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I marginaler och marinader växer samhället fram

I MARGINALER OCH MARINADER  
VÄXER SAMHÄLLET FRAM

1596 tvingas Birgittasystrarna från Vadstena i landsflykt till 
Gdansk. Gustav Vasa och reformationen gör rent hus med ka-
tolska kyrkan och dess institutioner för vård, skola och omsorg. 
En del blir frön i den välfärdsstat som påbörjas några hundra år 
senare. 1865 bryts ständernas dominans i riksdagen och korpora-
���������ȱ����ȱ�������ǯȱ�Ĵȱ�¢Ĵȱ������������ȱ�§�����ȱ�§¡��ȱ����ǯȱ
Sällskap och stiftelser frodas. Nya diakonianstalter och stadsmis-
sionerna tar plats, men i slutet av seklet påbörjas en process som 
�ã�������ȱ���ȱ����ȱ�Ĵȱ���ȱ�ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�§�-
färdstaten utan också i marginalen av den ”folkrörelsemarinad” 
i vilken 1900-talet dränks in. 
�Ĵȱ�¢Ĵȱ����§���ȱ���ȱ�§��ȱ���ȱ����������ȱȮȱ������ȱ����ª�ȱ��ȱ

ª���ǰȱ������������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱĚ¢Ĵ��ȱ��ȱ����ȱ��§�����ȱ���ȱ�����ȱ
in i arbetare och kapitalister. Folkrörelserna äntrar med buller 
���ȱ�ª��ǯȱ����ȱ��ȱ�ã����ȱ�ȱ���Ě���ȱ���ȱ����ǰȱ�§��������ȱ���ȱ����-
����������ǯȱ����¢������§�����ȱ�§Ĵ�ȱ�ȱ�§������ǰȱ����������ȱ���ã���ȱ
varandra och 1931 skjuts arbetare i Ådalen. Dramatik. Romantik. 
Men snart lugnar det ned sig. Folkrörelserna får igenom sina krav 
���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�����§¡����ȱ������ǯȱ����������������ȱ�§¡��ȱ
�ªȱ�ª���ȱ�ª��ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȱ[���ȱ��Ě¢�����ȱ���ȱ�����������ȱ�ã�ȱ
de tidigare jakt- och vakthundarna loja och bekväma. Segrarna är 
vunna och samhället tydligen färdigbyggt. Knähundarna gläfser 
�ã����ãĴȱª�ȱ�ã�������������ȱ�§�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ
korridorer.

Men någonting händer. Gamla industrilokaler byggs om till kun-
�������������ȱȮȱ������ǰȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�ã�������ǯȱ������ȱ
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����ª�ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ�Ĵȱ��§�����ȱã����ȱ��������ǯȱ����ȱ
och utveckling ligger nu i information och kunskap, snarare än i 
ª���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���Ě�����ȱ�ã���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�§���ȱ
stridslinjer andra än arbetare mot kapital. Linjerna dras upp av 
�������ȱ���ȱ������������ȱȮȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�§�ǯȱ����������ȱ
���ȱ����¢���ȱ�ª���ȱ����Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ�ª�ª����ȱ���������������ȱ�ȱ
��§���ȱ�§����ǯȱ���ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ª�ȱ�¢�ȱ����-
nisationer. Muslimska moskéer och mc-gäng. Gay Pride-parader 
���ȱ���ȱ����Ȭ���������ǯȱ�����§Ĵ�����������ȱ���ȱ������������ǯȱ�¢�ȱ
organisa toriska bryggor mellan människor, idéer och samhälle. 
���ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ�¢����ȱ��ȱ�������ȱ��ã����ȱ������Ĵ��-

���ǯȱ�ªȱ�����ȱ�ª��ȱ�ã��������ȱ�����ȱ��ȱ����Ĵ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�ȱ�§-
ringslivet medan Svenska kyrkan rör sig mot det civila samhället 
�����ȱ�ª���ȱ������ȱª�ȱ�ȱ������ȱ��§���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ�ȱ�Ĵ��ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ�Ĵȱ���ǯȱ����ȱ�¢Ĵȱ��§��ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
��ãĴ�ȱ������ǯȱ ��ªȱ�¢���ȱ���ȱ����ȱ�����ã�����ȱ���������ȱ������ȱ
upp och få nya ingredienser. Full fart i den gamla folkrörelse-
fabriken! På löpande band fusioneras fack förbund och många 
federationer blir alltmer centralstyrda. Det bolagiseras friskt och 
����ȱ����������ȱ������ȱ�¢������ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ�¢�ȱ��¢����ȱ���ȱ
ny färg över hela landet. 
�ª��ȱ�§��������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�ªĴȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ�ȱã���ǯȱ

 ���ȱ�������ȱ�ã�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����§��� ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
���������ǯȱ���ȱ�ęȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ	�����ȱ�������ȱ���ȱ������ãȬ
�����ȱ�§���ȱ�§�����ǯȱ��������������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱŘŖŖŗȱ��ȱ�Ĵȱ�����-
����ȱȄ���Ȭ���ę�ȄȬ�ã�����ȱ�ȱ�ª��ǰȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�ȱ���ȱŘŖŖśȱ
����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱȄ���ȱ�������ȱ�������Ȅȱ�ȱ
�ª����ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��·�����ȱ��������������Ƿȱ
�������ȱ§�ȱ������ȱ���ȱ§���ȱ�����Ĵ�ȱ�¢�������ȱ§�ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ�ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ����ªȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�ȱ
����������ȱ
���ȱ���������ǯȱ���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ	��ǯ

�����ȱ��¡�ȱ������������ȱ�������������ȱ�ã����ȱŘŖŖśȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ã����ȱ
i tidskriften Inputȱ�ȱ�Ĵȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ”Den ideella sektorn”. 
Inputȱ���ȱ��ȱ��ȱ����� ����������������ǯ


