bakgrund av speciella berättelser om nuets och fram

tidens problematik.72 Trots de stora olikheterna mellan samtidens problematik 

och filantropins finns det likheter i tänkandet kring lösningarna av problem, 

det finns alltså något lika i det olika. 

Frågan är alltså vad Gérandos filantropiska projekt har gemensamt med 

dagens styrningspraktiker? Båda är exempel på försök att skapa rationali

tetsformer för att möjliggöra medborgerliga gemenskapsformer för att han

tera respektive tids styrningsproblematik. För Gérando handlade det om att 

skapa harmoni och gemenskap mellan samhällskikten utan att rubba de 

sociala olikheterna. Här handlade det inte om att fördela förnödenheter åt 

de mindre bemedlade utan snarare att iscensätta en vilja till acceptans av den 

av Försynen instiftade olikheten. I samtiden handlar det däremot om ett 

ansvariggörande av autonoma subjekt i en konstant föränderlig värld där 

framtiden inte anses kunna förutsägas och planeras utan istället blir ett 

privatiserat och situationsanpassat projekt.73 Tönnies naturgivenhet lyser 

emellertid med sin frånvaro; den är inte ens önskvärd. Trots detta är det just 

en liknande naturgivenhet, det vill säga föreställningen om en äkta gemen-

70 Peter Wagner, A Sociology of modernity. Liberty and Discipline (London & New 
York 1994). Se även Giddens (1999); Rose (1999) och Thomas Popkewitz, Barry M. 
Franklin & Miguel A. Pereyra (red.), Cultural History and Education. Critical Essays 
on Knowledge and Schooling (New York & London 2001). 
71 Jfr Andreas Fejes, Constructing the Adult Learner. A Governmentality (Linköping 
2006). 
72 Jfr Petersson, Olsson & Popkewitz (2007). 
73 Ibid. 
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skap, som vi återskapar i samtidens berättelser om att skapa oss själva i 

namn av gemenskap. Vi gör detta genom att kulturalisera den gemenskap 

som Tönnies såväl som filantroperna betecknade som naturgiven och äkta. 

Det som de båda diskurserna har gemensamt är att Tönnies begreppspar 

fungerar som dikotonoma operationer med en historiskt sett liknande åter

kommande tematik, nämligen den om den förlorade gemenskapen och 

nödvändigheten av att återskapa den. Oavsett vilken ambition Tönnies hade 

med sitt begrepp om Gemeinschaft återskapas det idag som "en interak-

tionsform drivet av en önskan om närhet, gemenskap och inlevelse" mellan 

autonoma och ansvarstagande subjekt.74 Den politiska viljan att styra löper 

här samman med människors individuella projekt att styra och förverkliga 

sig själva. Denna interaktionssträvan återaktiveras idag som vår tids "pro

blemlösning", och närmare bestämt i form av det "det civila samhället". På 

en nivå är det möjligt att genealogiskt jämställa återkomsten av Tönnies 

Gemeinschaft med det nuvarande civila samhället som form betraktat, me

dan det på individnivå står klart att filantropins återkomst sker i nya former 

av ansvariggörande och empowermentbaserade teknologier. Det handlar 

dock inte om att jämställa ifrågavarande element som identiska entiteter. 

Genealogins uppgift är inte att få oss att tro att historien upprepar sig i oför

ändrat skick, utan snarare att undersöka hur historiska element reaktiveras och 

förändras och därmed får nya strategiska funktioner i olika historiska skeden.75 

Tönnies som namnet på en problematik 

Tönnies begreppspar Gemeinschaft och Gesellschaft såsom han lanserade 

dessa vid slutet av 1800-talet var givna och förankrade i en viss historiskt 

avgränsad epistemisk rymd. Tönnies är dock inte ensam i samhällsvetenska

pens historia, utan gör sällskap med andra med liknande tankar och med 

liknande historiska och kulturella förutsättningar. Som Thomas Popkewitz 

påpekar kan man se hur framväxten av de samhällsvetenskapliga begrepps

apparaterna vid slutet av 1800-talet fokuserade på hur individuella interak-

tionsmönster i form av moraliska gemenskaper var på väg att gå förlorade i 

samband med en pågående urbanisering och industrialisering. "Närsamhäl

lets sociologi" i Chicagoskolans tappning, John Deweys pedagogik och 

74Villadsen (2004), s. 196. 
75 Petersson, Olsson & Popkewitz (2007). 
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Georg Herbert Meads socialpsykologi, för att nämna några i raden, kan alla 

ses som revisioner av Tönnies distinktion av Gemeinschaft och Gesell-

schaft.76 Revisioner av detta slag, på samma sätt som Tönnies begreppspar, 

tecknade sig mot bakgrund av ett nytt samhälle till vilket länkades en stark 

oro över förlusten av det socialas livsformer. 

Dagens berättelser om nuet och framtiden appellerar på motsvarande 

sätt till föreställningen om en svunnen social samvaro. I dagsläget blir ge

menskapsformerna inbäddade i en specifik politisk styrning anpassad till 

nutidens förväntningar och krav. Det är tämligen uppenbart att det skett en 

förändring av inställningen till samhällets medborgare och aktörer jämfört 

med tidigare perioder genom att samtidens medborgarsubjekt föreställs som 

betydligt mer aktiva, självstyrande, förändringsbenägna och framtidsoriente-

rade än tidigare.77 Men även i nutidens förändringssammanhang kan Tön

nies återinstalleras, men inte som en gestaltning av det förflutna, utan sna

rare som en samtida produktiv stödjefigur i rekonstruktionen och styr

ningen av det nuvarande och av framtiden. Tönnies kan således sägas vara 

ett av namnen för formuleringen av inte enbart sin egen tids problematik 

utan även för vår samtids såväl som för den problematik som formulerades 

under första halvan av 1800-talet. Det är sålunda på sätt som Tönnies 

förtjänar benämningen "epistemisk figur". Genom att rekontextualiseras, 

återuppväckas och återanvändas spänner och varieras Tönnies begrepps- och 

tankehistoria över en tidsrymd från senare delen av 1800-talet över 1900-

talet fram till idag. Det handlar alltså inte om Tönnies som författare utan 

Tönnies som namnet på en samhällelig problematik. 

Konklusion 

Ett syfte med den genealogiska ansatsen är att kasta ljus över, begripliggöra 

och framför allt problematisera föreställningar som ofta tas för givna i for

mulerandet av och lösningarna på vår samtidsproblematik. Ett sådant förgi-

76 Se Popkewitz (2005), s. 28. 
77 Jfr Rose (1999) och Kenneth Hultqvist, "The Future is al ready here - As it always 
has been. The new Teacher Subject, the Pupil, and the Tecchnologies of the Soul", i 
Thomas Popkewitz Kenneth Petersson, Ulf Olsson & Jamie Kowalczyk (red.), The 
Future is not what it appears to be. Pedagogy, Genealogy and Political Epistemology 
(Stockholm 2006). 
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vettagande kan vara att nutidens människa är utsatt för mindre styrning och 

därmed helt självklart kan anses friare än vad 1800-tals människan var. Fo

kus för ett genealogiskt perspektiv är dock inte huruvida styrningen är star

kare eller svagare under bestämda historiska skeden. I fokus är istället hur 

den nutida styrningen i all sin olikhet reviderar och återanvänder historiska 

tankefigurer i formuleringen av samtidens problematik. Genealogins per

spektiv gör det möjligt att ställa frågan om det inte kan vara annorlunda 

mot vad vi tar förgivet. 

En av likheterna mellan dagens och gårdagens berättelser om samtiden 

och framtiden är som vi har sett att Tönnies tankefigurer, med dess bekla-

gan av förlusten av det förgångnas sociala kitt, återanvänds inom ramen för 

dagens styrningsproblematik, samtidigt som de också var levande i de tankar 

som formulerades av det tidiga 1800-talets filantropiska rörelse. Det lika i 

dessa styrningsrationaliteter kan sägas vara såväl jakten på gemenskap som 

konstruktionen av en farans och hoppets teknologi. Gérandos fattig

vårdspraktik, Tönnies sociologiska tänkande och dagens institutionella 

styrningsform är samtliga ett uttryck för olika sätt att knyta tätare förbin

delse mellan människor i namn av lokal gemenskap/community. Man kan 

säga att dessa praktikformer uttrycker en vilja till integration där det lokala 

och lokalsamhällets subjektivitetsformer utgör navet för styrningsriktningen. 

Det som sålunda förenar Tönnies tankefigur med den kristna filantropin är 

att man betonar den naturliga gudomliga ordningen som kärnan i integra

tionen och som en garanti för att bevara och konservera den bestående sam

hälleliga ordningen. Enligt denna ordning var framtiden redan förutbe

stämd av Försynen och ytterst förlagd till himlen, men även nu praktiserad 

på jorden. 

Dagens styrningstänkande och styrningspraktiker kan knappast beskyllas 

för ett fasthållande av det bestående. Istället slås en tingens ordning fast i 

termer av föränderlighet, mångfald, pluralism, och osäkerhet. Den kollek

tiva naturgivenhet som Tönnies skrev in i gemenskapen och den sociala 

ordningen är allt annat än naturgiven, utan måste oavbrutet återskapas i en 

ständigt föränderlig värld. Trots detta är det just en liknande naturgivenhet 

och "äkta gemenskap", som fabriceras i samtidens berättelser, i detta fall 

genom en kulturalisering av den sociala gemenskapen. Det betyder att vi 

idag byter ut Tönnies och filantropins "naturgivna" gemenskap med en 

kulturaliserad version. Därmed iscensätter vi oss själva som kulturaliserade 
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varelser, aktiva, medskapande och ansvariga som subjekt i produktionen av 

den politiska nyordning som dagens gemenskap innebär i termer av oav

bruten föränderlighet.78 

Integration tänks därför annorlunda idag jämfört med Gérandos och 

Tönnies' tidsperioder. Det som betonas i vårt nutida mera decentraliserade 

styrningsparadigm är inte likhet, utan olikhet, variabilitet och instabilitet. I 

nuet handlar det om att utveckla en mångfald inom ramen för en gemenskap. 

Mer precist handlar pågående förändringar i fråga om styrning om att förena 

gemenskapens normer med allt fler individuella variationer. Det handlar om 

att förena det bestående med det som är i varande i en ny kombination genom 

att i ökad omfattning frigöra och öka mångfalden och samtidigt reglera denna 

mångfald och variation i ett gemenskapens perspektiv.79 

Framtiden i dagens styrningsberättelser är alltså inte planerad och kan inte 

heller planeras. Framtiden är snarare situationelit bestämd, konstruerad av 

enskilda ansvariggjorda subjekt i en ständigt pågående process.80 Inte desto 

mindre skrivs idag Försynen in som en hoppets teknologi; inte som en tro på 

något gudomligt utan som en tro på ett ansvariggörande av lokala gemenska

per och dess kommunikativa subjekt som ett sätt att hantera det oförutsäg

bara. Yi tror således inte mindre idag jämfört med igår, utan annorlunda. 

En annan genealogisk iakttagelse är att det är rimligt att betrakta såväl 

Gérandos filantropi som samtidens olika medlingsprocedurer som pedago

giska projekt. I samtliga dessa, såväl förflutna som samtida, diskurser hand

lar det om en styrning baserad på föreställningar om att forma subjektens 

dispositioner och att knyta samman de medborgerliga subjektens viljor och 

intressen med samhällets intressen såsom dessa formuleras inom olika dis

kurser och institutionella praktiker. 

78Jfr Hultqvist & Petersson (1995), "Postmoderna strömningar och den politiska 
rationaliteten. En ny barn- och ungdom i varande?", i Lars Dahlgren & Kenneth 
Hultqvist (red.), Seendet och seendets villkor. En bok om barns och ungas välfärd 

(Stockholm 1995), s. 223. 
79 För detta resonemang se Kenneth Hultqvist (1995), "En nutidshistoria om barns 
välfärd i Sverige. Från Föbel till dagens decentraliseringsprojekt", i Lars Dahlgren & 
Kenneth Hultqvist (red.), Seendet och seendets villkor. En bok om barns och ungas 
välfärd (Stockholm 1995), s. 158. 
80 För en diskussion om framtiden som styrningsteknologi, se Petersson, Olsson, 
Popkewitz & Hultqvist (2007). 

84 



De historiska villkoren till trots är dessa projekt i grund och botten mo

raliska projekt med syfte att påverka och styra mänskliga dispositioner, viljor 

och beteenden i viss bestämd riktning. I förgrunden står det politiska mora

liska subjektet, inte i första rummet folks hälsa, lärares och elevers kun-

skapstillägnande och kanske inte heller att minska brottsligheten. Projekten 

handlar om att fabricera en social ordning där "community" utgör dess 

mitt, och återanvändningen av Gemeinschaft och den tillhörande begrepps

apparaten blir dess intersubjektiva medlande länk. Tönnies' begrepp om 

Gemeinschaft och Gesellshaft blir återinstallerad, inte som en traditionens 

försvarare utan som ett begreppsligt verktyg för styrning av samtidens och 

mångfaldens gemenskapsform. 
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