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SVENSKT BUDSKAP.
OM SVENSK KULTUR SEDD UTIFRÅN

KULTUR

D et latinska o rd e t cultura be tyder både ’odling, föräd ling  (av 
jordbruksm ark, agricultura)' och ’förädling av det mänsküga förnuftet 
(cultura mentis, jfr det tyska bcgreppet Bildung, Buchowski 2002). Den 
andra betydelsen har m ed tiden dom inerai den f örsta. I enlighet med detta 
kom m er K U LTU R  att uppfattas som idéer, regier och norm er, påhitt och 
uppfinningar som karak teriserar e tt sam hälle m ed tillhörande individer.

Den uppsättning av särd rag so m  utm ärker Sverige bland läncier på Euro
pas karta kan definieras i första hand av Sverige självt. I otaliga presentatio- 
ner framstår Sverige som ett land med högulvecklad dem okrati och ekono
mi som båda styrs av en egen politisk modeli där den fri a m arknaden 
tem pereras av social rättvisa, jäm likhet, m ångkulturalitet. D enna bild är ska- 
pad på hem m aplan och riktad tili omvärlden. P å idéeplan m öter den ingen 
större kritik, vare sig i Sverige eller utomlands, snarare tvärtom: den svenska 
uppfattningen om vad som ä r rä tt och icke rätt exporteras och åtföljs gäm a 
av andra länder, i synnerhet i det s. k. „nya Europa” i Östersjöom rädet. Se
dan några år  har man tili och med böijat använda ternien „skandinavisering” 
av Baltikum. Processen lär ha uppnått största framgång i Estland. (Bennich- 
-Björkman 2002).

Sveriges (och de andra skandinaviska ländem as) framgångar ifrågasätts 
inte; modellens attraktion gör det dock befogat att ställa frågor rörande dess 
universalitet och tilläm pbarhet utanför själva Skandinavien. D en har väl 
skapats på en unik m ark och av en (eller några närbesläktade) etniska 
kulturer.

D ärför finner jag  de t befogat a tt ställa frågan om  den kulturella 
grunden för den svenska (och skandinaviska) succén. H u r kan det svenska 
självporträttet om tolkas, vilka är dess attraktiva sidor och vilka är



svagheter? Vad kan värderas högst i mottagarländerna utav det breda 
utbudet?

Följande särdrag anses idag vara u tm ärkande för den svenska kulturen;
-  D en specifika, ’’sociala” frihetsuppfattningen;
-  R ikedom  på socialt kapitał;
-  Tron p å hållbar utveckling;
-  Jäm likhetssträvan.

DEN SVENSKA FRIHETEN

Frihet är det bästa ting,
där sökas ka n  ail världen omkring,

Svensken har sökt och söker fortfarande sin frihet i världen om kring 
henne, i sitt sam hälle, i talrika sam fund och organisationer, eventuellt i 
naturen. Var kan friheten  finnas annars?

I princip finns det faktiskt två vägar: m änniskan kan söka sin frihet 
antingen utanför  sitt jag, dvs. ute i sam hallet eller inom sig själv, i sitt 
andliga inre. T ertium  non datur, trots alla länkar m ellan individen och 
sam hället.1

D et som gäller för individen kan också p rägla kulturer: vissa kulturer ver- 
kar förbinda friheten m ed sam hället, m edan andra m ed den individuella 
m änniskan. Vissa folk söker sin frihet ute i sam hället, i relationer m ed an
dra människor, och anser a tt sam hället är frihetens källa och depå. D ärför 
är det klart a tt friheten i sig liknar sam hället, den kan liknas vid en stad:

Och är  frihet lik den stad,
dar all ting f öljas väl i rad,
Där är  fullgott att bygga.

Biskop Thom as visste om  sam bandet mellan frihet och sam hälle (=  then 
stadh) (Karlsson 1988). På den m oderna tiden upptäckte man att sam hället 
kan påverkas, att det är hanterligt, det kan utformas, utvecklas och ständigt 
förbättras med hjälp av förnuft och god vilja. Tron på utveckling är en
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1 M an b ö r kanske tillägga a tt  båda frihe tsu p p fa ttn in g ar inte behöver re la te ra s d irek t tili 
b e teendet. M an kan lokalisera frihe ten  i sam hälle t och u p p träd a  individualistiskt och 
tvärtom , up p fa tta  sig själv som  frihe tens d epå och böja sig för auk to rite te r. Sociologiska 
undersökn ingar (H o fs ted e  2004) visar a tt  t. ex. svenskar, anställda på IB M  b e te r  sig på 
något m era  individualistiskt sä tt än polacker, m en sk illnaden är ganska liten. P o lacker lär 
trad itioneilt vara an h än g are  tili den  ’in te rn a ’ frihetsuppfattn ingen .
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hörnsten. Om man samsas kring vissa innovationer som man tycker är 
relevanta, och m an blir fiera, kan man uppnå önskvärda resultat. Eftersom  
detta  resonem ang är förnuftig t, nyktert och förankrat i vardaglig 
livserfarenhet, går de allra flesta m ed på a tt dem okratin är den samhällsform 
som främjar utvecklingen, den är den säkra ham nen för friheten. D et finns 
heller inget som hindrar a tt vi litar på våra medmänniskor; i grund och 
botten liknar de oss, trots alla skillnader, de är som vi själva.

Även om  konsensus n o rm alt fin n er sitt u ttryck i m ekanistiska 
kategorier där individen är e tt kugghjul, får denna uppfattning pocten  att 

grubbla. En betydande del av den  svenska skönlitteraturen  förm edlar en 
bild av den m otsägelsefulla, ångestfyllda m änniskan i e tt välorganiserat 
samhälle.

Frihel m å väl liknas vid ett tom, 
dar en väktar blåser av sitt hom : 
du tag dig väl tili vara!
N är du av det tom et går, 
och en annan det i h ä nder f åi; 
d ä r fäller du  om  tåra.

Om  frihetstornet p laceras ute i sam hället hotas de tta  torn  av andra 
faror än det torn  som återfinns i en m änniskas inre. Invånare  i länder p å 

andra sidan Ö stersjön kan knappast bekräfta  den världsbild som råder i 
Sverige. Tvärtom , de förfogar över erfarenheter som kan rubba allt, punkt 
efter punkt, i denna ovan skisserade uppfattning. E n  kort dikt som  de 
polska skolbarnen känner tili sam m anfattar en livserfarenhet som står  i 
direkt m otsats tili den svenska:

G ru n d m u ren  (av Leopold  Staff, 1954)

Jag byggde p å sand  
och det rasade.
Jag byggde p å hällebetg  
och det rasade.
Och nu när ja g  ska bygga
ska jag  börja m ed  röken ur skorstenen.

Sam hällen  h a r  länge varit in s tru m en t fö r o rgan iserad  o frihet. 
O friheten och förtrycket h ar dock in te jagat bort friheten. D en  h ar fått 

skyddsrum hos individen. F riheten  kom  att uppfattas som  m änniskans 
(adelsm annens) naturliga särdrag redan  p å 1600-talet (P iotr Skarga); den 
var en G uds gåva (tili adeln), åsikten tillspetsades på 1800-talet då poeten  
(Adam Asnyk) hävdade a tt det var endast självmord som kunde beröva 
friheten. Åsikten har överlevt sin religiösa bakgrund.



160 Witold Maciejewski

Ingen får göra anspråk på ens frihet. D et egna jaget är frihetens källa och 
depå. Sam hället får  vare sig ge friheten tili individen eller ta  den ifrån 

henne. Individens krav på sam hället kan därför vara minimala: huvudsaken 
är a tt sam hället in te  stö r den  egna friheten . U n d e r gynnsam m a 
förhållanden kan denna övertygelse ge grund til e tt öppet samhälle, som 
kan värna sina m edlem m ar och finna sin egen utvecklingsväg -  kanske kan 
im migrantländer, och däribland Am erika, tolkas som goda exempel på den 
utvecklingen.

E tt långvarigt förtryck kan dock leda till förtvining av sociala band  och 
en allm än m isstro  rik tad  m o t de an d ra  och m ot sam hälle t. D et 
individknutna frihetsbegreppet är också  sårbart och det kan urartas. Polen 

bildar idag e tt exem pel p å h u r det individknutna frihetsbegreppet som 
eroderat ned det kom m unistiska system et råkar ut i kris inför de krav som 

ställs av den allm äneuropeiska m oderniseringen. D em okratin  kan i denna 
modeli uppfattas som  den m inst skadliga sam hällsform en, m en den 
förväntas knappast a tt främ ja friheten.

V åra  ku ltu rer definierar, dvs. begränsar, vår frihet. R am arna  är relativt 
olika, de överlappar in te  varandra. D ärfö r kan vi ibland m issförstå 

varandra.

SOCIALT KAPITAL

R esonem anget h ar le tt till slutsatsen a tt den svenska kulturen  är 
mycket m era sam hä llsinriktad än flera andra  kulturer. Kanske därför är 

Sverige och de andra  nordiska länderna  rikast i världen p å en alldeles 
speciell form  av kapita l, e tt kap ita l som  grundar sig p å för troende  och 

konsensus kring vedertagna värderingar. D en  tesen behöver stödjas på 
andra bevis än litte rära. Sam hällsvetenskapen har rätt nyligen bidragit 
m ed e tt verktyg som  är  re la te ra t till distinktionen m ellan dessa två typer 
av kulturer. M an h ar skapat e tt sam lingsbegrepp: socialt kapital (Putnam  
1993 och 2000). D e tta  begrepp  tillåte r både analys av värdesystem  och, till 
en viss grad, värdering av kulturer.

Följande figurer illustrerar nivån av det sociala kapitalet och dess 
o jäm na spridning:

Socialt kapital består av samband mellan m änniskor, sociala nätverk och 
principer av ömsesidighet och tillförlitlighet. D essa u tgör m ätbara 
p aram etrar som  undersöks världen över av W orld Value Survey och 
E u ro p ean  Value Survey. Socialt k ap ita l h ar också en m era  exakt
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Figure 1. Socialt kapital och trad itionsbundna, konservativa värderingar i 10 Ö stersjö länder. 
R esu ltat av The 1999 E V S  survey. B ilden  tagen u r  P ettersson  2002.

definition, m en det kan också uppfattas på e tt m indre pedantiskt sätt. 
R ent intuitivt ä r d e t ganska självklart a tt om  ett lands invånare  hyser tilltro 
tili sina m edm änniskor, ä r det lä tt a tt knyta organisatoriska band, 
producera, idka affärer o.d.



162 Witold Maciejewski

SURVIVAL VS. SELF-EXPRESSION

F igure 2. P lacering av 65 sam hällen  på två d im ensioner av tvärkulturell variation . U ppgifter 
u r  EV S/W V S 1990-1991 och 1995-1998. B ilden tagen u r Ing lehart & B aker 2000, Pettersson 
2002.

Sam lade rap p o rte r u tpekar Sverige som  ett av världens rikaste länder 
på socialt kapital sam tidigt som  några av de södra Ö stersjö länderna är 
E uropas fattigaste.

D et svenska sociala kapita le t verkar ha en så stor styrka a tt det har 
riktat ett budskap til sina grannländer. Om  m an vill utvidga m etaforen 
och tala om  export av det svenska sociala kapitalet, kan det också vara 
befogat a tt ställa frågan om  en lika m etaforisk utdelning av utländska 
investeringar. D et sociala kapita le t exporteras tili Ö stersjöregionen i form 
av e tt budskap.
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Socialt kapital i Östersjöländerna

Sam lade resultat enligt EVS rapport 1 9 99  
(EVS -  European Value Study)

Figure 3. M edeltal för  fem  p a ram e tra r: social tillförlitlighet (social trust), frivilligt socialt ar- 
bete  (voluntary social work), in fo rm ella  k o n tak te r  (inform al connections), p ro te s tb e näg enhet 
(protest proneness), postm ateria listiska  värd e rin g ar (postmaterialism ). Jfr B SR , s. 175.

DET SVENSKA BUDSKAPET

Själva Östersjöregionen är förm odligen en svensk uppfinning. Sverige 
är  nog det enda landet som för  e tt tag sedan kom på tanken a tt göra 
Östersjön till ett eget innanhav, ett svenskt Dominium Maris Baltici. 
M edvetenhet om existensen av denna region är dock fortfarande rätt 
diffus hos dess invånare i söder. Sjäva språkbruket är instabilt, men det 
rör sig om m axim alt 14 län der som  m ed hela sitt territorium  eller med 
vissa delar hör till Östersjöns vattensystem . A ntalet invånare är ungefär 
100 miljoner. Den m oderna definitionen av regionen är konstruerad  av 
ekologer och därför är den knappast bruklig i en kulturdebatt. O avsett
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denna olägenhet d isku terar m an kulliir, po litik mm. i Ö stersjöregionen. 
Regionen är i så fall en s.k. m juk m ental konstm ktion, dvs. den är vare sig 
ett politiskt, ekonom iskl eller m ilitärt förbund, regionen är snarare  kanske 
tänkt som ett fram tidsprojekt inom  E uropeiska U nionen.

D et svenska budskapet rik ta t tili g rannländerna kan sam m anfattas i 
nägra punkter. D e viktigaste är dem okrati, fred, hällbar utveckling, 
m ängkulturalitet och jäm ställdhet dvs. en serie begrepp som sam m anfaller 
med E U s officiella värderingar2. B udskapet är naturligtvis m enat positivt, 
dvs. det u tpekar de om räden  som  behöver bättras. Självklart m äste detta  
innebära asym m etri i kulturtransm issionen. Vi länar knappast g rannen en 
trädgärdssax när vi vet a tt han redan  har en. M en ifall grannen faktiskt har 
en, kan han känna sig förnärm ad.

F R E D , F R ID  och FR IH ET. A tt Sverige är e tt fredsälskande land räder 
väl ingen tvekan om världen över. Biskop Thom as visste inte om d e tta  än 
och därför skrev han inte om  fred utan om  frid. Frid heter idag security 
community (D eutsch 1957), vilket ä r e tt systerbegrepp tili socialt kapital. 
R egionen ska bli till e tt security community, vilket innebär e tt tryggt och 
fridfullt sam hälle, basera t pä  dem okratiska principer, präglat av jäm likhet 
och allsidig tillförlitlighet. Problem en ska lösas via förhandlingar och allt 
väld och överm akt som  staten  ibland m äste tilläm pa ska kontrolleras av 
rättsstatens lagar och organ. K om m unikationskanalerna i det fridfulla 
sam hället ska vara öppna och inform ationsutbytet oförhindrat. M ed all 
säkerhet är Sverige e tt m önstergillt security community (Claes Levinsson 
e t al„ pp. 432-484, 2002.)

Thom as säg sam band m ellan frihet och frid, fred tillkom senare som  ett 
kom pletterande, tred je  led. D et är möjligt a tt biskopen förstod a tt religio- 
nen i sig inte dög, nägot som verkar intressant:

De gamla skrift och sä de ny, 
de b ju d a fiid  i varjom  by.
D ock kan e jftid er  bliva, 
fö m ta n  frihet är dar när, 
som  frid  och fraise uppbär 
och ofrid m ä fördriva.

D E T  M Ä N G K U L T U R E L L A  SAM HÄLLET. Sverige vill förvandlas 
tili e tt m ängkulturellt sam hälle. Sam hällsvetenskapen har kom m it med

2 D essa râk ar sam m anfalla i s to rt se tt m ed h uvudrubriker i boken The Baltic Sea Region 2002 
och fiera  and ra  p ub likationer, u tg ivna av T h e  B altic U niversity  P rog ram m e i U ppsala .
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forslag pa losningar kring e tt acceptabelt m odus vivendi m ellan olika 
etn iska g rupper. M an g k u ltu ra lite t a r nyckelo rdet till den b red as t 
p ropagerade m odellen som ocksa har utvecklats i andra lander, fram st i 
nagra av de s.k. im m igrantlanderna som USA, K anada och A ustralien. 
M angkulturalitet har ocksa foreslagits som m odell for hela regionen. 
Eftersom  am net ar kom plicerat och innebar m anipulerande m ed nagot sa 
kansligt som en individs etniska identitet, kom m er jag att begransa m ina 
anm arkningar till sprakpolitiken.

M angkulturalitet syftar till a tt skapa jam na villkor for sam tliga inblan- 
dade for fri utovning av skilda kulturm onster. D ebatten  i A ustralien har, 
savitt jag har kunnat folja den, le tt till slutsatser som kan vara relevanta for 
den svenska debatten: de t m angkulturella sam hallet ska kunna fa krava 
lojalitet fran sina sam tliga m edlem m ar och sam tidigt erbjuda dem  de 
basta forutsattningar for utveckling av deras skilda satt att leva. „Jag ar aust- 
raliensare pa m itt eget engelska, judiska, svenska, vietnam esiska etc. sa tt” 
h e ter den onskvarda deklaration  fran en m edborgare i A ustralien.

D en m odell som  svenska d eb a tto re r foreslar bade for Sverige och hela 
regionen verkar, for m in egen smak, sakna lika klara stallningstaganden 
och praglas av politisk korrek thet. D ess tillam pning i vad sprakpolitik 
betraffar verkar vara insides kontradiktorisk.

D en citerade boken  (B SR ) k ritiserar vad man kan kalla „det goda 
hjartats synd” . D en synden bestar dels av en m onolitisk uppfattn ing om in- 
vandrarnas ku lturer och dels, till foljd av detta, av sankta krav i utbild- 
ningsvasendet. E ffekten  aterspeglas i form  av nya sprakfenom en vars sam- 
lingsbenam ning ar rinkebysvenska, dvs. pidginiserade svenska d ialekter 
som anvands i invandrarta ta  om raden. Sjalv delar jag m ina svenska kolle- 
gors fortjusning i blandsprak, m en vill ocksa anm arka a tt dessa sprak har 
ett begransat anvandningsom rade. Personer vars huvudsprak ar rinkeby
svenska kan ha det svart a tt k lara sig u te  i sam hallet, och i synnerhet pa ar- 
betsm arknaden. E n  forklarlig konsekvens ar arbetsloshet bland personer 
m ed bristfallig sprakkom petens.

D et goda hjartats synd kan da resultera i erosion av svenskan, nagot som 
skulle kunna vacka kritisk uppm arksam het. M en sprakforskarnas 
uppm arksam het har riktat sig at ett annat, pa satt och vis m otsatt hall. Till- 
sammans med m ina studenter har jag foljt den stora debatten om  svenskans 
hotade stallning. D ebatten  har resu lterat i e tt im ponerande spraklagforslag, 
Mai i mun som ska sakra svenskans stallning gentem ot engelskan. Svenskan 
ska vara kom plett och sam hallsbarande. Raddningsprogram m et ar maxi- 
malistiskt; samtliga anvandningsom raden ska vara oppna for svenskan och
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den svensk-engelska diglossin fär inte leda tili bildning av en ny, tväspräkig 
social elit. Samtidigt ska svenskan närm a sig folket, dem okratin fär inte lida 
av att vanligt folk inte förstär det offentliga spräket.

D et sam lade intrycket b är m ed sig en känsla av inkonsekvens. Ä  ena 
sidan b lundar m an för erosionen av svenskan underifrän, tack vare sänkta 
krav i skolutbildningen, ä den andra  sidan vill m an behälla svenskan som 
ett sam hällsbärande spräk. D en  ädla tanken a tt dem okratisera svenskan 
kan i sä fall leda tili en  sänkt Standard, nägot som i sin tu r m äste m edföra 
konsekvenser för svenskans ställning gentem ot engelskan. D e t engelska 
världsspräket är ju  o erh ö rt rikt och innehäller stilarter och variationer 
som betjänar bade de m est avancerade dem okratiska systemen och deras 
m otsatser. Svenskan hänger ju  m ed i utvecklingen. En dem okratiserad  
svensk Variation m ed sina enkla m eningar kan i sä fall förlora sin 
konkurrenskraft och bli tili e tt svenskt hem spräk.

Utifrän sedd är den svenska debatten  viktig och intressant ocksä u r en 
annan synvinkel. D en europeiska Integrationen och världsspräkets fram fart 
gör att alla etniska spräk har satts under dubbla päfrestningar. I synnerhet 
är m inoritetsspräken hotade av en riktig spräkdöd. Sverige är ett eller ett 
par steg före andra länder i fräga om  hjälp tili sina spräkm inoriteter. Saami, 
jiddish, rom ani chib, mäenkieli, finska och de dövas teckenspräk förklarades 
av Riksdagen landets officiella är 2000. Sverige har dä fätt sju inhemska, 
svenska spräk. Utvecklingen av den svenska spräkpolitiken kan ha vida 
konsekvenser; en dröm tanke är att form ulera och tillämpa en samlad och 
effektiv modell för förstärkande av m inoritetsspräken och rädda den 
kulturella m ängfalden i heia regionen. I Ö stersjöom rädet finns det cirka 30 
s.k. historiska m inoritetsspräk a tt rädda.

JÄ M L IK H E T sb eg rep p e t m äste  ocksä vara  svenskspecifikt, eftersom  
själva jäm stä lld h e tss träv an  är m era  karak teristisk  i länder som  präglas 
av s tä rk t fem in ina  v ä rd e rin g a r och Sverige in ta r förm odligen  första 
p lats i den  k o n k u rren sen  (om  m an ska lita  p ä  H ofstedes forsknings- 
resu lta t).

M IU Ö . N atu ren  är idag en  del av kulturen, en del av den  allm änna 
odlingen av förnuftet. O ppositionen  m ellan na tu r och kultur är idag ofta 
upphävd. M iljö tänkandet h ar lagt band pä vär förstörelseförm äga, inriktat 
fö rnuftet m ot ideer som  söker kom prom iss m ellan m änniskans behov och u 
naturens begränsade krafter. tt

Svenskarnas tro  pä  m iljöläran är orubblig (jfr Environmental Science i ; 
2003). D en  kan bara  jäm föras m ed polska katolikers inställning tili päven ti 
i Rom . Jag m äste e rkänna  a tt jag har syndat, spelat djävulens advokat och fr
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’’Maskulina” vs ’’feminina” länder i Europa
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F ig u re4. ’’F em in ina” v ärderinga r in n eb är a tt  om sorg  om  andra  och vänliga re la tio n er m ellan 
m änniskor sä tts högst p ä  värdeska lan , m ed an  m an i ’’m askulina” sam hällen  v ä rd era r 
fram steg och m ateriell fram gäng  högst. E fte r  H o fsted e  2004.

försökt sä tta  svenska m iljökäm par pä prov, inlett dem  i frestelse, dock 
utan näm nvärda resultat.

Synen pä miljön är svenskspecifik och mycket seriös. D en  hällbara 
utvecklingens ideologi är kraftfull och holistisk: den har sin vetenskapliga 
tolkning som innebär, ä ena  sidan, en (protestantisk) äterhällsam het 
i fräga om  nyttjande av natu rens gävor, och ä den andra sidan är den fram - 
tidsinriktad: den innehäller bade en egen katastroflära och e tt villkorligt 
friköpspris som m an m äste dock göra sig förtjänt av. D en  ta lar om  hur



man ska leva och vad som  är b ra  och vad som är då  ligt. M iljökunskapen 
har, vid sidan om teknologin, en ideologiserad och nästan religiös dim en 
sion. Miljön är världsalltet som hotas av undergå ng.

Studier kring bilden av Polen i svenska m assm edia på   80- och 90-talet 
leder tili slutsatsen a tt södra Ö stersjöregionen har stereotypiserals och 
spe lat en negativ roll (Ż m uda-Trzebiatowska 2001) i denna katastrofiska 
eskatologiska vision. M an har h ittat helvelels kärna - dödens triangel, ett 
om rå  de i södra Polen.

Själv har jag sökt a tt förklara fö r m ina svenska vänner a tt en vision 
som liknar religion kan vara svå  r a tt få   andra folk a lt ställa upp på  . En 
m indre ansprå  kslös uppfa ttn ing  om att miijön ä r ett praktiskt, te knologi 
skt projekt med m eningen a tt fö rbättra  livskvaliten skulle, tank te  jag , bli 
lä ttare  a tt sm älta. Inga resultat. Sam tliga försök a tt undergräva tron  på  
hå  llbar utveckling verkar heit m eningslösa. M ed den andra sidan var det 
likaså  . Om bå  da är lika orubbliga... D e t kom en tanke a tt det kanske skul
le gå   a tt infiltrera n å  gon sida. N är p å  ven var p å   väg tili Sverige 1989 ha- 
de nå  gra av m ina svenska s tu d en te r -  m iljökäm par -  kom m it till mig med 
mycket klara ideer om vad som  p å  ven skulle få   tala om. Vi b ildade en 
kom m itte, u tfo rm ade tanken  och skickade den upp. P å  ven p ra tad e  miljö. 
Senare fortsatte  han tala om miljö i Polen och andra länder. P å  ven blev 
försvenskad och en av dessa m ina studen ter konverterade tili katolici- 
smen.

D EM O K R A TI. D et svenska dem okratiska budskapet nå  r  till ofrihe- 
tens sam hällen. D e t sociala kapitalet är struk tu rera t annorlunda i ofrihe- 
tens värld: det är inform ella band  som gör att e tt förtryckt sam hälle kan 
överleva. D en form ella sam hällsorganisationen är ju genom skå  dlig och 
så  rbar; lätt tillgänglig för förtryckaren, den har kom prom etterats. Kom- 
m unistländerna var ju  u trustade i flera form er av skenbar dem okrati med 
dess ritualer och procedurer. D e inform ella sam banden kan vara starkare 
än de form ella och även idag u tgör de hinder för den dem okratiska utvec
klingen. M an kan kanske konsta tera  a tt i de „nya” E U -länderna  är den 
form ella dem okratin  färdigbyggd. Sam tidigt har dock det informella 
sam hället (civil society) utvecklat u rartade , korrupta  form er.

M an kan lä tt u p p täck a  a tt d iag ram m et över socialt kap ita l är 
antisym m etriskt jäm fört m ed korruptionsdiagram m et, och sam m a gäller 
förresten för visualiseringar av B N P K orruption  är dock e tt mera 
sam m ansatt problem , eftersom  det finns länder i världen som är mycket 
korrupta och m ycket rika bå  de p å   vanligt och socialt kapital. Japan  är ett 
gott exempel.

168 ____  Witold Maciejewski.
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Transparency International 
Corruption Perception Index 2000

Finland 1

Danmark 2 

Sverige 4 

Norge 6

Tyskland 16

Figure 5. K orruptionsindex.

U ppm ärksam heten har riktats m ot Estland, e tt land som trots historiska 
förutsättningar skiljer sig avsevärt frå  n sina grannländer Lettland och 
Litauen. Estland har nämligen m inskat sitt korruptionsindex, nå  got som 
saknar motstycke i de övriga postkom m unistiska länderna. En möjlig 
förklaring tili detta fenom en är det skandinaviska inflytandet efter den 
äterfå  dda självständigheten. D et verkar att antingen e tt land ä r döm t alt 
skandinaviseras eller att korrum peras.
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SLUTSATSER

M an kan naturligtvis d ra  en enkel och politiskt korrek t slutsats att 
länderna run t Östersjö  n b ehö  ver varandra och har mycket a tt e rb juda va- 

randra. Export av det svenska sociala kapitalet skulle kunna påverka 
utvecklingen i de länder som lider brist p å den varan. Så långt allt bra. 

M en det svenska budskapet härstam m ar ur den egna kulturbakgrunden 
och därför kan det knappast bli smält d irekt av folk m ed så skilda kultur- 

bakgrund.
D en ovan skisserade bilden kan förm odligen betraktas som ett nutida 

ansikte av den svenska nationalism en eller öåtm instone som e tt självmålat 
p o rträtt. I så fall innhåh åller denna nationalism  e tt program m atiskt 

erbjudande till öp penhe t och utbyte, n ågot som tillåte r ställa på huvudet 
Jürgen H aberm as’ tes om  a tt gem ensam m a värderingar är viktigare än 

olika uttryck för nationalism  i dagens E uropa. Tesen b ehåller naturligtvis 
sin relevans, m en intrycket består att det finns också en nationalism  som 

vill dela m ed andra  sina värderingar och sina främ sta upfinningar och p å 
detta  vis konstruera en  b red are  gem enskap.

D en allra största konkurren ten  till europeiska västländer och Sverige i 
striden om själar i Ö  stersjöregionen är idag A m erika. U SA  exporterar sitt 

sociala kapital (mätn ingar visar dock att det är mycket fattigare p å den 
varan an Sverige) och h a r den  fördelen  a tt deras frihe tsideal är 

struk tu rera t på e tt liknande sätt som  det polska. U r den polska synvinkeln 
sett är Irland och Portugal också relevanta; båda länderna tycks likna 

Polen m est i E uropa. Irland uppges oftast som ett m önsterland som  banar 
vägen till E u ropa  -  likheter m ellan kontinentens m est avlägsna provinser 

ä r större än m ellan grannlän d ern a  run t Östersjön.
Sverige är dock idag popu lärt i regionen. Samtliga rap p o rte r visar att 

både landet och dess invån are  är  om tyckta av sina grannar. D e t finns en 
positiv grund, en beredskap  p å d e t svenska budskapet. D e t gör det mycket 

m era sannolikt a tt de t svenska budskapet fortsätte r a tt spridas. Kanske 
kan regionen n å gon gång bli

lik den stad
där all ting  f öljas väl i rad
där är fullgott att bygga.
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