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MAI-BRITH SCHARTAU 

Frivilligt engagemang i Tyskland

Den svenska välfärdsstaten befinner sig i kris. Under den senaste tioårsperio-
den har en lång rad rapporter, av vilka kanske Välfärdsbokslutet1 är den vik-
tigaste, visat på ett ökat antal välfärdsproblem och den offentliga sektorns 
oförmåga att tackla dessa problem. En lösning som återkommer i många oli-
ka dokument och politiska uttalanden är att lämna ett större utrymme för den 
tredje sektorn. Ett starkare civilt samhälle skulle dessutom ge upphov till nya 
former av politiskt deltagande och demokrati och gynna framväxten av det 
sociala kapitalet. I denna utbyggnad av den tredje sektorn är det naturligt att 
söka inspiration och kunskap från vårt södra grannland Tyskland där den so-
ciala ekonomin sedan många år är väl etablerad. Syftet med denna artikel är 
att belysa och diskutera tyskarnas benägenhet till medborgerligt engagemang. 
Finns det någon speciell förklaring till detta tyska engagemang? Materialet 
hämtas från ett antal både tyska och inter-nationella undersökningar av både 
nyare och äldre datum. 

Den tyska modellen i förändring 
I juni 1999 presenterade den tyska förbundskanslern Gerhard Schröder en 
budget som sades vara det största reformprojektet någonsin i den tyska histo-
rien. I juli samma år publicerade finansministern en rapport som försvarade 
en radikal förändring av den tyska ekonomiska politiken. Huvudbudskapet 
var att statens roll skulle minska medan individens person-liga ansvar för den 
egna välfärden skulle öka. Detta var helt i enighet med regeringsdeklaratio-
nen 1998 som betonade värdet av olika typer av frivilligt engagemang. Denna 
anda, ”die neue Mitte”, är inte kopplat till något specifikt parti utan snarare 
till ett antal politiker och högre administratörer. Schröder har dock haft an-
senliga problem att övertyga vänsterfalangen inom det egna partiet om värdet 
av denna politik. I skrivande stund pågår stora demonstrationer mot neddrag-
ningarna inom välfärdspolitiken. 

1 SOU 2001:79 
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Inom den tredje sektorn har de sex stora2 ”Wohlfahrtsverbände” förändrats 
både externt och internt under de senaste åren. Deras tidigare privilegierade 
ställning har ifrågasatts som en följd av förändringar i lagstiftningen3, en för-
ändrad socialpolitik samt uppkomsten av nya grupper med andra behov och 
problem4. Diskussionen om det civila samhället och betydelsen av det lokala 
samhället har också varit en viktig förklaring till varför dessa organisationer 
förlorat i betydelse till förmån för självhjälpsrörelsen och andra mindre orga-
nisationer. Medlemskapet i ”Wohlfahrtsverbände” har min-skat och företrä-
dare för organisationerna ser pessimistiskt på möjligheten att rekrytera nya 
frivilliga trots riktade kampanjer. Samtidigt ökar aktiviteten inom andra for-
mer av den tredje sektorn. 

Kritiken av den tyska modellen har stora likheter med det missnöje som i 
Sverige riktats mot den offentliga sektorn. Klienterna har en alltför begränsad 
valfrihet, ”Wohlfahrtsverbände” är alldeles för byråkratiska, det finns små 
möjligheter att delta i beslutsprocessen och flexibilitet saknas för att snabbt 
och effektivt ta hand om nya problemområden. Ett alternativ till den korpora-
tiva kartellen mellan stat och ”Verbände” är små solidariskt organi-serade 
självhjälpsgrupper som kan reagera snabbt på nya utmaningar med olika 
slags stöd och service5. Många grupper har etablerats, ofta som en reaktion på 
bristerna hos de nuvarande välfärdsorganisationerna, detta gäller Verbände 
såväl som den offentliga sektorn.  

Självhjälpsrörelsen grundades i Tyskland i slutet av 60-talet. De första grup-
perna startades av personer med speciella behov eller av deras anhöriga och 
vänner, ibland av alla tillsammans. I vissa fall involverades också professio-
nella. Målsättningen var att få till stånd en bättre vård, att svaga grupper skul-
le bli integrerade i samhället och att skapa möjligheter till påverkan av rele-
vanta lagar och bestämmelser. Under 1968 års politiska omvälvningar käm-
pade stora grupper för personlig frigörelse, mot etablisse-manget och mot sty-
relseskickets och experternas dominans. Många ogillade att staten kunde kon-
trollera väsentliga delar av deras liv och de ifrågasatte också de professionel-
las auktoritet. Personlig utveckling och en högre grad av medvetenhet blev 
viktiga mål. Sedan mitten av 70-talet har antalet självhjälpsgrupper vuxit la-

2 Jag syftar här på Deutscher Caritas Verband, Diakonisches Werk, Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-
verband, Deutsches Rotes Kreuz, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden och Arbeiterwohlfahrt 
3 Se t ex Pflegeversicherung 
4 Se Heinze m fl 1997 
5 Heinze/Olk 1981 
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vinartat. De är väl integrerade inom den sociala sektorn och det skulle inte 
vara möjligt att klara av verksamheten utan dem6. Enligt aktuella beräkningar 
finns det ca 70 000 självhjälpsgrupper i Tyskland vilket är mer än i något an-
nat land7.

Speciellt för den välutbildade medelklassen blev självhjälpsrörelsen ett sätt 
att kombinera frivilligt arbete med lokal demokrati. Vissa forskare menar att 
vi här hittat nya former av individualism i den postmoderna andan i kombi-
nation med solidaritet i den lokala miljön8.

I början av 80-talet började den dåvarande CDU-regeringen ge ekonomiskt 
stöd till självhjälpsrörelsen. Bidrag gavs inte bara till olika grupper utan även 
till samordningen av verksamheten på lokal, regional och central nivå9. 1997 
gav Tysklands 16 delstater 14 millioner dollar till stöd för självhjälpssektorn 
varav fem var öronmärkta för olika samordningsfunktioner. Dessutom till-
kommer pengar från kommunerna och försäkringsbolagen. De sistnämnda 
bidrog med ca 6 millioner dollar 1996.

Den sociala infrastrukturen som stöder kollektivt handlande i de västra delar-
na är mindre väl utbyggd i öst. Banden mellan olika intressegrupper och de-
ras medlemmar är betydligt svagare. På grund av rädsla för free riders måste 
intressegrupperna kombinera sina politiska ambitioner med substant-iella 
fördelar för sina medlemmar10. Det saknas organisatorisk tradition och grupp-
intresset och gruppidentiteten är förhållandevis svagt utvecklade. Både före-
tagarorganisationer och fackföreningar har blivit konfronterade med motsä-
gelsefulla intressen. Omstruktureringen av näringslivet med vidhäng-ande fri-
ställningar har inriktats på att rädda individuella företag. Intresse-konflikter 
har uppstått mellan anställda och det stora antalet arbetslösa. Dessa faktorer 
har tillsammans gett upphov till en mera individualistisk kultur som nu börjar 
ta form även i väst11.

Förekomst av frivilligt engagemang 
Inspiration till denna undersökning om tyskarnas benägenhet till medborgar-
engagemang fick jag under en intervju med Klaus Balke vid NAKOS (Natio-
6 Enligt intervjuer med Deutsches Zentrum für Altersfragen 
7 NAKOS 
8 Se t ex Bode/Evers 2000 
9 Brauns/Kramer 1989 
10 Padgett 1996 
11 Deutsches Zentrum für Altersfragen 
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nale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von 
Selbsthilfe-gruppen) i Berlin 1999. Vi diskuterade den tyska självhjälps-
rörelsens explosionsartade tillväxt men också den tyska beredvilligheten att 
utöva frivilligt arbete. I denna artikel används begreppet Bürgerschaftliches 
Engagement som definieras som 

ein Oberbegriff für Ehrenamt, Freiwilligenengagement und Selbsthilfe12

Det är viktigt att poängtera att detta medborgarengagemang endast innefattar 
det arbete i organiserad form som vi i Sverige normalt kallar den tredje sek-
torn eller social ekonomi och inte arbete som utförs av den informella sek-
torn, d.v.s. verksamhet som bygger på relationer, t ex familjen, vänner, gran-
nar och släktingar13. Detta arbete inom den informella sektorn kan i Tyskland 
inte alltid betraktas som frivilligt. 

Klaus Balke redogjorde för en då nyligen avslutad enkätundersökning om 
tyskarnas inställning till detta medborgarengagemang14. Frågeformulär hade 
skickats inte bara till de redan aktiva utan också till personer som inte var en-
gagerade. Totalt svarade ca 3 000 slumpvis utvalda vuxna medborgare i hela 
Tyskland på enkäten. Det vanligaste argumentet bland de icke-aktiva var 

Mich hat noch nie jemand angesprochen 

För en svensk är detta resultat högst förvånande. Jag har senare tagit del av 
undersökningen i sin helhet och kan konstatera att resultatet stämmer. Frågan 
om varför respondenten inte var engagerad var konstruerad med öppet svars-
alternativ och formuleringar i likhet med att inte än ha blivit tillfrågad var det 
mest frekventa svaret även om inte majoriteten hade angivet detta skäl. Av 
studien framgår också att 38 % av tyskarna var engagerade, fördelade på 39 
% i väst och 35 % i öst. Misstanken om att vara ett redskap i det politiska 
sparandet var påtaglig bland de tillfrågade men detta var också det enda verk-
ligt negativa. I övrigt var medborgarengagemanget starkt fritidsorienterat, de 
sociala målen dominerade. Professor Klages menar att av de två tredjedelar 
av befolkningen som ännu inte är engagerade kan ca 40 % vara beredda att 
åta sig uppdrag. Det finns alltså en mycket stor potential för att ytterligare 

12 Se bl a NAKOS INFO 56 September 1998 
13 Hjälp från den informella sektorn kan definieras som “care provided to individuals in contact with them 
through links which have not been created in order to provide that care”, Payne 1995 p 127 
14 Klages/Gensicke 1999, Gensicke, 2000 
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bygga ut den tredje sektorn i Tyskland. Klages talar här om en ”riesige schla-
fende Ressource”. För att suga upp och behålla denna stora resurs, av Klages 
i en nyare undersökning uppskattad till 16 miljoner männis-kor15, krävs en 
mer aktiv, konkret värvning för medborgerliga uppdrag samt att organisatio-
nerna inom den tredje sektorn arbetar för kvalificering och motivering av sina 
medlemmar.

I Tyskland genomförs en lång rad upprepade attitydundersökningar och väl-
färdsundersökningar. Inställning till politik, politiskt deltagande, fritidsintres-
se och religiösa aktiviteter efterfrågas. Andra undersökningar har kommit 
fram till samma resultat som Klages, här kan t ex nämnas ”Sozio-
oekonomischen Panel” från åren 1984 till 1994 som visar på en femprocentig 
ökning av engagemanget16 och von Rosenbladts undersökning från år 1999 
som omfattade 15 000 respondenter. Engagemanget gäller såväl gamla som 
unga, i åldersgruppen 14 till 24 år var aktiviteten t.o.m. något högre. Vi kan 
alltså inte se någon avmattning för kommande generation. ”Der Wohlfahrts-
survey” genomfördes första gången 1978 och har sedan fortsatt med jämna 
mellanrum i stort sett med samma frågor i replikationssyfte. Intervjufrågor 
ställdes till ett representativt urval av hela den vuxna befolkningen. Här kan 
konstateras att andelen som inte är medlem i någon organisation alls17 har 
minskat något, från 49 % 1978 till 42 % 1998 i Västtyskland och ökat något i 
Östtyskland från 53 % 1993 till 62 % 199818.

Deltagandet följer det internationella mönstret, mer engagemang på lands-
bygden än i storstäderna, mer engagemang med stigande utbildning och posi-
tion i arbetslivet, gärna engagemang inom flera organisationer samtidigt och 
större engagemang bland barnfamiljerna. 11% kunde tänka sig att utvidga sitt 
engagemang om något intressant alternativ dök upp medan ca en tredjedel av 
de aktiva kände att kraven var för stora och funderade på att reducera sitt en-
gagemang19.

Vi kan jämföra detta engagemang med Sverige där enligt statistiken halva 
den vuxna befolkningen utför någon form av oavlönat arbete. Emellertid är 
denna statistik till föga hjälp då den i likhet med ”Wohlfahrtssurvey” ger en 
15 Helmut Klages, tal vid Symposium zum bürgerschaftlichen Engagement den 27 januari 2001 i Kiel 
16 Heinze/Keupp 1998 
17 Här innefattas alla slags organisationer, även t e x partier, som inte är medräknade i de andra undersök-
ningarna
18 Schöb, 2001 
19 von Rosenbladt 2001 
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skev bild av verkligheten. I Sverige är verksamhet inom idrottsrörelsen, hy-
resgästföreningen och fackliga uppdrag inkluderade i dessa siffror. Den 
svenska tredje sektorn bygger på medlemskap och folkrörelsetraditionen och 
ses som en viktig skola för demokrati. Organisationerna fyller en social funk-
tion för den inre kretsen och är inte etablerade för att ge stöd till medmännis-
korna. Alla är alltså inte relevanta när vi talar om medborgerligt engagemang. 

Även om viljan till engagemang inom den tredje sektorn fortfarande är stark i 
Tyskland visar samma undersökningar att motiven till engagemang och öns-
kemål om form för engagemang har förändrats. Som i andra västländer har de 
mer kollektiva identifikationerna fått ge vika för mera liberala värderingar i 
ett individcentrerat och pluralistiskt samhälle. Denna förändring har också 
påverkat det frivilliga medborgerliga engagemanget dock inte som ett hinder 
utan snarare som en ännu starkare beredskap att delta20. Klassiska organisa-
tioner för medborgarengagemang som kyrkorna, partierna, fack-föreningarna 
och ”Wohlfahrtsverbände” tappar, som tidigare nämnts, medlemmar, medan 
olika föreningar, självhjälpsrörelsen och nya institutionella former för enga-
gemang såsom frivilligbyråer, agenturer för utbyte av tjänster och olika for-
mer av nätverkskonstellationer har ökat i betydelse och popularitet. När dis-
kussionen om en nedgång i engagemang förs i Tyskland är det främst dessa 
förstnämnda organisationer som inte längre lyckas locka till sig eller ens be-
hålla medlemmar. 

Det postmoderna samhället har medfört en mer kritisk attityd till hierarkier 
och auktoritära styrelseskick medan intresset för demokrati och eget delta-
gande i den politiska processen, speciellt på lokal nivå, har ökat21. Detta 
stämmer väl in på förändringar i engagemang hos tyskarna. Viljan till en-
gagemang har uppenbarligen inte minskat men förändrats i samstämmighet 
med förändringarna i samhället. Tidigare var invånarna i huvudsak kopplade 
till varandra genom familjen och arbetet. Nu har familjen minskat i betydelse. 
Många människor väljer att leva ensamma, de som bildar familj gifter sig se-
nare och får färre barn. Även arbetslivet har förändrats. Många är arbets-lösa 
och många arbetar i tidsbegränsade projekt. Utbildningsnivån är högre och 
människor flyttar flera gånger för arbetets skull. Därför har den sociala bety-
delsen av familjen, grannar och institutioner minskat, den moderna männi-
skan letar efter snabba kontakter och bryter lätt upp dem igen. I ett sådant 

20 Helmut Klages, tal vid Symposium zum bürgerschaftlichen Engagement den 27 januari 2001 i Kiel 
21 Inglehart 1999 
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samhälle kan frivilligt arbete vara ett sätt att känna samhörighet och 
solidaritet men det finns inte rum för eller önskemål om långsiktiga 
förpliktelser. 

Det finns också i Tyskland en diskussion om att inträdet i det postmoderna 
samhället skiljer sig från andra länder. Här framhålls historiska för-
klaringsfaktorer som kejsarriket, Weimar-republiken och nazisttiden men 
också modernare faktorer som återföreningen av två mycket olika landsdelar. 
Kanske är Tyskland ett specialfall där individualiseringsprocessen blir delvis 
neutraliserad eller finner andra riktningar22.

Förklaringsmodeller
Varför är då benägenheten att engagera sig i frivilligt arbete högre i Tyskland 
än i Sverige? I litteraturen finner vi en rad förklaringsfaktorer till varför 
människor engagerar sig i verksamheter inom den tredje sektorn. Det har 
konstaterats att utvecklingen från materialistiska värderingar, d.v.s. behov av 
ekonomisk trygghet och fysisk säkerhet, mot postmaterialistiska värderingar 
där materiella behov överskuggas av önskemål om tillhörighet, deltagande 
och möjlighet att få framföra sina åsikter, inte ser likadan ut i Tyskland 
jämfört med ett antal andra västeuropeiska länder23. 1970 började Tyskland 
på en lägre nivå av postmaterialistiska värderingar än alla de andra länderna. 
Omfattningen av dessa värderingar steg kraftigt i Tyskland så att landet 1994 
hade passerat Belgien och Irland men låg fortfarande kraftigt under Danmark, 
USA och Nederländerna. Detta kan förklaras av Tysklands besvärliga läge 
efter andra världskriget där en återhämtning inte hade gjorts vid 70-talets 
början.

Diskussionen om denna förskjutning från materialistiska till 
postmaterialistiska värderingar, ofta förknippade med Ronald Inglehart, är en 
av tre ofta framförda förklaringsfaktorer till ett ökat medborgar-engage-
mang24. Dessa förändrade värderingar leder, i likhet med Mashlows stege-
teorin, till en kvalitativt högre kulturell och politisk utvecklingsnivå med 
högre benägenhet för engagemang som ger ett större frivilligt deltagande. 
Denna i och för sig logiska ansats har kritiserats för att vara en 
”evolutionistischer Voluntarismus” och för brist på tillförlitliga mät-

22 van Deth 2001 
23 Inglehart 2000. De aktuella länderna var USA, UK, Frankrike, Västtyskland, Italien, Nederländerna, 
Belgien, Danmark och Irland. 
24 Hepp 2000 
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instrument. Enligt denna förklaringsmodell skulle tyskarna snabbt ha ökat sitt 
engagemang sedan 70-talet. Så är inte fallet, engagemanget har varit högt 
hela tiden även om formerna har gradvis förändrats. 

Elisabeth Noelle-Neumann anför i stället den kulturpessimistiska förklar-
ingsmodellen. Enligt denna tes har gemenskap gått förlorad när kyrkan och 
religionen minskat i betydelse och när nya etiska värderingar uppstått inom 
arbetslivet innebärande en ny syn på auktoritet och hierarki, kort sagt ett 
allmänt förfall av många tidigare värderingar. Detta har lett till en ny önskan 
om kollektiva mönster och en renässans för plikt och ordning som man 
hoppas finna i tredje sektorns organisationer. Denna modell erbjuder en mera 
trolig förklaring till det tyska engagemanget av idag. 

Den tredje förklaringsfaktorn står Helmut Klages för. När det gäller motiv till 
engagemang ses förändringen under de senaste 40 åren som en väg från 
”Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zu Selbstentfaltungswerten”. Arbetet 
måste ge glädje och tillfredställelse och innefatta möjligheter att använda och 
utveckla egna färdigheter och kunskaper. Den altruistiske hjälparen med ett 
livslångt engagemang är ersatt av en lika villig medmänniska som föredrar 
kortsiktiga, överskådliga projekt och som kräver respekt för sin kapacitet, att 
få delta i beslutsprocessen och att få utbyta erfarenheter med andra. Att 
engagemanget ska ge något tillbaka stämmer väl in på önskemålen i dagens 
Tyskland.

En tes som då och då framförs, framförallt från svenskt håll, är att tyskarna 
helt enkelt har varit tvingade att utföra frivilligt arbete eftersom den tyska 
välfärdsstaten har varit mindre väl utbyggd än den svenska. Denna för-
klaringsmodell enligt devisen ”nöden har ingen lag” stämmer dock inte. Den 
tyska ekonomin, som för närvarande befinner sig i en djup kris, har under en 
lång rad år blomstrat. Det har funnits ett betydande utrymme för att bygga ut 
välfärdsstaten om den politiska viljan hade gått i denna riktning. Men såväl 
kristdemokratiska som socialdemokratiska regeringar har valt att behålla den 
konservativa formen av välfärdsstat25.

En annan förklaring är att i Tyskland finns det betydligt fler hemmafruar som 
kan engagera sig i frivilligt arbete. Inte heller detta räcker som förklaring. 
Den kvinnliga förvärvsfrekvensen har under senare år stigit i Tyskland vilket 

25 Se Esping-Andersens kategorisering 1990 
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då skulle innebära en nedgång i det frivilliga engagemanget. Så är inte fallet, 
tvärtom kan en liten ökning urskiljas. Kvinnorna i det forna Östtyskland som 
efter återföreningen drabbats av en betydande arbetslöshet har inte heller 
varit beredda att byta ut arbete mot frivilligt engagemang. Dessutom är det 
inte bara hemmafruar som är aktiva. Ungdomar, förvärvsarbetande, arbets-
lösa och pensionärer, alla drar sitt strå till stacken. 

Nästa fråga blir då varför Sverige har en typ av välfärdsstat, den s.k. 
socialdemokratiska, medan Tyskland har en konservativ modell. Ett svar är 
att människor i olika länder har olika värderingar och detta avgör hur man 
organiserar samhället, däribland välfärden. Subsidaritetsprincipen med dess 
starka ställning för ”Wohlfahrtsverbände” och den under 90-talet införda 
”Pflegeversicherung” med stort utrymme för olika sorters tredje sektor 
organisationer skulle då återspegla den tyska nationalkulturen. Likaledes 
skulle det starka politiska stödet för självhjälpsrörelsen och andra former av 
”Bürgerschaftliches Engagemang” avspegla rådande normer i samhället. 
Andra hävdar här att det är precis tvärtom; den typ av samhälle vi lever i 
utformar också på lång sikt våra värderingar. Med detta synsätt är det något 
förvånande att benägenheten till engagemang är nästan lika stort i de östra 
delarna av landet som de västra. Vi får här ett ”hönan eller ägget-
resonomang” som inte leder någonstans. Att det finns en interdependence 
mellan samhällets organisering och de rådande värderingarna i samhället är 
ganska självklart men exakt hur detta förhållande ser ut är inte känt och ej 
heller av intresse för denna artikel som inte fokuserar på skillnad i 
välfärdsstat utan en liten del av dess förutsättning, nämligen skillnad i 
medborgarengagemang.

Låt oss i stället för ett tag koncentrera oss på värderingarna i samhället. För 
att se närmare på dessa tar jag här Gert Hofstedes forskning om interkulturell 
förståelse från 1991 som utgångspunkt. I hans bok beskrivs fem olika 
kulturdimensioner som isolerats empiriskt i 53 länder varav två är Sverige 
och Västtyskland. Undersökningen är utförd innan återföreningen och det 
ligger en poäng i att använda detta material då diskussionen om frivilligt 
arbete är tankemässigt starkt kopplad till de västra delarna av Tyskland trots 
att det under senare år visat sig att skillnaderna inte är så stora. De fem 
dimensionerna är maktdistans, kollektivism kontra individualism, kvinnlighet 
kontra manlighet, osäkerhetsundvikande och långsiktighet kontra kort-
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siktighet. Dessa har i huvudsak använts för att förklara skillnader mellan 
olika organisationer, speciellt företag, som ett stöd för handel, förhandlingar 
och övrigt samarbete över gränserna. Jag kommer nedan att gå igenom varje 
dimension för sig för att se om det här går att finna några förklaringsfaktorer 
till skillnaden i benägenhet för medborgarengagemang. 

Maktdistansen speglar de olika ländernas syn på hur man ska hantera det 
faktum att människor är olika och i vilken utsträckning de mindre kraftfulla 
accepterar att makt fördelas olika. I ett samhälle med stor maktdistans är 
hierarki inom organisationer accepterad, de underordnade förväntar sig bli 
beordrade, de mäktiga har privilegier och försöker imponera, inkomst-
skillnaderna är stora. De välorganiserade intressegrupperna är få och centrali-
sering är populär. I ett land med liten maktdistans är statussymboler mer 
suspekta och källan till en individs makt är vanligen den formella ställningen 
som ofta baseras på expertkunskaper och förmåga att ge belöningar. Överfört 
till engagemang inom den tredje sektorn betyder detta att även sådana 
organisationer är hierarkiska och centralistiska och att vissa svagare grupper 
förväntas att delta i oavlönat arbete.

I undersökningarna har både Sverige och Västtyskland placerat sig bland 
länderna med liten maktdistans, något mindre i Sverige, på 47:e plats av totalt 
53 länder, mot 42:a plats för Tyskland. Speciella index är konstruerade som 
en sammanvägning av de olika frågorna som mäter maktdistansen i 
samhället. Index för maktdistans varierar mellan 104 och 11, Tyskland får 
värdet 35 och Sverige 31, vilket ytterligare förstärker bilden av likhet. Här 
kan vi alltså inte hitta någon förklaring till olika kultur i de båda länderna 
såvitt de undersökningar som Hofstede lutar sig mot är riktiga och gäller än 
idag. En stor maktdistans skulle annars vara en utmärkt förklaring till flykten 
till självhjälpsrörelsen men också stämma väl överens med Noelle-Neumanns 
förklaringsmodell.

Går vi över till nästa skala är banden mellan medborgarna i ett 
individualistiskt samhälle svaga. Intressegrupperna har mindre politisk makt. 
Individuell frihet är viktigare än jämlikhet. Självförverkligande för individen 
är viktigare än harmoni och samstämmighet i gruppen och i samhället. I det 
kollektivistiska samhället är medborgarna integrerade i starka väl 
sammanhållna grupper som skyddar individen i utbyte mot lojalitet. Här kan 
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vi konstatera att i ett kollektivistiskt samhälle skulle intressegrupper frodas 
och ha ett betydande inflytande. En framskjuten position på denna skala 
skulle kunna vara en viktig förklaringsfaktor till varför tyskar gärna 
engagerar sig i den tredje sektorn. Vänder vi oss till det statistiska materialet 
finner vi emellertid att inte heller här finns det någon större skillnad mellan 
Sverige och Tyskland. Båda länderna är ganska individualistiska, Sverige 
något mer, plats 10, än Tyskland, plats 15. Här varierar index mellan 91 och 
6, Tyskland har värdet 67 och Sverige 71. Denna lilla skillnad kan knappast 
förklara skillnaderna i engagemang. Nu kan det emellertid hävdas att alla 
västländer går mot ett mera individualistiskt samhälle och att Hofstdes 
material här säkerligen är något föråldrat, men som materialet presenteras här 
är det inte till någon hjälp för vår studie. Tyskland var inte heller under 70-
talet ett kollektivistiskt samhälle enligt Hofstede, detta kunde inte tjäna som 
grogrund för en väl utvecklad tredje sektor. 

Vi går vidare till den tredje dimensionen, kvinnlighet kontra manlighet. I ett 
maskulint präglat samhälle är de sociala könsrollerna tydligt åtskilda, män 
förutsätts vara tuffa och självhävdande och inriktade mot materiell framgång 
medan kvinnorna är mer anspråkslösa och inriktade på livets kvalitet. I ett 
feministiskt präglat samhälle har både män och kvinnor denna kvinnliga roll. 
I det maskulina samhället lever man för att arbeta medan man i det feminina 
arbetar för att leva. Detta kan i att maskulint land tolkas som en plikt också 
att engagera sig i frivillig verksamhet. Länder med en övervägande maskulin 
kultur eftersträvar ett prestationssamhälle, feminina länder ett välfärds-
samhälle. I ett maskulint samhälle föredrar medborgarna att arbeta i stora 
organisationer medan ett feminint föredrar de mindre organisationerna.

Här kan vi finna mycket stora skillnader mellan Sverige, som av de 53 län-
derna utmärker sig som det mest feministiska (index 5) medan Tyskland 
ligger på nionde plats (index 66) i maskulinitet. Högsta indexvärdet är 95. 
Kan detta vara en förklaring till varför välfärdsstaten är så mycket mer 
utvecklad i Sverige? Kan det kanske också kasta ljus över uppdelningen 
mellan stat och tredje sektor i de båda modellerna? Den tredje sektor som nu 
växer fram i Sverige består av små organisationer, men så gör den numera 
också i Tyskland. Betyder detta att Tyskland har blivit ett mera feminint 
samhälle? En förnyad och förfinad mätning skulle här vara av stort intresse.
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Den fjärde dimensionen mäter i vilken grad medborgarna känner sig hotade 
av osäkra eller okända situationer. I länder med svagt osäkerhetsundvikande 
är medborgarna mer benägna att förlita sig på staten och ha en mer positiv 
inställning till politik och politiker. I de osäkerhetsundvikande länderna finns 
ett känslomässigt behov av att vara verksam, en inre drift att arbeta hårt och 
ett motstånd mot innovationer. Översatt till den tredje sektorn skulle en sådan 
inställning gynna frivilligt engagemang. 

Hur ser det då ut i statistiken? Även här kan vi konstatera betydande 
skillnader mellan Sverige, som är ett av de minst osäkerhetsundvikande län-
derna, plats 49, indextal 29, och Tyskland som hamnar i mitten, plats 29, 
indextal 65. Även denna dimension kan alltså ses som en förklaringsfaktor 
till skillnaden i engagemangsbenägenhet men också till synen på statens 
betydelse som servicegivare. 

Inom den femte och sista dimensionen, långsiktighet gentemot kortsiktighet 
fanns inte heller några utslagsgivande skillnader mellan de två länderna och 
den är inte heller relevant för denna artikel. För att runda av diskussionen om 
nationalkulturer kan vi konstatera att de två skalorna som borde vara viktiga 
förklaringsfaktorer, maktdistansen och individualistiskt kontra kollektivt 
samhälle inte gav något utslag i Hofstedes mätningar. Om detta beror på 
bristande reliabilitet eller validitet är svårt att i nuläget uttala sig om. Däremot 
kan de angivna skillnaderna i manlighet kontra kvinnlighet och grad av 
osäkerhetsundvikande ge intressanta uppslag väl värda att följa upp i för-
nyade undersökningar. 

Politisk kultur
Sökandet efter förklaringar leder från en statsvetenskaplig utgångspunkt in 
spåren på begrepp som politisk kultur, vilket kan definieras som värderingar, 
övertygelser och attityder som sätter spelreglerna för det politiska systemet 
samt Almonds och Verbas arbete om ”civic culture”. Med detta menas en 
känsla av nationell identitet, attityder till det egna deltagandet och andra 
medborgare, förväntningar på styrelseskicket och kunskap om och attityd till 
den politiska beslutsprocessen26. Här innefattas alltså både den offentliga 
sektorns legitimitet samt uppfattningar om det egna jaget och medmän-
niskorna som politiska aktörer.

26 Se t ex Almond 1989 
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Den politiska kulturdiskursen har kraftigt kritiserats för det kausala samband 
som tas för givet; nämligen att kulturen ger strukturen. Enligt Brian Barry 
kan det var precis tvärtom, goda demokratiupplevelser leder till en positiv 
politisk kultur27. Inte heller denna kritik står för hela sanningen, det finns gott 
om exempel på att historiska händelser leder till speciella kulturella mönster, 
i Tyskland kan detta exemplifieras genom effekter av nazitiden och förlusten 
av andra världskriget. Politisk kultur måste då ses som en både beroende och 
oberoende variabel när den både skapar strukturer och samtidigt uppstår på 
grund av dessa strukturer. Parallellen till typ av välfärdsstat och med-
borgerligt engagemang är klar, det finns en interdependens, dock är det inte 
ett syfte för denna artikel att utröna hur detta samband ser ut.

I en undersökning från 1980 diskuterar Conradt förändringarna i den tyska 
politiska kulturen både före den stora surveyundersökningen utförd av 
Almond och Verba 1959 och tiden efter28. Efter andra världskriget startade en 
massiv utbildningsinsats för att skapa positiva värderingar kring formella 
demokratiska institutioner. Här gavs dock inte mycket utrymme för politiskt 
deltagande eller det civila samhället. Inte förrän i mitten av 60-talet 
påbörjades i Mannheim inhemska stora surveyundersökningar om politiska 
attityder och värderingar. I 1959 års undersökning avvek tyskarna från 
britterna och amerikanerna genom en mer negativ, nästan cynisk uppfattning 
om politiska partier, ett lägre socialt förtroende och mindre grad av sociala 
aktiviteter. Tyskarna var lika benägna som amerikaner och britter till 
medlemskap i frivilliga organisationer, men medlemskapet var formellt till 
sin natur med begränsade individuella initiativ och byggde på tidigare sociala 
traditioner. Problemet med Almonds och Verbas undersökning är att den 
endast ger en ögonblicksbild, vi får inte veta något om utvecklingstendenser. 
En av Conradts huvudpoänger är att detta beror på att de båda forskarna inte 
undersökte sambandet mellan historiska upplevelser och politiska värder-
ingar. De aspekter som kan antas relaterade till traumatiska upplevelser, 
såsom cynism och låg tilltro, borde avta med tiden när andra erfarenheter 
präglar nästa generation.

Under 60- 0ch 70-talen ökade förtroendet och intresset för de politiska 
institutionerna och medborgarnas tilltro till möjligheten att själva påverka 
politiken29. Som tidigare nämnts utvecklades mot slutet av 60-talet en ny 
27 Barry 1970 
28 1989 
29 Conradt 1989 



 - 94 - 

form för politiskt deltagande, initiativ till och medlemskap i olika lokala 
grupper för att lösa gemensamma problem. Vid 70-talets slut fanns ca 3 000 
sådana grupper i Västtyskland med totalt två miljoner medlemmar. Detta har 
underlättats av ett ökat förtroende för andra medborgare och en minskad 
social isolering. Det var inte bara medlemsantalet i olika grupper som steg, 
också det interna engagemanget inom grupperna ökades. Medlemskapet blev 
aktivt i stället för passivt. 

I professor Klages undersökning fanns också frågor som tog upp värderingar 
i samhället. Det var tydligt att medborgarna kände sig ganska tillfredställda i 
allmänhet och att de hade en känsla av säkerhet. Denna känsla var förknippad 
med nationalstereotypa uppfattningar som flit, äregirighet och respekt för lag 
och ordning. Dessa värderingar skilde sig inte från en undersökning gjord tio 
år tidigare. Dock kunde konstateras att vissa äldre värderingar som 
religiositet och nationalism avtog i betydelse till förmån för mera intellekt-
uella, kreativa värderingar och betoning av lustfyllda och känslomässiga 
värden och självbejakande. 

Begreppet civilsamhälle, där medborgarna delar ansvaret för utvecklingen 
genom aktivt medlemskap i olika organisationer som partier, föreningar, 
fackföreningar och andra sammanslutningar är nära förknippat med del-
tagande demokrati. För att skapa denna deltagande demokrati krävs för det 
första en politisk kultur som präglas av vissa attityder såsom ansvars-
kännande, tolerans och samarbetsvilja, för det andra ett uppträdande som 
innefattar deltagande, engagemang och aktivitet samt för det tredje förekomst 
av ickeoffentliga institutioner såsom frivilliga organisationer, föreningar, 
kyrkliga organisationer inom det sociala området30. Dessa tre krav är upp-
fyllda i dagens Tyskland. I det nutida pluralistiska samhället finns ett ökat 
behov av deltagande, dels för att själv vara med och skapa det samhälle man 
lever i, dels för att motsatsen kan innebära utanförskap, men också för att 
detta engagemang höjer den personliga livskvaliteten.

I detta sammanhang lanseras begreppet förtroende som en viktig förutsättning 
för medborgarengagemang31. Den som känner förtroende kan lättare möta 
framtida utmaningar därför att förtroendet exkluderar vissa tänkbara negativa 
utfall. På detta sätt reduceras komplexiteten. Utan förtroende kan civil-

30 Schweer 2001 
31 Schweer 2001 som bygger på Luhmanns resonemang (1989) om förtroende 



 - 95 - 

samhället inte fungera, individerna skulle isolera sig och inte kunna sam-
arbeta. Här ska påpekas att förtroende för institutioner är svårare att etablera 
än förtroende mellan människor. För att institutioner ska åtnjuta förtroende 
krävs ansvarsfullt beteende både vad gäller öppenhet, användande av 
allmänna medel och vilja till nödvändiga förändringar. Dessutom krävs ett 
engagemang, en vilja att stödja medborgarna och ett inflytande i de frågor 
som är aktuella. Vidare är en moralisk integritet en förutsättning liksom en 
närhet till medborgarna. Saknas förtroende för institutionerna kommer inte 
medborgarna att vilja engagera sig. De tyska ”Wohlfahrtsverbände” har 
förlorat medborgarnas förtroende. 

Det finns en stor internationell diskussion om olika förklaringsfaktorer till 
varför människor över huvud taget engagerar sig i politisk verksamhet. Ett 
förslag är ”rational choice” modellen, man vill i rent självintresse nå vissa 
mål. Detta är en individcentrerad förklaringsmodell som bara visar en 
dimension av mänskligt beteende. En mer komplex förklaringsmodell är 
frågan om i vilken omfattning deltagande verkligen kan påverka faktiska 
politiska beslut. Detta är tydligt kopplad till individuella egenskaper, men 
också till politisk kultur och förtroende för det politiska systemet. Men det 
finns också strukturella förklaringsmodeller. Forskare försöker då med hjälp 
av klass, kön eller etnicitet förklara skillnader i politiskt deltagande. Vissa 
sociala grupper antas ha bättre förutsättningar för deltagande baserat på 
resurser såsom politisk skicklighet eller politisk information. Detta är dock en 
förklaringsmodell som är av intresse för jämförelser mellan olika grupper 
inom ett land, ej för jämförelser länder emellan. En annan strukturellt modell 
finner sina förklaringar i olika värderingar i samhället som styr det politiska 
beteendet och de politiska preferenserna32. Vi kommer tillbaka till det viktiga 
men svårfångade begreppet politisk kultur. 

I den internationella forskningslitteraturen finns en del mer konkreta 
undersökningar om varför människor väljer att engagera sig i frivilligt socialt 
arbete. Skälen är många och varierande. En del söker att komma på fötter 
igen efter svåra händelser, det kan vara förlust av make eller annan nära an-
hörig. Andra vill kompensera sig för arbetslöshet medan det för en del av 
dessa är en väg tillbaka in i arbetslivet. Studerande ser detta som ett sätt att 
skaffa sig referenser inför kommande ansökningar. Andra motiv är moraliska, 

32 För en vidare diskussion om politiskt deltagande se Axford 2002 
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omsorgen om andra människor är betydelsefull33. Motiven i Sverige skiljer 
sig inte så mycket från dessa även om de speglar den svenska formen av den 
tredje sektorn. Att göra något nyttigt, att tillbringa tid tillsammans med andra, 
gemenskap och kanske mer specifikt för Sverige, att få uppmärksamhet också 
efter pensioneringen är viktiga svenska motiv34.

Exempel från Baden-Württemberg 
För att få en bild av motiven till engagemang i Tyskland går vi till en stor 
undersökning utförd i Baden-Württemberg, den stat där medborgar-
engagemanget fått ett betydande substantiellt stöd och dessutom kanske är 
mest utpräglat. Undersökningen är utförd 1999 genom en enkät till 1014 
slumpvis utvalda medborgare. Studien har stora överensstämmelser med en 
två tidigare undersökningar utförda 1995 respektive 1997. 

Vilka är det då som engagerar sig i Baden-Württemberg? Totalt består de 
engagerade av 60 % kvinnor och 40 % män. Åldersgruppen mellan 40 och 50 
år är kraftigt överrepresenterad, medan andelen över 60 är samma som i 
samhället i stort och de under 30 är färre. Andelen invandrare är låg, bara 2 % 
jämfört med 12.5 % i samhället. Majoriteten har familj med barn och relativt 
bra inkomst. Hälften har högre utbildning, få saknar utbildning eller är arbets-
lösa. På samma sätt som i Sverige är majoriteten också engagerad i flera olika 
organisationer35. Vi kan konstatera att bilden av den engagerade medborgaren 
överensstämmer med andra undersökningar. 

För att få reda på motiven tillfrågades respondenterna om vilka förväntningar 
de hade haft när de valde att engagera sig. En mängd olika fasta svar gavs 
med fyra alternativ på varje, nämligen: „Trifft ganz genau zu, trifft eher zu, 
trifft eher nicht zu och trifft überhaupt nicht zu.“

33 Macdonald 1996 
34 Bringlöv/Wahlström 1997 
35 Ueltzhhöffer, Sozialministerium 1999 
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Erwartungen      Trifft ganz genau zu 
So akzeptiert zu werden, wie man ist    61 % 
Anderen Menschen zu helfen     56 % 
Spaß zusammen mit Gleichaltrigen zu haben  54 % 
Seine Fähigkeiten einzubringen    48 % 
Neue Leute kennenzulernen     47 % 
Das Gefühl zu bekommen, gebraucht zu werden  42 % 
Seine eigenen Interessen zu vertreten    38 % 

Vi får en bekräftelse på att de tidigare nämnda värderingsförändringarna har 
slagit igenom. Förväntningar på arbetet som innefattar glädje, egennytta och 
självförverkligande är framträdande, t ex att ha roligt tillsammans med jäm-
nåriga, att lära känna nya människor, att få använda sina färdigheter och att få 
företräda sina egna intressen. Att få hjälpa andra människor kan ses som ett 
utslag av den gamla pliktkänslan som fortfarande lever kvar. Vid en närmare 
granskning av detta svarsalternativ finner vi att de äldre instämmer i något 
högre grad än de medelålders vilket bekräftar antagandet om värderings-
förändring. Detta bekräftas också om vi tittar på åldersfördelningen till ett 
annat svarsalternativ om att göra sin plikt mot landet, som inte fick mer än 
totalt 20 % instämmande svar, men där de äldre svarade ja till mer än 30% 
medan de unga endast instämde till 10%. Samtidigt instämmer kvinnor i 
mycket högre grad än män, vilket indikerar att det i stället kan vara en 
traditionell könsrollsfråga där kvinnorna naturligt har en mer vårdande 
inställning. 

Förvånansvärt är det stora instämmandet till påståendet om att bli accepterad 
för den man är. Detta stämmer inte alls in på bilden av den nya postmoderna 
människan. Denna förväntan kom högst upp på listan för alla åldersgrupper 
utom de allra yngsta, de mellan 15 och 20 år, som hade den som nummer två 
efter förväntningen att ha roligt tillsammans med jämnåriga. I övrigt fanns i 
detta svar inga större skillnader mellan åldersgrupperna, mellan män och 
kvinnor eller mellan respondenter med hög och låg utbildning. Vad denna 
svarsfrekvens beror på kan vi bara spekulera i. Det kan vara ett utslag av en 
hierarkisk ordning i samhället och på arbetsplatsen där den enskilde förväntas 
anpassa sig, något som då motsäger Hofstedes undersökning om maktdistans 
i nationalkulturen.
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I Baden-Württembergundersökningen finns också en fråga om vilka problem 
de engagerade stött på, i vilken mån deras förväntningar har uppfyllts. Också 
här arbetas med en lång rad fasta alternativ som respondenterna kan helt eller 
delvis instämma i eller ta avstånd från.

       Barrieren                     Trifft ganz genau zu/ 
trifft eher zu 

Dass die Auffassungen zu unterschiedlich sind, 
wie man sich engagieren soll     35 % 
Ausgenutzt zu werden      29 % 
Auf Leute zu treffen, die zu allem völlig andere 
Einstellung haben, als man selbst    29 % 
Für Interessen eingespannt zu werden, die man 
nicht teilt        26 % 
Doch nur billige Arbeitskraft zu sein    23 % 
Sich nicht richtig ausdrücken zu können   22 % 
Nicht ernst genommen zu werden    12 %

Vi kan konstatera att ca en fjärdedel ansågs sig bli utnyttjade och/eller 
betraktade som billig arbetskraft vilket bekräftar de tidigare nämnda 
farhågorna om att vara ett led i det offentliga sparandet. För båda svars-
alternativen finns en betydande skillnad mellan könen, kvinnorna anser sig i 
betydligt högre grad bli utnyttjade och vara billig arbetskraft än vad männen 
gör. Detta kan bero på skillnader i de ursprungliga förväntningarna men kan 
också spegla olika behandling av volontärer. En parallell till Hofstedes 
undersökning kan göras där det tyska samhället framställs som maskulint. Ett 
annat intressant konstaterande är att den allra äldsta gruppen, den över 70 år, i 
betydligt mindre grad kände sig utnyttjad eller betraktad som billig arbets-
kraft. Detta kan möjligtvis vara ett utslag av förändrade attityder men även 
andra faktorer kan spela in. I övrigt ger svaren en bild av att besvikelse, i den 
mån det förekom, mest berodde på att arbetet och faktorer däromkring var 
annorlunda än man hade förväntat sig. Över hela linjen var denna besvikelse 
lägre hos de äldsta vilket kan bero på att de hade lägre ställda förväntningar, 
något som kan vara kopplat till andra värderingar. 
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Förutsättningar för engagemang 
Det finns i Tyskland flera viktiga förutsättningar för medborgarengagemang 
som saknas i Sverige. För det första är det strukturella skillnader. En sådan är 
förekomst av ickeoffentliga organisationer inom det sociala området dit 
människor kan söka sig. En annan är en fungerande infrastruktur för att 
bemöta frivilliga, organisera arbetet, förmedla kontakter mellan olika verk-
samheter och enskilda och på olika sätt stödja verksamheten. I Tyskland 
påpekas att de institutioner som har hand om detta behöver moderniseras för 
att komma i takt med de nya värderingarna i samhället och för att på ett bra 
sätt utnyttja den potential av både enskilda och gemensamma krafter som 
dessa värderingar fört med sig36. Detta visar på en medvetenhet om värdet av 
dessa åtgärder. 

En annan viktig fråga är om medborgarna har den beredskap och kompetens 
som krävs för att det civila samhället ska kunna ta över en rad uppgifter i det 
pluralistiska samhället. Vilka investeringar behöver göras i det omdiskuterade 
sociala kapitalet i Sverige för att skillnaderna ska utjämnas om nu detta är 
önskvärt? Den politiska kulturen verkar vara gynnsam i dagens Tyskland för 
medborgerligt engagemang med bl.a. ansvarskänsla och samarbetsvilja som 
tydliga kännetecken. Dessutom har tyskarna en positiv attityd till både det 
egna deltagandet och till andra medborgares engagemang. På goda grunder 
kan vi anta att delar av det sociala kapitalet slumrar i Sverige då vi under en 
lång tid har haft en mycket väl utbyggd offentlig sektor. 

Men även ekonomisk support är viktig. I den stora tyska undersökningen 
1999 krävde de aktiva inte bara bättre information och rådgivning från 
samhället om olika möjligheter till engagemang men också skattelättnader för 
organisationer och enskilda37. Finansieringen skulle underlätta för olika pro-
jekt och ha mer en karaktär av ramförutsättningar för olika grupper, alltså 
mindre styrning och mer flexibilitet, helt i anda med den postmoderna 
människans krav. Dock investeras en hel del i den tredje sektorn som vi 
tidigare konstaterat. 

 Det politiska stödet är brett för ett medborgarengagemang. Schröder talar om 
en ”gesellschaftpolitisches Modell zur Zivilgesellschaft“, CSU vill ha ”aktive 
Bürgergesellschaft“, som en modell för den förda politiken, FDP valde 

36 Klages & Gensicke 1999 
37 von Rosenbladt 2001 
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”liberale Bürgergesellschaft” som rubrik för sitt program 199638. Enligt 
Schröder behövs ”mehr Eigenverantwortung die zu Gemeinwohl führt“. I 
regeringsdeklarationen 1998 mellan SPD och Die Grünen hittar vi ett särskilt 
avsnitt om erkännande av och stöd för medborgarengagemang; legala och 
institutionella hinder måste undanröjas och utökade möjligheter till socialt 
engagemang ska skapas. Ett stort projekt för stöd åt självhjälp och frivilligt 
engagemang i kommunerna drivs från 1999 av Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Slutsatser
I denna artikel har vi diskuterat vem som engagerar sig medborgerligt i 
Tyskland, hur stort detta engagemang är och vilka förklaringsfaktorer som 
går att finna. Svaret på den första frågan, vem som engagerar sig, skiljer sig 
inte från andra länder. Majoriteten består av medelålders relativt välutbildade 
människor med familj och med flera järn i elden samtidigt. Men även unga 
människor är engagerade varför det är rimligt att anta att det under de 
närmaste åren inte kommer att bli någon nedgång i aktivitetsnivån.  

Vi har också konstaterat att omfattningen av medborgerligt engagemang i 
Tyskland fortfarande ligger på en hög nivå trots att den tyska modellen 
befinner sig i förändring. Enligt nyare undersökningar finns det en liten 
ökning i engagemanget samtidigt som det finns en stor potential som kan 
tänka sig att vara aktiv under rätta förutsättningar. Dock har formen för 
engagemang radikalt ändrats under de senaste årtiondena. Denna förändring 
speglar övergången till ett postmodernt samhälle och utvecklingen av den 
politiska kulturen. Den tidigare pliktmedvetne, anspråkslöse hjälparen med 
sitt livslånga engagemang har ersatts av en medarbetare som vill ha 
inflytande över arbetet, vill få möjlighet att utvecklas själv, vill ha roligt och 
som vill gå in och ut ur olika projekt i takt med förändringar i livssituationen. 
Den tyska självhjälpsrörelsen är mycket väl utvecklad och ett resultat av 
dessa förändringar. 

Den tredje frågan varför så många tyskar är beredda att engagera sig, är 
svårare att besvara. Vi har här redogjort för ett antal förklaringsmodeller, av 
vilka en del inte varit gångbara. I den kulturpessimistiska modellen finns 
däremot intressanta element. Vikten av att göra sin plikt, att arbeta hårt och 
respekten för lag och ordning är viktiga aspekter av den tyska 

38 Klie/Ross 2000 
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nationalkulturen som kan tänkas leda till nya kollektiva mönster när kyrkan 
och religionen minskat i betydelse. Vi ser från Hofstedes statistik att 
tyskarna, åtminstone under 70-talet, ville undvika osäkerhet. Enligt Klages är 
dessa värderingar fortfarande kopplade till en känsla av säkerhet och 
välbefinnande. I dagens samhälle måste dessa värderingar balanseras mot de 
postmoderna önskemålen om större självständighet och inflytande, något som 
självhjälpsrörelsen lyckats med. Från undersökningsresultaten i Baden-
Württemberg anar vi att arbetsplatserna fortfarande är hierarkiska och att 
dagens medborgare söker sig till tredje sektorns aktiviteter just för att bli 
sedda och accepterade för den man är.

Viktiga inslag i den tyska politiska kulturen är en positiv attityd till eget och 
andras deltagande och en vilja att samarbeta. Detta är svårt att förena med 
Hofstedes tes om tyskar som ett individualistiskt folk. Utan att ha tillgång till 
hela denna undersökning är det omöjligt att spekulera över resultatet utan vi 
nöjer oss här med att konstatera att Hofstede avviker från övriga studier om 
tysk politisk kultur. Vi kan slå fast att denna kultur är gynnsam för 
engagemang i olika verksamheter inom den tredje sektorn. I detta sam-
manhang vore det intressant att göra mer långsiktiga studier av politisk 
kultur, hur snabbt förändras den? Vi har sett att benägenheten till 
engagemang var starkt redan under 50-talet, förmodligen kopplat till äldre 
sociala traditioner med rötter i kyrkan. En annan historisk förklaringsfaktor 
till förtroendet för andra medborgare i närsamhället kanske grundades under 
krigsåren, människor svetsas under svåra omständigheter samman och denna 
känsla sitter kvar och förs vidare till nästa generation. Dessa spekulationer 
lämnar vi åt sidan och nöjer oss med att poängtera värdet av den politiska 
kulturen som förklaringsmodell. 

Sist men inte mist ska vikten av strukturella faktorer framhållas då vi 
diskuterar varför människor engagerar sig medborgerligt. I Tyskland finns ett 
brett politiskt stöd för detta, men det är inte bara tomma ord, en betydande 
finansiellt stöd underlättar verksamheten. Dessutom finns icke-offentliga 
organisationer som kan suga upp engagemanget och en väl utbyggd infra-
struktur för att på olika sätt stödja verksamheten. Att denna infrastruktur 
utvecklas i takt med samhället är en väsentlig förutsättning för det framtida 
engagemanget i Tyskland. Detta är faktorer som jag anser vara minst lika 
viktiga som politisk kultur och andra värderingar i samhället.  
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