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SAMMANFATTNING

Efter att en kvinna i Piteå dödats av sin före detta sambo, bildades ett manligt nätverk i staden

med syfte att verka för kvinnofrid. Nätverket brukar även kallas för Piteåuppropet.

Syftet med denna uppsats är att genom en kritisk fallstudie studera ett exempel på en

lyckad organisering. Min hypotes är att de män som tog initiativ till det första mötet hade en

hög nivå av social kapital. För att testa denna har jag ställt upp tre frågeställningar. Hur ser det

sociala kapitalet ut på kommunnivå i Piteå? På vilket sätt agerade männen bakom initiativet

när kvinnan i Piteå dödades och ett policyfönster öppnade? Var nätverket bakom initiativet

rikt på socialt kapital?

Piteandan är en benämning för den identitet som sägs karaktärisera pitebon. Jag anser att

denna anda är jämförelsebar med den medborgaranda Robert Putnam menar ger invånarna en

högre nivå av socialt kapital. Jag har jämfört andelen egna företagare, lokaltidningarnas

hushållstäckning och valdeltagandet i Piteå med grannkommunen Luleå. I samtliga fall låg

Piteå på en högre nivå än Luleå och det indikerar att Piteå har en hög nivå av socialt kapital.

När kvinnan i Piteå dödades ökade möjligheterna att få upp en fråga på dagordningen,

enligt John Kingdon, öppnades ett policyfönster. När det öppnas måste en policyentreprenör

agera och jag menar att initiativtagarna var sådana entreprenörer. De var villiga att investera

sina resurser i kampen för kvinnofrid.

För att kunna agera framgångsrikt måste en policyentreprenör ha ett nätverk med en hög

nivå av socialt kapital. Detta är nödvändigt eftersom denna typ av kapital inte ligger hos den

enskilde individen, enligt Nan Lins definition av begreppet, utan något som är inbäddat i

individernas relationer. Ronald Burt har utarbetat en modell som visar på sambandet mellan

ett nätverks struktur och socialt kapital. Enligt den modellen har ett maximalt presterande

nätverk tillslutenhet inom gruppen samtidigt som aktörerna har relationer som spänner över

strukturella hål. Genom intervjuer kan jag konstatera att initiativtagarna hade ett sådant

nätverk och slutsatsen blir därför att de hade ett nätverk med en hög nivå av socialt kapital.

Svaret på de tre frågeställningar jag ställt upp leder till att jag kan bekräfta min hypotes.

Männen som agerade hade en hög nivå av socialt kapital vilket möjliggjorde den lyckade

organiseringen.

Nyckelord: Socialt kapital, Sociala nätverk, Agenda setting, Network structure, Piteåuppropet
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1 INLEDNING

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor är ovanligt i Piteå, oavsett offrets relation till

gärningsmannen. Enligt Brottsförebyggande rådet inträffade inte ett enda fall i Piteå mellan

1996 och 2003. I Norrbotten som helhet anmäldes ett sådant fall under samma tidsperiod

(Internet 1).

Hösten 2004 ledde en brutal misshandel med en yxa till en kvinnas död i Piteå.

Gärningsmannen var hennes före detta sambo. Ungefär samtidigt som denna kvinna dödades,

revs en man till döds av en björn i trakterna runt Norrbotten. Den dödade mannen fick, i

motsats till den dödade kvinnan, stor massmedial uppmärksamhet i Sverige. Det fick Hans

Hansson i Piteå att skriva en insändare till Piteå-Tidningen och den avslutade han med

följande rader:

Som man skäms jag varje gång jag ser, läser eller hör om män som fegt och uselt slår, misshandlar

eller dödar kvinnor. Jag skäms över min egen tystnad och inaktivitet, men också för kollektivet

män som på intet sätt reagerar för dessa otaliga övergrepp på kvinnor. Är det inte dags för oss att

vakna nu? Vi måste åtminstone markera här och överallt att detta är åt helvete. Eller är den enda

lösningen att förutom att skjuta fler björnar för att förebygga deras dödande även skjuta av fler

män för att freda kvinnorna? (Piteå-Tidningen, 041022).

Insändaren blev uppmärksammad bland piteborna. När Hansson tillsammans med några andra

män bjöd in Piteås män till en manifestation för kvinnofrid blev gensvaret mycket stort bland

män i kommunen, flera hundra beräknas ha deltagit. Vid mötet bildades ett nätverk, vars syfte

är att arbeta för kvinnofrid. En av deltagarna lyfter fram piteandan som en orsak till att

uppslutningen blev stor bland män i Piteå. Han menar att den innebär att piteborna går från

ord till handling eftersom: ”Det finns en handlingskraft, oräddhet, idérikedom och

gemenskap” (Göteborgs-Posten 041121).

Nätverket har fått stor uppmärksamhet i media och liknande nätverk har bildats på ett

flertal orter runt om i Sverige (Internet 5). Förutom att rädda kommunens nedläggningshotade

kvinnojour, med pengar som samlats in från lokala företagare, har även en nationell

manifestation hållits i kommunen under våren 2005 (Piteå-Tidningen 050411).

Organisering bland män, för att nå ett jämställt samhälle och en förändrad mansroll, är

ingen ny företeelse. Redan på 1970-talet bildades nätverket Befria mannen av olika lokala

mansgrupper. Detta nätverk spelade dock inte någon avgörande roll i samhällsdebatten, men
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det fortsatte att existera in på 1980-talet (Hill i Johansson et al. 2003: 46-47). Idag finns

organisationer som Sveriges mansjourers förbund, Manscentrum, Mansvar och Föreningen

manliga nätverket (Hill i Johansson et al. 2003: 54-55). Den sistnämnda bildades på initiativ

av Rädda Barnens styrelse 1993 och var en fortsättning på ett upprop mot våldet och

övergreppen i kriget i forna Jugoslavien. Föreningen, som till att börja med var ett nätverk, är

ideell och partipolitiskt obunden. Syftet är att verka för jämställdhet och mot mäns våld och

övergrepp (Internet 3). Om männen i Piteå säger föreningens vice ordförande att: ”Piteå har

gjort ett fantastiskt arbete och vi står på samma grund. Vi hyser inte något agg för att de fått

strålkastarljuset, utan det är sådant som händer. Det fanns kanske en mä[t]tnad och mognad

just nu som gjorde att det gick att lyfta de här frågorna” (Norrbottens Kuriren 050411).

Våld mot kvinnor är ingen ny företeelse, utan något som förekommer i hela landet och i

alla olika samhällsskikt. Inte heller arbetet mot detta våld är något nytt, mycket arbete har

skett via landets kvinnojourer, men också inom olika mansgrupper som de jag nämnde ovan.

Vad som är unikt med organiseringen i Piteå är att det skett i norra Sverige och att initiativet

kommit från privatpersoner. Det har inte bildats uppifrån och har inte vuxit fram inom någon

formell organisation. Vad gjorde att en organisering kom till stånd i just Piteå och varför

skedde något just nu?

1.1 Syfte

Uppsatsens syfte är att genom en kritisk fallstudie av en lyckad organisering belysa och utreda

varför män i Piteå tog initiativ och agerade i frågan om mäns våld mot kvinnor.

Våld mot kvinnor förekommer i hela landet och är långtifrån en ny företeelse. Trots detta

skedde ett agerande i Piteå som uppmärksammades stort i media och som fått följden att

liknade nätverk bildats på ett flertal orter runt om i Sverige. Flera studier, av Ronald Burt,

Robert Putnam, James Coleman med flera, har visat att det finns ett samband mellan socialt

kapital och organisering. Burt menar exempelvis att: ”better connected people enjoy higher

returns” (Burt i Lin et al. 2001: 32). Jag arbetar därför utifrån hypotesen att orsaken till den

lyckade organiseringen i Piteå är ett resultat av initiativtagarna har ett stort socialt kapital. Det

sociala kapitalet studerar jag på både kommun- och nätverksnivå.

För att testa den hypotesen har jag formulerat följande frågeställningar:

1) Hur ser det sociala kapitalet ut på kommunnivå i Piteå?

2) På vilket sätt agerade männen bakom initiativet när kvinnan i Piteå dödades och ett

policyfönster öppnade?

3) Var nätverket bakom initiativet rikt på socialt kapital?
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1.2 Metod, material och källkritik

Jag har i min uppsats genomfört en fallstudie av initiativet till det manliga nätverket i Piteå

som ett exempel på en framgångsrik organisering. I detta arbete har jag att testat om Burts

modell om förhållandet mellan nätverksstruktur och socialt kapital håller.

I teoriavsnittet har jag använt källor som huvudsakligen kommer från Robert Putnam,

James Coleman, Bo Rohstein, Ronald Burt och John Kingdon. I största möjliga mån har jag

försökt att gå tillbaka till de ursprungliga källor som dessa författare har hänvisat till. Detta

har jag gjort för att minimera användandet av andrahandskällor. I mitt teoriavsnitt har jag

dock fått göra ett undantag. Det gäller teorin om brobyggare, av de danska

demokratiforskarna Bang och Sørensen, som refereras av Stig Montin i SOU 1998:155.

Eftersom förstahandskällorna är på danska anser jag att mina mycket bristfälliga kunskaper i

det danska språket skulle skapa ett mycket stort problem och därför är det nödvändigt för mig

att använda en sekundärkälla.

Till kapitlet om socialt kapital på kommunnivå har jag använt mig av både kvalitativt och

kvantitativt material. Det kvalitativa materialet kommer från Nationalencyklopedin och från

en text i Piteå museums årsbok 2004, där Nils Dahlbäck gör en historisk studie av begreppet

piteandan. Det kvantitativa materialet har jag hämtat från exempelvis SCB, Regionfakta,

Valmyndigheten och dagspress.se. Jag är medveten om att det kvantitativa materialet innebär

en del problem som jag måste ta hänsyn till i min analys. Dessa kan exempelvis vara, vem står

bakom statistiken och hur har den samlats in? För att minska dessa problem har jag försökt att

använda mig av källor med hög trovärdighet. Några källor är statliga, men det finns även

information från olika intresseorganisationer som Svenskt näringsliv och Dagspress.se1.

Jag har genomfört intervjuer med initiativtagarna till den första manifestationen. De har

fått svara på frågor om sin bakgrund och om händelseförloppet fram till det första mötet.

Initiativtagarna har även fått besvara en enkät där de fått ange hur deras kontakter med olika

sektorer och yrkesgrupper ser ut. Frågorna i enkäten har baserats på en nätverkstudie som Nan

Lin, Yang-chih Fu och Ray-May Hsung har genomfört i Taiwan (Lin et al. i Lin et al. 2001).

Jag har dock omarbetat deras frågor och svarsalternativ för att den bättre ska passa in på

svenska förhållanden2. Jag har använt denna enkät för att undersöka om initiativtagarna har

relationer som spänner över strukturella hål. Enligt den teori, från Burt, som jag använder mig

1 Dagspress.se är en tjänst från tidningsutgivarna och presenterar information om dagstidningar och dagspress.
Tidningsutgivarna är en bransch- och arbetgivarorganisation för tidningsföretag och andra företag i
mediabranschen (Internet 2).
2 Frågor och enkät från intervjuer finns i bilaga 1.
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av är broar över strukturella hål en indikator på vilken struktur aktörernas nätverk har. Den

andra indikatorn är tillslutenhet inom nätverket och den har jag undersökt genom att fråga

initiativtagarna om de hade någon relation innan Piteåuppropet bildades.

De olika aktörerna har jag identifierat genom att använda snöbollstekniken. Metoden

innebär att aktörerna själva får ange vilka de samarbetat med och på så sätt har jag kunnat

identifiera nätverket empiriskt (Miles et al. 1994: 28). Metoden innebär en risk att missa

aktörer genom att utgå från fel aktör i början eller genom att alla aktörer inte är

sammankopplade med de övriga, vilket gör att de inte blir angivna (Hanneman, 2001: 8). Jag

anser att problemet med isolerade aktörer spelar en mindre roll i mitt arbete eftersom ett

initiativ till en manifestation inte kan genomföras av en isolerad aktör. Mina studier av

händelseförloppet, se bland annat inledning ovan, har tydligt pekat på att Hans Hansson är

den aktör som fick ”snöbollen att börja rulla”. Därför anser jag att han var rätt aktör att utgå

från. De fyra initiativtagare som jag identifierat har samtliga angivit varandra och inga nya

aktörer har dykt upp under intervjuerna och det bekräftar att jag inte börjat på fel ställe.

Det finns en risk med intervjuer som innebär att det går att styra respondenten med ”inpass,

utrop och minspel” (Svenning, 2000: 155). Jag har varit medveten om detta vid mina

intervjuer och därför har jag, när det gäller enkäterna, enbart upprepat frågan och inte gett

någon djupare förklaringar vid oklarheter. Vid redogörelsen av händelseförloppet har det varit

nödvändigt med följdfrågor, men eftersom samtliga respondenter gett en samstämmig bild

anser jag att jag inte styrt respondenterna på något sätt. För att de inte ska förstå vad jag är ute

efter i mina frågor har jag även undvikit att redogöra för mitt teoretiska ramverk till efter att

intervjun genomförts.

I mitt arbete har jag även tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som det

Vetenskapliga rådet tagit fram (1990). Samtliga respondenter har informerats om

undersökningens syfte och de har själva fått bestämma om de vill medverka. Jag har

anonymiserat aktörerna i kapitlet där jag redogör för den struktur deras nätverk har eftersom

dessa uppgifter kan vara känsliga och som jag ser det är det inte intressant att veta vem den

enskilde aktören är. I kapitlet där jag redogör för vägen fram till att nätverket bildades har jag

dock valt att namnge dem. Huvudanledningen till det är att den personliga bakgrunden skulle

avslöja vem som är vem även om jag inte namnger dem. Jag kan inte utesluta denna

information eftersom jag till viss del använder mig av dem i mina slutsatser. Samtliga aktörer

har även lämnat sitt samtycke till att namnges i den delen av uppsatsen.
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1.3 Avgränsningar

Till den första manifestationen kom ett par hundra män och enligt Hans Hansson saknar

nätverket medlemsregister och är därför av en mycket informell karaktär. Nätverket kan

därför vara mycket stort och jag har inom ramen för denna studie inte haft möjligheten att

studera ett större nätverk. Därför har jag valt att avgränsa mig till att studera de män som var

med och tog initiativ till den första manifestationen där Piteåuppropet bildades.

I min redogörelse för Piteå kommun har jag valt att avgränsa mig till att endast jämföra

Piteå och Luleå när det gäller det kvantitativa materialet. Som medelvärde i dessa analyser har

jag använt riket som helhet. Jag valde Luleå kommun som trots vissa skillnader, liknar Piteå

kommun på många sätt. De är till exempel båda kuststäder med relativt homogen

samhällsstruktur och kultur.

1.4 Disposition

I uppsatsens andra kapitel presenterar jag mitt teoretiska ramverk. Det består huvudsakligen

av John Kingdons teori om policyfönster, Robert Putnams teori om socialt kapital och Burts

modell av ett samband mellan ett nätverks struktur och dess sociala kapital. Därefter följer ett

kapitel där jag bygger en bro mellan teori och empiri genom att göra de analytiska begreppen

mätbara. De tre kapitlen som därefter följer utgör de empiriska delarna. I kapitel fyra

presenterar jag Piteå och redogör för begreppet piteandan. Jag gör även en jämförelse mellan

Piteå och Luleå utifrån olika statistiska uppgifter. Det femte kapitlet innehåller en presentation

av initiativtagarna till Piteåuppropet och vad som hände fram till dess det manliga nätverket i

Piteå bildades. Kapitel sex, som är det sista empiriska avsnittet, innehåller en presentation av

den struktur som initiativtagarnas nätverk hade innan initiativet. Det sista kapitlet i uppsatsen,

kapitel sju, består av en avslutande diskussion där jag sammanfattar min undersökning,

redogör för eventuella brister och nya frågor som har uppkommit under arbetets gång.
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2 SOCIALT KAPITAL I TEORIN

Jag ämnar inleda denna teoridel med en presentation av John Kingdons teori om

policyfönster. Vad gör att en fråga kommer upp på dagordningen medan andra inte gör det?

Därefter presenterar jag begreppet socialt kapital och redogörelsen där baseras på Putnams

definition av begreppet, kritiken mot den och andra definitioner av socialt kapital. Därefter

presenterar jag Ronald Burts modell om sambandet mellan ett nätverks struktur och dess

utfall. Vad gör att vissa nätverk fungerar bättre än andra?

2.1 Vad gör att en fråga kommer upp dagordningen?

John Kingdon frågade sig: “what makes an idea’s time come? […] What makes people in and

around government attend, at any given time, to some subjects and not to others?” Genom att

omarbeta den så kallade Garbage can modell som Cohen, March och Olsen publicerade 1972,

försökte Kingdon besvara den frågan (Kingdon, 1995: 1-2).

2.1.1 Garbage can modellen

Modellen, av Cohen med flera, är ett försök att förstå organisationers agerande. Forskarna

utgick från att organisationer är organiserade anarkier med tre kännetecken. Ett av dessa är

preferenserna som kan vara problematiska eftersom agerandet inte alltid styrs av dem utan

istället är det tvärtom. Ytterligare kännetecken är det flytande deltagandet och att aktörerna

inte alltid förstår sin egen roll i organisationen. De identifierade fyra strömmar i en

organisation, dessa var problem, lösningar, deltagare samt valmöjligheter. Strömmarna kan

till viss del ses som självständiga i organisationen. Processen med strömmarna beskrivs av

forskarna på följande sätt: “a collection of choices looking for solutions in which they might

be aired, solutions looking for issues to which they might be the answer, and decision makers

looking for work” (Cohen, March och Olsen, 1972: 2). Deltagarna lämnar problem och

lösningar i soptunnan och det skapar i sin tur valmöjligheterna. Detta synsätt skiljer sig

diametralt från modellen om rationellt beslutsfattande (Ibid: 2).

2.1.2 Policyfönster

Kingdon i sin tur ser också organisationer som organiserade anarkier, skillnaden är att han

fokuserar mer på organiseringen. Han identifierar tre olika processer i en organisation, policy,

problem och politik, och menar att de agerar självständigt i förhållande till varandra

(Kingdon, 1995: 84-86).
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Kriser, katastrofer eller personliga händelser är exempel på faktorer som underlättar att ett

problem plockas upp till ytan. För att det ska ske måste de även stödja de föreställningar som

finns i samhället. Policy är de idéer som flyter runt i samhället i vad Kingdon kallar Primeval

soup, på svenska betyder det ungefär urtidssoppa3. I Kingdons teori är det idéer som flyter

runt i soppan och där ”mjukas” de upp genom att konfronteras med andra idéer. Soppan

förändras när nya element blandas in i den men även när de gamla idéerna förändras

(Kingdon, 1995: 116-117). Förslagen som överlever kännetecknas av att de är utarbetade och

därmed möjliga att implementera. Ytterligare ett kännetecken är att de stämmer överens med

medborgarnas egna värden (Ibid: 143-144). Den politiska strömmen består av den nationella

känslan, organiserade politiska krafter och förändringar i den politiska administrationen. Det

är de två förstnämnda delarna som har störst möjlighet att påverka dagordningen. Påverkan

sker genom att de plockas upp eller tvärtom försvinner (Ibid: 162-169).

När strömmarna möts ökar möjligheten att få upp en fråga på dagordningen. Möjligheterna

kallar Kingdon för policy windows, vilket på svenska blir policyfönster. Öppnandet av fönster

är ibland förutsägbart, och ibland inte. De är öppna en kort stund och det gäller att ta tillvara

på tillfället. Hinner det stängas utan att någon policyentreprenör agerat går tillfället förlorat.

Denna förlust blir permanent om det inte sker något som får fönstret att öppnas på nytt (Ibid:

162-169). Det som händer i samhället när ett policyfönster är på väg att öppnas beskriver

Kingdon på följande sätt:

A problem is recognised, a solution available, the political climate makes the time right for

change, and the constraint do not prohibit action. Advocates develop their proposals and then wait

for problems to come along to which they can attach their solutions, or for a development in the

political stream like a change of administration that makes their proposals more likely to be

adopted (Ibid: 88).

2.1.3 Policyentreprenörer

För att en fråga ska komma upp måste ett fönster öppnas, men det är också viktigt att någon

agerar. En sådan aktör är en policyentreprenör, en person som villig att investera sina resurser,

exempelvis tid, pengar, energi och rykte, för att få en framtida vinst. Det finns, enligt

Kingdon, flera olika förklaringar till varför de är villiga att satsa, exempelvis att de är

bekymrade över ett visst problem, de vill påvisa sina egna värden, påverka något utifrån ett

3 Begreppet kommer från biologin och är biologernas benämning för det som fanns innan livet kom till jorden.
Det var en soppa bestående av molekyler (Kingdon, 1995: 116-117).



8

personligt intresse eller för att de helt enkelt gillar det politiska spelet (Kingdon, 1995: 122-

123).

Entreprenörerna är medvetna om att olika händelser innebär en ökad möjlighet att få upp

en fråga på dagordningen och en skicklig sådan ökar en frågas möjligheter när ett fönster

öppnas (Ibid: 204-205). Om entrepenörernas agerande när ett policyfönster öppnas säger

Kingdon att: ”The window opens because some factor beyond the realm of the individual

entrepreneur, but the individual takes advantage of the opportunity” (Ibid: 182). Faktorer som

påverkar en entreprenörs framgång är förmågan att tala för andra och att personen är känd för

sina kontakter eller förhandlingsförmåga. Den viktigaste faktorn är dock att entreprenören är

ihärdig och envis (Ibid: 180-182).

Resonemanget om policyentreprenörer kopplar jag till teorin om socialt kapital, eftersom

jag anser att en sådan entreprenör bör ha en hög nivå av socialt kapital för att kunna agera

framgångsrikt.

2.2 Vad är socialt kapital?

Robert Putnam är en av de centrala gestalterna när det gäller begreppet socialt kapital. Han

hade funderat på varför inte alla demokratier lyckas med att skapa starka och effektiva

institutioner som tillgodoser medborgarnas behov. En institutionell förändring i Italien gav

honom en möjlighet att studera detta (Putnam, 1996: 9-13).

2.2.1 Putnams definition av socialt kapital

Putnams studier i Italien visade att de regioner som hade starkast medborgaranda styrdes mest

effektivt (Ibid: 121). Medborgarandan mättes genom att titta på föreningslivets utbredning,

tidningsläsande och politiskt deltagande (Ibid: 113-116). Putnam påstod att en stark

medborgaranda underlättar samarbete eftersom:

Frivilligt samarbete är lättare i ett samhälle som ärvt ett stort socialt kapital i form av normer för

ömsesidighet och nätverk av samhällsengagemang. Med socialt kapital menar vi här inslag i

samhällsorganisationen, till exempel förtroende, normer och nätverk som kan förbättra

samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade operationer (Ibid: 201).

I teorier som exempelvis det kollektiva handlandets logik, fångarnas dilemma och

allmänningarnas tragedi är problemet att när garantier saknas uppstår inget samarbete.

Förväntar jag mig att den andra parten ska svika sin del av avtalet kommer att jag också att

svika min del. För att ett samarbete ska fungera måste jag inte bara lita på mig själv, även



9

andra måste göra det (Putnam, 1996: 196-197). I samhällen där det sociala kapitalet, i form av

samhällsengagemang, är stort är det lättare att övervinna det kollektiva handlandets logik

eftersom det finns garantier för mig att motparten kommer att hålla sin del av avtalet. Putnams

slutsats är att det är socialt kapital som gör att vissa demokratier lyckas med att skapa starka

och effektiva institutioner. Putnam betonar relationen mellan sociala nätverkskonstellationer

och förmågan att organisera sig effektivt (Ibid: 210).

2.2.2 Socialt kapital och andra former av kapital

Enligt James Coleman är socialt kapital, precis som fysiskt- och humankapital, en tillgång

som gör det möjligt att uppnå saker som inte vore möjliga annars (Coleman, 1990: 302).

Likheterna mellan dessa former av kapital är att de minskar om det inte investeras i dem. På

samma sätt som investeringar sker i utbildning och maskiner måste det även ske i de sociala

relationerna, annars kommer de att försvinna. En skillnad mellan socialt kapital och andra

former av kapital är att med den sociala formen, är det inte alltid den som investerar i det som

tjänar på det (Ibid: 315-321). Det är även svårare att mäta tillgången och investera i socialt

kapital (Rothstein, 2003: 114).

2.2.3 Kritik mot Putnams definition

Det riktas kritik mot Putnams definition av socialt kapital. Alejandro Portes menar att det

fundamentala problemet med definitionen är att den blir tautologisk eftersom socialt kapital

blir både orsak och verkan (Portes, 1998: 19). Definitionen av begreppet byggs in i det som

förklaras och det gör att Putnams definition blir alltför bred för att vara empiriskt användbar

(Rothstein, 2003: 97).

Rothstein ser två komponenter i Putnams definition av socialt kapital, deltagande i nätverk

och mellanmänsklig tillit. Dessa bör hållas åtskilda eftersom komponenterna har olika

betydelse. Rothstein hävdar att störst vikt bör läggas vid mellanmänsklig tillit och det

motiverar han med två olika skäl. Ett är att frivilliga organisationer inte kommer till stånd om

det inte finns tillit mellan människor. Det andra skälet är vad Rothstein kallar för ”Hells

Angels syndromet”, det vill säga mellanmänskliga relationer, som skapar hat och misstro mot

det omgivande samhället. Förutom kriminella nätverk, kan dessa typer av organisationer även

återfinnas bland exempelvis olika etniska-, religiösa- och politiska organisationer (Ibid: 97-

98). Problemet med negativt socialt kapital tog Putnam upp i sin andra bok, ”Den ensamme

bowlaren”, som utkom några år före Rothsteins bok. Han använder sig där av den man som

sprängde en bomb i Oklahoma som ett exempel på negativt socialt kapital. Utan denne mans
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eget, väl fungerande, nätverk hade han inte kunnat genomföra sitt sprängdåd. Han menar att

precis som andra former av kapital kan det social även styras illvilliga och antisociala syften

(Putnam, 2000: 21-22).

2.2.4 Socialt kapital i mänskliga relationer

Rothstein definierar socialt kapital, utifrån de två olika termer som det är sammansatt av,

social och kapital. Han säger att: ”’Social’ indikerar att det har något att göra med relationer

mellan individer, ’kapital’ att det utgör någon slags tillgång för de människor eller

organisationer som är i besittning av det” (Rothstein, 2003: 110).

Han ser två dimensioner av socialt kapital på den individuella nivån, en kvalitativ och en

kvantitativ. I den kvantitativa dimensionen är det antalet sociala kontakter en individ har som

mäts, i den kvalitativa mäts graden av tillit som tillskrivs dessa kontakter. ”Ju fler människor i

ett samhälle (eller i en organisation) som har många och spridda sociala relationer med

människor som de anser vara pålitliga, desto större är tillgången på socialt kapital i det

samhället (eller organisationen)” Rothstein medger att det finns begränsningar med att hitta

kvantitativa mått på denna definition av socialt kapital (Ibid: 110-112).

Nan Lin skriver att: ”social capital may be defined operationally as the resources

embedded in social networks accessed and used by actors for actions”. Med denna definition

menar han att det finns två viktiga komponenter i begreppet. Socialt kapital är resurser

inbäddade i sociala relationer och det är aktörerna som sköter användningen av dem (Lin,

2001: 24-25). Att socialt kapital finns i relationen mellan människor är den definitionen av

begreppet jag utgår från i min uppsats.

2.3 Socialt kapital och nätverkets struktur

Vilken typ av nätverk genererar socialt kapital? Ronald Burt påstår att antalet kontakter och

dess spridning har mycket stor betydelse för det sociala kapitalet. Han utarbetade en modell

där han visar på vilka typer av nätverk som ger ett större socialt kapital. Genom att använda

sig av två tidigare teorier om socialt kapital påvisar han att nätverkets struktur har betydelse

när det gäller socialt kapital och utfall. De teorier han använder är network closure, som på

svenska betyder tillslutenhet inom nätverket, och strukturella hål (Burt i Lin et al. 2001: 31-

32).
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2.3.1 Styrkan med svaga band

Tanken med strukturella hål har Burt hämtat från Mark Granovetters teori om styrkan med

svaga band, så kallade weak ties. Granovetter studerade arbetslösa och hur snabbt det gick för

dem att hitta ett nytt jobb. Studierna visade att människor som har många svaga band

snabbare hittade nytt jobb eftersom de svaga banden innebär att de har kontakter i fler olika

grupperingar än vad en person med starka band har. Med starka band kan en person bara ha

ett begränsat antal kontakter eftersom det krävs mer arbete för att underhålla dem. Personer

med starka band blir därför lättare isolerade inom sina respektive grupper (Granovetter, 1973:

1371-1376). Detta beskriver Granovetter själv med orden; ”The fewer indirect contact one has

the more encapsulated he will be in terms of knowledge of the world beyond his own

friendship circle; thus bridging weak ties (and the consequent indirect contacts) are important

in both ways” (Ibid: 1371).

Strukturella hål är svagare kopplingar i samhället. Genom att överbrygga dem skapas broar

mellan olika nätverk. Dessa broar ger individen en högre nivå av socialt kapital eftersom

denne då får tillgång till information från andra nätverk snabbare än vad som skulle vara fallet

utan broarna. Burt visar fördelarna med broarna med en figur där han jämför två olika aktörer.

Punkterna i denna figur representerar aktörer och linjerna visar på relationer. En streckad linje

innebär att relationen är svagare än när linjen är heldragen (Burt i Lin et al. 2001: 34-37).

Figur 2.1: Relationen inom och mellan gruppen

Källa: Burt i Lin et al. 2001: 33

Personerna X och Y i nätverk C har lika många kontakter, fyra starka och en svagare. Person

X har, till skillnad från Y, kontakter i andra nätverk. Dessa kontakter är broar över strukturella

hål. Utan X skulle ingen information spridas mellan de olika nätverken (Burt i Lin et al. 2001:

35-37). Denne person har därför mer socialt kapital än Y eftersom dennes kontaktnät

Nätverk B

Nätverk A

Nätverk C

Person X
Person Y
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innefattar relationer som spänner över strukturella hål. Sådana kontaktnät ger, enligt Burt,

”broad, early access, and entrepenurical control over, information” (Burt i Lin et al. 2001: 37).

2.3.2 Tillslutenhet inom nätverket

Teorin om tillslutenhet inom nätverket, som Burt också använder sig av, kommer

ursprungligen från Coleman. I nätverk med tillslutenhet är alla aktörer sammankopplade

vilket gör att ingen kan smita undan. Informationen kan lättare spridas till alla aktörer och

riskerna med samarbete minskar eftersom gruppen har stora möjligheter att utöva sanktioner.

Detta är ett resultat av att alla aktörer är sammankopplade. På det sättet undviks problemen

med det kollektiva handlandets logik. Fördelarna med tillslutenhet inom nätverket tydliggör

Coleman med en figur som jag presenterar här nedan. Den består av tre aktörer och tre olika

typer av nätverk (Coleman, 1990; 313-315).

Figur 2.2: Olika typer av tillslutenhet

Källa: Coleman, 1990: 314-315

I det första nätverket råder fullständig tillslutenhet eftersom alla aktörer har kontakt, medan

det andra nätverket saknar tillslutenhet. Där är det två aktörer som inte alls har någon direkt

kontakt med varandra och det skapar problem med informationsflödet. Situationen är något

bättre i det sista nätverket eftersom det har viss kontakt mellan alla aktörer. Det optimala är

dock att ha ett nätverk av den första typen (Coleman, 1990: 313-315). De är rika på socialt

kapital eftersom de kan agera tillsammans med ett lyckat resultat (Burt i Lin et al. 2001: 34-

38). Det är även det som Rothstein menar när han talar om mellanmänsklig tillit som en av två

komponenter han ser i Putnams definition av socialt kapital.

Fullständig tillslutenhet Ingen tillslutenhet Viss tillslutenhet
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2.3.3 Burts modell

Burt integrerade dessa två teorier i en figur för att visa sambandet mellan nätverkets struktur

och socialt kapital på gruppnivå. Den figuren presenterar jag här nedan. På den vertikalt axeln

finns graden av strukturella hål och på den horisontella finns graden av tillslutenheten inom

nätverket.

Figur 2.3: Sambandet mellan nätverkets struktur och socialt kapital

Källa: Burt i Lin et al. 2001:48

Grupp A är den grupp som presterar bäst eftersom den lyckas överbrygga strukturella hål. Det

finns samtidigt många och täta kontakter inom gruppen eftersom nätverket har en hög grad av

tillslutenhet. Grupp C fungerar sämst eftersom den har en låg nivå av tillslutenhet, dåligt

kommunikation och koordination, och få kontakter utanför nätverket. Grupp B har starka

band aktörerna emellan, men svårt att nå ut eftersom de inte har lyckats överbrygga

strukturella hål. Den sista gruppen, D, har överbryggt dem, men eftersom integrationen inom

nätverket är dålig kommer de inte att kunna fungera optimalt (Burt i Lin et al. 2001: 47-51).

Burts slutsats av detta är att nätverk som är täta och samtidigt spänner över många strukturella

D. Dåligt integration A. Maximalt presterande

C. Dålig funktion B. Sammanhängande

Hög

Grad av
strukturella
hål

Låg

Låg Hög

Grad av tillslutenhet inom nätverket
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hål fungerar bättre. De personer som finns i knytpunkterna har större socialt kapital eftersom

de snabbt får tillgång till ny information och resurser (Burt i Lin et al. 2001: 32).

Sociala nätverk kännetecknas av att de har en obestämd karaktär, de styrs av ömsesidigt

agerande och inte av beslut som fattas autoritärt. Individer som är knytpunkter i ett maximalt

presterande typ av nätverk har ett stort socialt kapital tack vare sina många direkta och

indirekta kontakter. Dessa finns både i och utanför nätverket. Sådana individer finns i grupp A

i Burts modell. Ofta agerar individerna därför att de har ett gemensamt intresse i en fråga och

de har egna resurser med sig in i det gemensamma arbetet. Dessa resurser är kopplingar till

andra former andra typer av nätverk och de kommer från det egna arbetet, släkt, vänner och

föreningar där de är aktiva (Lin, 2001: 38).

2.3.4 Brobyggare

Aktörer i grupp A kan kopplas samman med vad de danska demokratiforskarna, Bang och

Sørensen, kallar för brobyggare. De menar att brobyggare är människor med ett stort

engagemang, både i föreningar och i politiken. Engagemanget genererar många kontakter med

experter, politiker och företagare, det gör att de på ett effektivt sätt kan mobilisera resurser.

Detta går exempelvis att koppla ihop med Granovetters teori om svaga band, eftersom

engagemanget skapar länkar mellan olika organisationer och institutioner i samhället.

Brobyggaren är i första hand inriktad på ”den lilla” politiken, det vill säga på lokal nivå, men

de kan även vara aktiv i ”den stora” politiken på riksnivå. Eftersom brobyggaren är förtrogen

med de regelverk och normer som finns i demokratin, känner de sig hemma i flera

institutionella sammanhang och det gör denne aktör viktig eftersom det skapar broar mellan

olika grupperingar i samhället (Bang och Sørensen refererad av Montin i SOU, 1998:155 s.

88-91).

Eftersom framgången för en policyentreprenör beror på dennes kontakter kopplar jag ihop

resonemanget om brobyggare med resonemanget om policyentreprenörer. En framgångsrik

entreprenör har kontakter som fungerar som broar över strukturella hål och de är därmed

brobyggare.

2.4 Sammanfattning

Kingdon menar att en fråga kommer upp på dagordningen eftersom ett policyfönster öppnas.

När detta sker agerar en policyentreprenör som tar tillvara på det tillfälle som det öppnade

fönstret innebär. En sådan entreprenör är, som jag ser, det en person med stort socialt kapital

inbäddade i sina relationer. Putnam är en central gestalt när det gäller begreppet socialt kapital
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och hans studier i Italien visade att områden med socialt kapital, i form av

samhällsengagemang, lättare övervinner problemen med det kollektiva handlandets logik.

Kritik har riktats mot hans definition av begreppet och andra definitioner har utarbetats.

Rothstein och Lin menar båda att socialt kapital finns i relationer mellan människor, det vill

säga nätverk. Det är den definitionen som jag utgår ifrån i min uppsats. Burt bygger vidare på

den och introducerar en modell som specificerar vilken typ av nätverk som är rika på socialt

kapital och som därmed ger bättre utfall. Nätverk där aktörerna har relationer som spänner

över strukturella hål och som har tillslutenhet inom nätverket är mer framgångsrika än andra.

Detta eftersom aktörerna är brobryggare med kontakter i andra nätverk och det gör att

informationen kan spridas utan problem mellan de olika nätverken men även i det egna

nätverket eftersom alla aktörer i nätverket är sammankopplade.

I Piteå skedde plötsligt en organisering när en fråga kom upp på dagordningen och ett

nätverk bildades. För att en lyckad organisering ska ske måste det enligt teorin finnas ett

befintligt nätverk som kännetecknas av tillslutenhet och att aktörerna har relationer som

överbrygger strukturella hål. Den hypotes jag formulerade inledningsvis var att orsaken till

den lyckade organiseringen i Piteå är ett resultat av initiativtagarna har ett stort socialt kapital.

I den återstående delen av uppsatsen kommer jag att testa den genom att besvara de tre

frågeställningar som formulerades i syftet. Hur ser det sociala kapitalet ut på kommunnivå i

Piteå? På vilket sätt agerade männen bakom initiativet när kvinnan i Piteå dödades och ett

policyfönster öppnade? Var nätverket bakom initiativet rikt på socialt kapital?
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3 OPERATIONALISERING

I detta kapitel redogör jag för hur jag ska göra de teoretiska begreppen mätbara. Jag bygger

därmed en bro mellan teori och empiri.

3.1 Undersökningen av socialt kapital på kommunnivå

I min undersökning på kommunnivå använder jag de indikatorer som Putnam menade visar på

medborgaranda och som bidrar till att öka det sociala kapitalet. Dessa är tidningsläsande,

föreningsliv och politiskt deltagande.

Jag har ägnat mycket tid åt att söka kvantitativ data på dessa indikatorer. När det gäller

föreningsliv har jag inte kunnat hitta något material annat än på länsnivå och jag har därför

valt att använda uppgifter om företagsamheten i Piteå och Luleå kommun. Det politiska

deltagandet har jag studerat genom att titta på valdeltagandet i de två senaste riksdagsvalen.

För både företagsamheten och valdeltagandet har jag valt att ta med siffror för Sverige som

helhet för att kunna visa på vilken nivå dessa kommuner befinner sig jämfört med övriga

riket. För den sista indikatorn, tidningsläsandet, har jag använt uppgifter om

hushållstäckningen för lokaltidningarna i Piteå respektive Luleå.

Om Piteå kommun ligger på en högre nivå än Luleå kommun när det gäller var och en av

dessa faktorer tolkar jag det som indikatorer på att Piteå kommun har en hög nivå av socialt

kapital. Eftersom jag för företagsamheten och valdeltagandet även redovisar siffror för riket

som helhet kan jag utläsa om dessa siffror är höga eller låga i riket som genomsnitt.

3.2 Undersökningen av socialt kapital på nätverksnivå

På nätverksnivå utgår jag från Burts modell över sambandet mellan nätverkets struktur och

socialt kapital. Därför undersöker jag tillslutenheten inom nätverket och om aktörerna har

relationer som spänner över strukturella hål.

3.2.1 Tillslutenheten inom nätverket

När det gäller tillslutenheten har jag låtit respondenterna ange om de kände de övriga

aktörerna sedan tidigare och hur deras relation då såg ut. Var de släktingar, vänner eller

bekanta? Det viktigaste är dock att fastställa om det funnits någon form av band snarare än

vilken typ av band som har gjort att alla aktörer varit sammankopplade. Informationen tolkar

jag utifrån den figur på olika typer av tillslutenhet som Coleman utarbetade och som jag

presenterade i teorikapitlet.
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Om alla aktörer uppger att de kände varandra och hade kontakt innan initiativet, tolkar jag det

som att nätverkets aktörer har en tillslutenhet inom gruppen. Är det en aktör i nätverket som

fungerar som nav och det är den enda aktör som har kontakt med samtliga aktörer tolkar jag

det som om nätverket saknar tillslutenhet. Jag anser att nätverket har en viss grad av

tillslutenhet om det finns kontakter mellan de flesta aktörer, dock inte alla.

3.2.2 Strukturella hål

För att fastställa om initiativtagarna är brobyggare med relationer som spänner över

strukturella hål har jag dels låtit dem själva ange hur deras kontaktnät ser ut och dels har de

fått svara på enkät. Denna enkät är baserad på en metod som Nan Lin, Yang-chih Fu och Ray-

May Hsung utarbetat. Metoden innebär att en aktörs kontaktnät karaktäriseras genom så

kallade positionsgeneratorer. Respondenten får svara på om de känner personer i olika

positioner i samhället och hur dessa relationer ser ut. Den metoden användes av Lin med flera

i en taiwanesisk studie, där femton olika yrkesgrupper valdes ut efter klass och prestige.

Därefter användes svaren till att mäta antalet kontakter och hur spridningen mellan dem såg ut

(Lin et al. i Lin et al. 2001: 63-66). Enkäten bestod av fyra frågor. Först fick de svara på om

de hade släktingar, vänner eller bekanta inom de femton olika yrkesgrupperna. Därefter fick

de svara på vilken relation de hade till denna kontakt. Saknade de en kontakt inom en

yrkesgrupp fick de svara på vem de skulle gå genom för att få kontakt med en person inom

den yrkesgruppen. Den sista frågan var vilket yrke den personen som de gick genom hade. De

olika yrkesgrupperna var exempelvis elektriker, företagare, sjuksköterska, polis och reporter

(Ibid: 77). Jag har omarbetat dessa frågor och valt tio olika yrkesområden och sektorer istället

för yrken. Detta har jag gjort för att anpassa undersökningen till svenska förhållanden.

Om en aktör har kontakt inom flera sektorer och yrkesområden samtidigt som de själva

anser att de har ett stort kontaktnät anser jag att det visar att aktörerna har relationer som

spänner över strukturella hål. Har de kontakt inom flera sektorer och yrkesområden samtidigt

som aktörerna inte anser att de har stora kontaktnät, eller vice versa, tolkar jag det som att de

till viss del har överbryggt strukturella hål. Har de färre kontaktnät och anser sig ha små

kontaktnät tolkar jag det som att de inte har överbryggt strukturella hål.
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4 SOCIALT KAPITAL PÅ KOMMUNNIVÅ

I detta kapitel presenterar jag Piteå Kommun och begreppet piteandan. Jag analyserar även

statistik för kommunen och indikatorer för socialt kapital. Utifrån detta kapitel svarar jag på

min andra frågeställning. Hur ser det sociala kapitalet ut på kommunnivå i Piteå?

4.1 Piteå

Piteå är beläget vid kusten i de södra delarna av Norrbotten. Kommunen fick stadsprivilegier i

början av 1600-talet och i slutet av samma århundrade flyttades centralorten till dess

nuvarande läge på Häggholmen. Under den första delen av 1800-talet var Piteå Norrbottens

residensstad och sedan dess är det en uppgift som Luleå har (Internet 4).

Antalet invånare i kommunen 2004 uppgick till 40830 personer, av dessa bor 45 procent i

centralorten (Ibid). I motsats till de flesta andra kommuner i Norrbotten, dock inte Luleå, har

Piteås befolkning ökat varje år under 2000-talet. Ökningen sedan 1968 är 25 procent samtidigt

som Norrbotten som helhet minskat med 3 procent under den tidsperioden (Internet 6).

Förutom kommunen och landstinget fanns 2004 de största arbetsgivarna inom

skogsindustrierna, Kappa Kraftliner och SCA. Andra medelstora företag är ABB Power

Technologies, callcenterföretaget Excellent, Konsum Norrbotten samt bankföretagen

Föreningssparbanken och Nordea (Internet 7).

4.2 Piteandan

Begreppet piteandan är en benämning på den självbild och identitet som sägs karaktärisera

pitebon. Nils Dahlbäck i Piteå har studerat begreppet historiskt och har kommit fram till att

det består av positiva egenskaper såsom självtillit, självständighet, initiativkraft,

företagsamhet och en stolthet över den egna orten. Piteandans negativa sidor är enligt honom

självtillräcklighet och eventuellt trångsynthet (Dahlbäck i Lundmark, 2004: 9-10).

Piteå drogs aldrig med i den kommunism som etablerades i Norrbotten under 1900-talet

och kommunen styrdes i början av samma århundrade av liberaler/frisinnade, med opposition

från höger. Detta ser Dahlbäck som faktorer som har gjort att piteandan kunnat utvecklas. Han

menar även att det funnits en lång tradition av företagsamhet i Piteå som innebär att piteborna

löst problem genom att ta saken i egna händer. Som exempel på företagsamheten tar han upp

de lokala företag som finns och har funnits inom bank- och försäkringsområdet samt olje- och

bensinhandel. Han lyfter även fram lokaltidningen Piteå-Tidningen, som tack vare sin stora

täckning på orten kunnat sprida attityder och värderingar. Efter att Luleå blev Norrbottens
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residentsstad hamnade Piteå i dess skugga och Dahlbäck menar att det också bidragit till att

bevara ortens karaktär som småstad (Dahlbäck i Lundmark, 2004: 17-22).

Piteandan bidrar till att underlätta samarbete och nätverksanda i Piteå. Jag anser att det går

att se som ett uttryck av den medborgaranda och socialt kapital som Putnam talar om.

Piteandan är de normer för ömsesidighet och nätverk av samhällsengagemang som underlättar

socialt kapital. Enligt honom är det en hög nivå av tidningsläsande, politiskt deltagande samt

deltagande i föreningslivet som bidrar till att skapa en sådan medborgaranda. För att

undersöka om Piteå har en hög nivå av socialt kapital tittar jag därför på indikatorerna för

detta.

4.2.1 Företagsamheten

Det har inte varit möjligt att hitta statistik över deltagandet i föreningslivet. Istället har jag valt

att använda siffror som visar på andelen egna företagare. Denna faktor har fått indikera

engagemanget i samhället. Företagsamheten är en del av piteandan och en framgångsrik

företagare bör, som jag ser det, ha en hög nivå av socialt kapital i sina relationer för att kunna

övervinna det kollektiva handlandets logik. Det går inte som företagare att förvänta sig att

någon annan ska agera, istället måste denne själv ta tag och lösa problem som uppstår. Med

relationer som spänner över strukturella hål underlättas detta agerande.

Tabell 4.1: Egna företagare i Piteå, Luleå och Sverige 2002

Egna företagare

Piteå 6,2 %

Luleå 4,5 %

Sverige 7,7 %

Källa: Internet 6

Dessa siffror visar att företagsamheten är drygt 1,5 procentenheter större i Piteå än Luleå.

Jämfört med Sverige som helhet är dock dessa siffror inte särskilt höga i och med att

genomsnittet för riket är högre än andelen företagare i båda dessa kommuner. På lokal nivå

går det dock att konstatera att Piteå har en högre företagsamhet och det är en indikator på att

Piteå har en hög nivå av socialt kapital.
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4.2.2 Lokaltidningarnas täckning i Piteå och Luleå

Eftersom det inte gått att finna siffror som visar på tidningsläsandet har jag istället valt att

redovisa hushållstäckningen för de tre lokaltidningarna i Piteå och Luleå.

Piteå-Tidningens utgivningsort är Piteå medan Norrländska Socialdemokraten och

Norrbottens Kuriren har Luleå och Boden som utgivningsorter. Norrländska

Socialdemokratern och Piteå-Tidningen har både socialdemokratisk beteckning. För

Norrbottens Kuriren är den moderat (Internet 2).

Tabell 4.2: Hushållstäckning för lokaltidningarna i Piteå och Luleå

Tidning Piteå Luleå

Piteå-Tidningen 75 % 1 %

Norrbottens Kuriren 9 % 49 %

Norrländska Socialdemokraten Uppg. saknas 33 %

Källa: Internet 2

Den totala hushållstäckningen i Piteå och Luleå är 84 respektive 83 procent. Eftersom jag inte

har några siffror för hela Sverige att jämföra med eller statistik över hur många som läser en

dagstidning varje dag kan jag inte säga huruvida detta är höga eller låga siffror. Det jag kan

utläsa från materialet är dock att det finns en tidning som har mycket stark ställning i Piteå

samtidigt som marknaden är delad i Luleå mellan två olika aktörer. Med en tidning som har

en sådan ställning är det lättare att sprida de åsikter och värderingar som Dahlbäck talade om.

Viktigt att notera är att dessa siffror endast anger täckningen för hushållen och inte den

totala täckningen på orten. Den är med stor sannolikhet mycket större eftersom många

kommer i kontakt med lokaltidningen på andra ställen än hemmet, exempelvis i skolan eller

på jobbet.
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4.2.3 Valdeltagandet

Politiskt deltagande är, enligt Putnam, en av tre indikatorer på medborgaranda som i sin tur

ger socialt kapital i ett samhälle. Detta deltagande visar sig exempelvis i riksdagsvalen. Därför

visar jag i tabellen nedan siffror för valdeltagandet i Piteå och Luleå kommun samt riket som

helhet vid de två senaste riksdagsvalen.

Tabell 4.3: Valdeltagande i riksdagsvalen 1998 och 2002 i Piteå, Luleå och Sverige

1998 2002

Piteå 86,3 % 84,9 %

Luleå 83,1 % 82,2 %

Sverige 81,4 % 80,1 %

Källa: Internet 8

Valdeltagandet har gått ner i både Piteå och Luleå kommun vid valen 1998 och 2002.

Eftersom detta även skett i valdeltagandet för riket som helhet indikerar det att nedgång inte

är specifikt för dessa orter. Båda kommunerna har dock ett högre valdeltagande än riket i

genomsnitt vid båda tillfällena. Piteå kommuns valdeltagande är även högre än Luleå

kommuns vid båda dessa val och det är en indikator på att piteborna har ett större

samhällsengagemang och därmed större socialt kapital.

4.3 Sammanfattning

Piteandan är, enlig Nils Dahlbäck, en benämning på pitebornas karaktär. Begreppets positiva

sidor är exempelvis företagsamhet och initiativförmåga men det rymmer även negativa sidor

som exempelvis självtillräcklighet. Piteandan är, som jag ser det, jämförelsebar med den

medborgaranda som Putnam talar om. När det gäller tidningsläsandet går det inte att dra

slutsatser om siffrorna är höga eller låga, det jag kan konstatera är att drygt 80 procent av

hushållen på båda orterna täcks av olika lokaltidningar. Den totala täckningen är med stor

sannolik högre eftersom många kommer i kontakt med lokaltidningen på andra ställen än

hemmet. Siffrorna över andelen egna företagare och valdeltagandet indikerar att

medborgarandan är starkare i Piteå än i Luleå. En starkare medborgaranda innebär att Piteå

har en högre nivå av socialt kapital och att initiativtagarna till manifestationen för kvinnofrid
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därmed befann sig i ett samhälle rikt på socialt kapital. Det kan ha bidragit till att underlätta

agerandet för initiativtagarna.

En bidragande orsak till att medborgarandan/piteandan är större i Piteå tror jag ligger i den

starka ställning som Piteå-Tidningen har i kommunen. Eftersom de flesta pitebor läser samma

tidning varje dag har åsikter och värderingar kunnat spridas på ett helt annat sätt än i Luleå

där marknaden är delad. Detta är en av huvudorsakerna till att piteandan kunnat leva kvar

trots att världen blir allt mer internationaliserad. Piteå-Tidningen når tre fjärdedelar av

kommunens hushåll under en dag.

Kvinnomordet i Piteå innebar att ett policyfönster som öppnades och för att frågan ska

komma upp på dagordningen måste skickliga policyentreprenörer agera för ett lyckat resultat.

Organiseringen i Piteå hade ett lyckat resultat och det leder vidare till frågan om hur

initiativtagarna agerade när kvinnan dödades och ett policyfönster öppnades.
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5 BAKGRUNDEN TILL PITEÅUPPROPET

I detta kapitel redovisar jag vilka de olika initiativtagarna var och vilken bakgrund de har.

Därefter sammanfattar jag deras berättelse om vad som hände fram till dess nätverket

bildades, men även varför de engagerade sig och varför de tror att män i Piteå slöt upp.

Informationen som ligger till grund för detta kapitel kommer från intervjuer som jag

genomfört med de fyra initiativtagarna.

5.1 Initiativtagarna

Genom snöbollstekniken har jag identifierat fyra aktörer som var med och tog initiativ till den

första manifestationen. Där bildades det manliga nätverket i Piteå, som även kallas för

Piteåuppropet. Dessa aktörer är Hans Hansson, Ronny Eriksson, Lars Lindgren och Peder

Jonson. Samtliga respondenter har lämnat sitt medgivande till att namnges i denna del av

uppsatsen.

5.1.1 Hans Hansson

Hans Hansson är verksam som chef för Kultur och Fritid i Piteå, en tjänst han har haft sedan

1991. Han är utbildad socionom och har tidigare varit verksam inom socialtjänsten i olika

Stockholmskommuner. År 1968 lämnade han Piteå och 20 år senare flyttade han tillbaka. Han

är inte partipolitiskt aktiv men följer aktivt med i samhällsdebatten. Han är engagerad i Piteås

Konstförening och Piteå IF. Sitt professionella kontaktnät beskriver han som mycket stort

eftersom han har kontakter i både den kommunala förvaltningen och det lokala föreningslivet.

5.1.2 Ronny Eriksson

Ronny Eriksson kom till Piteå från Harads för att gå gymnasiet i slutet av 60-talet. Han är

utbildad fritidspedagog, men är idag verksam som artist och inblandad i driften av

kulturcaféet Krokodil i Piteå. För närvarande är han inte aktiv i någon förening, något parti

eller någon annan form av organiserat nätverk, förutom Piteåuppropet. Tidigare har han varit

aktiv i olika frågor bland annat Nej till EU. Även om han inte är politiskt aktiv menar han att

hans scenframträdanden är politiska eftersom han tar ställning i olika politiska frågor där. Det

egna kontaktnätet beskriver han som stort.
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5.1.3 Lars Lindgren

Lars Lindgren arbetar sedan ett år tillbaka som hockeykonsulent för Svenska

hockeyförbundet. Tidigare har han varit verksam som både tränare och spelare inom hockeyn.

Han har även arbetat med friskvård inom företag samt utbildningar för föreningar och

organisationer. Lindgren kommer ursprungligen från Piteå, men har bott på olika ställen, både

i och utanför Sverige. I och med att han har bott på många ställen anser han själv att han har

ett stort och bra kontaktnät. Idag är han inte aktiv i någon förening eftersom det inte är

förenligt med hans nuvarande tjänst som innebär mycket intensivt arbete på vintern.

5.1.4 Peder Jonson

Den fjärde aktören är Peder Jonson, han är sedan slutet av 1997 är kyrkoherde i Piteå

Landsförsamling. Han kommer ursprungligen från Nederluleå och har tidigare jobbat i

Malaga, Spanien och i Hortlax församling utanför Piteå. Det egna kontaktnätet definierar han

som stort och vitt eftersom han har många kontakter både i Sverige och i övriga Europa. Som

medlem i Rotary i Piteå har han även många kontakter i det lokala förenings- och näringslivet.

5.2 Vägen till Piteåuppropet

Samtliga aktörer lyfte fram Hans Hanssons insändare som den händelse som fick dem att enas

och bjuda in männen i Piteå till en manifestation för kvinnofrid. Ingen av de fyra aktörerna

uppger att de kände den dödade kvinnan personligen, men de beskriver alla att händelsen

berörde dem djupt. En av respondenterna menar att den misshandlade kvinnans död blev

väldigt närgånget för alla pitebor eftersom hon jobbade på ett stort varuhus i kommunen. De

flesta hade därmed sett henne och visste vem hon var. Flera av initiativtagarna beskriver även

att misshandeln som ledde till kvinnans död var stadens stora samtalsämne under den vecka

som följde efter händelsen.

Hanssons gnista tändes när ingen reagerade på kvinnans död samtidigt som många män var

upprörda över den man som blev dödad av en björn. Långt innan detta skedde uppger han att

han funderat över varför männen är så tysta och inte protesterar mot det som sker. Han

skämdes som man för sin egen tystnad och svek mot kvinnorna. Enligt honom måste även

männen komma in på arenan för att en förändring ska kunna ske.

När Jonson läst insändaren började han fundera på vad den betydde. Dagen efter träffade

han författaren bakom insändaren på gymmet och de diskuterade det som skett. Där fick de

idén att bjuda in männen i Piteå till ett möte. Båda visste att många män reagerat som dem

eftersom insändaren resulterat i att många män kontaktat dem och uttryckt att de tyckte
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likadant. De bestämde sig för att kontakta de två andra initiativtagarna för att höra om de

också ville var med.

Hansson uppger att han sedan tidigare visste var Lindgren stod i sakfrågan och att det därför

var naturligt att kontakta honom. Den sistnämnde menar att han dessutom kände väldigt starkt

i frågan, det som skett hade blivit väldigt närgånget eftersom den dödade kvinnan bodde 300

meter från hans hem. Han betonar vikten av att agerandet blir brett och att aktörerna kommer

från många olika områden eftersom han menar att det då går att göra mer än vad som vanligen

görs.

En av initiativtagarna beskriver den skam han kände skam över att stadens kvinnojour hade

fått slita många år utan att få det stöd de behövde. Den hotades nu av nedläggning och han tog

kontakt med dem innan manifestationen för att ta reda på vad de behövde för att finnas kvar.

Han uppgav att de, trots att organisationen till största del ska bestå av ideella insatser,

behövde pengar för att kunna anställa en person.

En av de fyra aktörerna uppger att han inte varit med och tagit liknade initiativ tidigare,

medan en annan varit aktiv och nämner Afghanistankommittén i Piteå som ett exempel. De

två återstående uppger att de båda varit aktiva och tagit initiativ i olika frågor genom sina

arbeten. Inga initiativ har dock fått samma uppmärksamhet som Piteåuppropet.

Initiativtagarna beskriver att de inte hade några svar inför mötet som hölls på kulturcaféet

Krokodil. De ville se vad männen ville göra, om de ville göra någonting. Det visade sig att de

ville det och gensvaret blev mycket stort. Ungefär 150 människor befann sig inne i lokalen

och utanför fanns det fler män. På mötet bestämdes det att ett nätverk med syftet att arbeta för

kvinnofrid skulle bildas. Det första målet för nätverket var att samla in pengar till

kvinnojouren för att de skulle ha råd att ha en person anställd och därmed undgå nedläggning.

Kommunen stöttade insamlingen och lovade att ställa upp med lika mycket pengar som den

resulterade i. En lokal företagare blev mycket engagerad och kontaktade företag i Piteå för att

få dem att bidra med pengar. Många lovade att ställa upp och skänka pengar enligt ett

femårigt avtal.

Den stora massmediala uppmärksamheten var inget som någon av initiativtagarna hade

bett om utan det var något som kom helt oväntat. De bad en reporter från Piteå-Tidningen

närvara vid ett lunchmöte som de hade innan manifestationen och det resulterade i en artikel

som han tror bidrog till att dra igång engagemanget bland männen. Artikeln gjorde dem

uppmärksammade på att något var på gång i kommunen.
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Nätverket har idag en mycket informell karaktär, eftersom det saknar medlemsregister. Det är

uppdelat i nio mindre grupper, som alla jobbar med sina egna intressefrågor. Nätverkets

gemensamma plattform är en hemsida4.

5.3 Sammanfattning

När kvinnan i Piteå dödades öppnades ett policyfönster och de individuella aktörerna tog

tillvara på möjligheten som öppnandet innebar. De agerade som policyentreprenörer och

investerade sina resurser i kampen för kvinnofrid. Anledningen till agerandet var att de

bekymrades över våldet mot kvinnor och ville göra något åt det. Intervjudatan tyder på att den

stora framgången för policyentreprenörerna i Piteå beror på att de haft en förmåga att tala för

andra i en gemensam sak, de var kända i samhället och de hade många kontakter. Samtliga

respondenter säger själva att de har stora kontaktnät. Även om inte alla är aktiva i föreningar

har de yrken som innebär kontakter med andra människor. De är även inflyttade och/eller har

bott på andra ställen än Piteå vilket ytterligare har bidragit till att skapa ett stort kontaktnät.

Dessa kontakter innebär att aktörerna har en hög nivå av socialt kapital, i och med att de

överbryggt strukturella hål. Så har långt bekräftar intervjudatan bilden av ett nätverk rikt på

socialt kapital. Huruvida detta är en korrekt bild tittar jag närmare på i nästa kapitel. Där

undersöker jag nätverket bakom initiativet utifrån Burts modell. Hur ser tillslutenheten inom

nätverket ut och har aktörerna relationer som spänner över strukturella hål?

4 Adressen till denna är: ”www.piteauppropet.se”

http://www.piteauppropet.se%E2%80%9D
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6 SOCIALT KAPITAL PÅ NÄTVERKSNIVÅ

I detta kapitel visar jag vilken struktur initiativtagarnas nätverk hade innan det manliga

nätverket bildades. Eftersom jag använder mig av Burts modell tittar jag på graden av

tillslutenhet inom gruppen och förekomsten av kontakter som spänner över strukturella hål.

För att kontrollera tillslutenheten har varje aktör fått ange hur deras relation med var och en

av övriga aktörerna såg ut. Undersökningen av de svaga banden har jag baserat den på en

metod som Nan Lin med flera utarbetat.

I detta kapitel anonymiserar jag de olika aktörerna. Detta har jag gjort eftersom dessa

uppgifter kan vara känsliga och jag anser inte heller att det är relevant att veta vem som är

vem. Här är det nätverkets struktur som är intressant och inte den enskilde individen.

6.1 Tillslutenheten inom nätverket

Samtliga respondenter uppger att de kände varandra innan det manliga nätverket bildades.

Även om de inte varit nära vänner, har de varit bekanta och hälsat när de träffats. Figuren här

nedan visar de kontakter aktörerna uppger att de haft med varandra. Jag har valt att göra

streckade pilar mellan de individer som uppger att de haft något svagare kontakt med den

andre individen.

Figur 6.1 Tillslutenheten bland initiativtagarna till Piteåuppropet

Källa: Intervjuer med aktörerna

A

C

B

D
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Det som framgår av denna modell är att två av aktörerna, B och C, anger att de hade svagare

band med två aktörer, C och D. Samtidigt har dessa aktörer inte uppgett att de haft svagare

band med B och C. Samtliga aktörer uppger även att de hade kontakt med varandra innan

agerandet och de hade ett gemensamt lunchmöte innan manifestationen. Utifrån detta kan jag

konstatera att det funnits en tillslutenhet inom nätverket.

Burt anger även ett annat kriterium för ett maximalt presterande nätverk. Aktörerna måste

ha relationer som spänner över strukturella hål.

6.2 Strukturella hål

Att samtliga aktörer ansåg sig ha stora kontaktnät konstaterade jag i föregående kapitel. Hur

spridningen på dessa kontakter såg ut har jag undersökt med en enkät baserat på den metod

Lin med flera utarbetat.

Resultatet från dessa enkäter redovisar jag i två tabeller. I den första tabellen här nedan

visar antalet sektorer och yrkesområden som varje aktör har kontakter i.

Tabell 6.2: Antalet sektorer och yrkesområden som varje aktör har kontakt med

Aktör Antal

A 10

B 6

C 10

D 6

Källa: Intervjuer med aktörerna

Av maximalt tio olika områden är det två aktörer som har kontakter i samtliga, de övriga

aktörerna har kontakt inom sex områden. Hur förhållandet mellan aktörerna och deras

kontakter ser ut framgår av den andra tabellen.
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Tabell 6.3: Förhållandet mellan aktörerna och deras kontakter i olika sektorer och yrkesområden

Aktör Släkt Vän Bekant Totalt

A 5 9 9 23

B 2 6 4 12

C 6 9 10 25

D 1 2 6 9

Källa: Intervjuer med aktörerna

Tabellen här ovan visar att samtliga aktörer har flera kontakter inom de olika områdena. De

aktörer som hade kontakter inom alla sektorer och yrkesområden har även totalt sett flest

kontakter inom de olika områdena.

Eftersom aktörerna har kontakter inom flera av de olika områdena är min tolkning att de i

stor grad har överbryggt strukturella hål. Min tolkning stöds även av den information jag

presenterade i föregående kapitel där samtliga respondenter själva angett att de har stora

kontaktnät.

Svaret på enkätens tredje fråga redovisar jag inte i någon tabell5. Anledningen är tre

personer inte svarat på den. Två har inte svarat eftersom de har kontakter inom samtliga och

därför inte kunde svara på den. Den tredje har valt att inte svara eftersom han uppger att han

inte skulle utnyttja någon släkting, vän eller bekant för att få en kontakt med en person inom

en sektor eller yrkesområde där han saknar kontakt.

6.3 Sammanfattning

I aktörernas nätverk har det funnits en tillslutenhet inom nätverket eftersom alla aktörer varit

sammankopplade. De kände varandra sedan tidigare och samverkade nära i samband med

initiativet. Detta har gjort det möjligt för dem att agera tillsammans med ett lyckat resultat.

Tillslutenheten har underlättat samarbetet eftersom informationen har kunnat spridas utan

problem mellan aktörerna. Jag anser att mina data visar att aktörerna är brobyggare som

lyckats överbrygga strukturella hål, dels säger aktörerna själva att de har stora kontaktnät och

dels visar enkätundersökningen att spridningen på dessa kontakter är stor. Min slutsats är

därför att initiativtagarna hade ett nätverk som var maximalt presterande enligt Burts modell.

5 Fråga 3 var följande: Om du svarade nej på något område i fråga 1: Om du vill komma i kontakt med en person
från ett område där du saknar en kontakt, inom vilket område skulle den släkting/vän/bekant du gick genom, då
komma ifrån?
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Det innebär att de hade ett nätverk med en hög nivå av socialt kapital och att det har resulterat

i den lyckade organiseringen.

Att den lyckade organiseringen var ett resultat av att initiativtagarna hade ett stort socialt

kapital var den hypotes jag formulerade i uppsatsens första kapitel och den diskuterar jag i

nästa kapitel med analys och slutsatser.
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7 ANALYS OCH SLUTSATSER

Jag har genom en kritisk fallstudie av en lyckad organisering belyst och utrett varför män i

Piteå tog initiativ och agerade i frågan om mäns våld mot kvinnor. Den hypotes jag ställde

upp inledningsvis var att den lyckade organiseringen i Piteå är ett resultat av initiativtagarnas

sociala kapital. För att testa den hypotesen ställde jag upp tre frågeställningar. Hur ser det

sociala kapitalet ut på kommunnivå i Piteå? På vilket sätt agerade männen bakom initiativet

när kvinnan i Piteå dödades och ett policyfönster öppnade? Var nätverket bakom initiativet

rikt på socialt kapital? Efter att ha diskuterat svaren på dessa frågeställningar svarar jag på om

jag bekräftar eller förkastar hypotesen. Därefter gör jag en avslutande analys i vilken jag tar

upp eventuella brister och nya frågor som har kommit upp till ytan under arbetets gång.

7.1 Socialt kapital på kommunnivå i Piteå

Putnams studier i Italien visade att regioner med en stark medborgaranda styrdes effektivare

än andra. Denna medborgaranda ger ett socialt kapital och underlättar samarbete. Putnam

mätte medborgarandan genom att studera föreningslivets utbredning, tidningsläsande och

politiskt deltagande i olika regioner.

Jag anser att den medborgaranda som Putnam talar om är jämförelsebar med den anda som

sägs karaktärisera pitebon, den så kallade piteandan. Begreppet omfattar, enligt Nils

Dahlbäck, positiva egenskaper som självständighet och företagsamhet, men även negativa

som exempelvis självtillräcklighet. Dahlbäck lyfter fram den starka ställningen lokaltidningen

har på marknaden i Piteå som en bidragande orsak till piteandan eftersom den har kunnat

sprida enhetliga åsikter och värderingar.

Siffrorna över hushållstäckningen för lokaltidningarna säger inget om det är en hög eller

låg nivå av tidningsläsande i någon av kommunerna. De visar dock att drygt 80 procent av

kommuninvånarna har tillgång till en lokaltidning via sitt hushåll varje dag. Siffrorna för det

politiska deltagandet och företagsamheten indikerar dock att Piteå har en högre nivå av socialt

kapital än Luleå. Piteå-Tidningens dominerande ställning på tidningsmarknaden i Piteå är en

stark anledning till att denna piteanda kunnat leva kvar eftersom tidningen kunnat sprida

åsikter och värderingar. I Luleå är marknaden delad mellan två lokaltidningar.

Slutsatsen, och svaret på min första frågeställning, är det finns indikatorer som pekar på att

Piteå är en kommun med hög nivå med högt socialt kapital.
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7.2 Policyfönster och policyentreprenörer

Kingdon frågade sig vad som gör att en fråga kommer upp på dagordningen och han

identifierade tre olika strömningar i samhället, dessa är policy, problem och politik. När dessa

tre strömningar möts öppnas ett policyfönster som gör det möjligt att plocka upp en fråga på

dagordningen. För att frågan ska ha en möjlighet att komma upp måste även någon agera. En

sådan aktör kallar Kingdon för policyentreprenör och det är en person som förstår när ett

fönster öppnas. De är medvetna att ett öppnade innebär ökade möjligheter att få upp en fråga

på dagordningen och de är villiga att investera sina resurser i arbetet för den frågan.

Mellan 1996 och 2003 inträffade inte ett fall av dödligt våld mot en kvinna i Piteå. Den

dödade kvinnan var välkänd för många pitebor eftersom hon arbetade på ett stort varuhus i

kommunen. När kvinnan i Piteå dödades hösten 2004 öppnades ett policyfönster. Jag anser

även att de fyra aktörer som jag identifierat då agerade som policyentreprenörer. De är

samtliga välkända pitebor med arbeten som innebär kontakter med andra människor. Samtliga

uppger att orsaken till att de agerade var att de var bekymrade över våldet mot kvinnor. Hans

Hansson uppger att han länge funderat på varför män inte agerar. Han tror att det är

nödvändigt att även män kommer in på arenan för att en förändring ska kunna ske. Flera av

aktörerna upplevde att gensvaret bland män i Piteå blev mycket stort efter Hanssons

insändare. Tre aktörer uppger också att de tagit liknande initiativ tidigare, professionellt

och/eller privat.

Utifrån den bakgrunden är min slutsats därför att männen bakom initiativet agerade som

policyentreprenörer när policyfönstret öppnades efter att kvinnan dödats.

7.3 Nätverket bakom Piteåuppropet

För att besvara frågeställningen om nätverket bakom Piteåuppropet var rikt på socialt kapital,

har jag undersökt utifrån Burts modell av ett framgångsrikt nätverk. Enligt honom

kännetecknas ett maximalt presterande nätverk av tillslutenhet inom nätverket och av att dessa

aktörer har byggt broar över strukturella hål. Tillslutenheten innebär att alla aktörer är

sammankopplade med varandra och att informationen därför kan passera friktionsfritt inom

gruppen. Kontakter som spänner över strukturella hål är relationer som aktörerna har utanför

det egna nätverket. Det är kontakter med aktörer som befinner sig i andra nätverk som gör att

aktören blir en brobyggare. Nätverk som uppfyller båda dessa kriterier är maximalt

presterande eftersom det består av aktörer som är rika på socialt kapital samtidigt som

tillslutenheten inom gruppen underlättar det interna agerandet.
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De fyra aktörer som låg bakom initiativet till den första manifestationen hade en tillslutenhet

inom sitt nätverk eftersom alla hade kontakt med alla. Även om två aktörer uppgav att de hade

något svagare band till en annan aktör var de bekanta med varandra sedan tidigare. Den

insamlade informationen från mina intervjuer pekar på att aktörerna var brobyggare. Samtliga

aktörer uppgav sig ha stora kontaktnät, och det bekräftas även av övrig information från

intervjuerna. Alla aktörer har exempelvis arbeten som innebär mycket kontakter med

människor, de har även bott på andra orter än Piteå. Deras kontaktnät är därför stora. Den

enkät jag genomfört med aktörerna visar även den att spridningen mellan olika sektorer och

yrkesområden är stor. Två aktörer uppger att de har kontakter inom samtliga områden och de

övriga två har sex stycken kontakter vardera.

Mitt svar på den tredje frågeställningen blir därför att aktörerna hade ett nätverk som var

rikt på socialt kapital eftersom de hade ett maximalt fungerande nätverk. Det underlättade

deras organisering.

7.4 Slutsatser

Svaren på de frågeställningar jag ställde upp inledningsvis leder fram till att jag kan bekräfta

min hypotes. Det finns indikatorer för att Piteå har en högre nivå av socialt kapital än

exempelvis Luleå. Initiativtagarna agerade som policyentreprenörer när kvinnan i Piteå

dödades och ett policyfönster öppnades. För att agera framgångsrikt som en policyentreprenör

är det, som jag ser det, nödvändigt att aktörerna har en hög nivå av socialt kapital. Enligt mitt

svar på den tredje frågeställningen har de också det. Det egna nätverket var maximalt

presterande med en hög nivå av socialt kapital eftersom de hade en tillslutenhet inom gruppen

samtidigt som aktörerna hade relationer som överbrygger strukturella hål. Därför anser jag att

jag kan bekräfta min hypotes. Männen som tog initiativ till den första manifestationen har ett

stort socialt kapital och det resulterade i den lyckade organiseringen.

En brist med denna uppsats är att jag inte kunnat jämföra den lyckade organiseringen med

en mindre lyckad sådan. Jag har inom ramen för detta arbete inte haft möjlighet att finna

något sådant fall av organisering. Min uppsats har istället varit en fallstudie där jag testat om

Burt modell om sambandet mellan nätverkets struktur och socialt kapital håller. Eftersom min

hypotes är bekräftad visar den att detta samband håller.

Under arbetet med uppsatsen har nya frågor kommit upp till ytan. De handlar om makt och

inflytande. Vem är det som har makten att göra en fråga synlig och hur är socialt kapital

fördelat i samhället? Hur kan aktörerna påverka öppnandet av ett fönster? Jag har inte haft
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möjlighet att svara på dessa frågor och därför måste jag lämna dessa frågor öppna för att

eventuellt besvaras i senare arbeten.

Andra frågor som dykt upp handlar om framtiden för Piteåuppropet. När ett policyfönster

öppnats är de öppna en kort stund. När de stängs minskar möjligheterna att få upp en fråga på

dagordningen avsevärt. Vad händer med en fråga som kommit upp på dagordningen när ett

fönster stängts? Vad kommer att hända med engagemanget bland männen i Piteå när minnet

av den dödade kvinnan försvagas? Antalet fall av dödligt våld har varit få i kommunen och

enligt statistiken bör det dröja år innan något fall sker igen. Ett öppnande av policyfönster

kommer därmed att dröja. Vad kommer att hända med det manliga nätverket i Piteå i

framtiden? Svaret på den frågan ligger ännu dolt i framtiden och måste därför också lämnas

öppen.
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BILAGA 1: Intervjumaterial

Intervjupersonens historia och bakgrund

- Jobb?

- Utbildning?

- Inflyttad till Piteå?

- Intressen?

- Aktiv i förening, eller någon annan form av organiserat nätverk?

- Politiskt aktiv?

- Hur skulle du beskriva ditt eget kontaktnät?

Bakgrund - Piteåuppropet

- Berätta vad som hände från kvinnomordet fram till den första manifestationen, där det
beslutades att grunda ett nätverk för kvinnofrid.

- Hur kom det sig att du engagerade dig i frågan för kvinnofrid (och gick från ord till
handling)?

- Har du varit med i liknade initiativ tidigare?

- Vilka andra personer var med och tog initiativ till den första manifestationen?

- Var några av dessa personer mer centrala än andra i initiativtagandet?

- Skulle du definiera dina band till var och en av dessa personer som en
släkting/vän/bekant?
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Enkät

1. Bland din släkt, vänner och bekanta finns det personer som är yrkesverksamma inom
sektorer eller yrkesgrupper?

Ja Nej

 Universitet ¤ ¤
 Småföretagare ¤ ¤
 Ledare för ett större företag ¤ ¤
 Sjukvården ¤ ¤
 Tjänsteman (Offentligt anställd) ¤ ¤
 Tjänsteman (Privat anställd) ¤ ¤
 Media ¤ ¤
 Advokat ¤ ¤
 Politiker ¤ ¤
 Industrin (Ej tjänsteman) ¤ ¤

2. Om du svarade ja på några av ovanstående områden: Vilket förhållande har denna
person till dig, är det en släkting, vän eller bekant?

Släkting Vän Bekant

 Universitet ¤ ¤ ¤
 Småföretagare ¤ ¤ ¤
 Ledare för ett större företag ¤ ¤ ¤
 Sjukvården ¤ ¤ ¤
 Tjänsteman (Offentligt anställd) ¤ ¤ ¤
 Tjänsteman (Privat anställd) ¤ ¤ ¤
 Media ¤ ¤ ¤
 Advokat ¤ ¤ ¤
 Politiker ¤ ¤ ¤
 Industrin (Ej tjänsteman) ¤ ¤ ¤
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3. Om du svarade nej på något område i fråga 1: Om du vill komma i kontakt med en
person från ett område där du saknar en kontakt, inom vilket område skulle den
släkting/vän/bekant du gick genom, då komma ifrån?

 Universitet ¤
 Småföretagare ¤
 Ledare för ett större företag ¤
 Sjukvården ¤
 Tjänsteman (Offentligt anställd) ¤
 Tjänsteman (Privat anställd) ¤
 Media ¤
 Advokat ¤
 Politiker ¤
 Industrin (Ej tjänsteman) ¤

Tack för din medverkan!




