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Abstract 

De Badande Wännerna (DBW) är ett slutet sällskap som grundades år 1814 i 

Visby. Traditionellt har personer med stort inflytande på Gotland återfunnits i 

sällskapets matriklar och endast män får vara medlemmar. Undersökningen 

fokuserar på hur sällskapets inflytande ser ut idag genom att se till 

mandatperioden 2006 till 2010. 

I uppsatsen analyseras DBW:s roll utifrån sex olika maktdimensioner: direkt 

makt, indirekt makt, makten över människornas uppfattningar och intressen, makt 

i en soptunnesituation, relationell makt samt institutionell makt.  
Analysen görs med hjälp av material som till huvudsak består av intervjuer 

med fyra medlemmar och tre icke-medlemmar. Av dessa är majoriteten politiker 

med anknytning till Gotland.  
DBW har goda förutsättningar för utövande av makt. Främst genom 

sällskapets ekonomiska förutsättningar och genom medlemmarnas positioner i det 

gotländska samhället. Men det kan inte påvisas att någon reell maktutövning sker.  
  

Nyckelord: DBW, Makt, Gotland, Lokalpolitik, Slutna sällskap 

Antal ord: 9340 
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1 Inledning 

Vår uppsats handlar om kommunalpolitiken på Gotland och om ett lokalt sällskap 

som av vissa anses vara en informell maktfaktor (Klint Langland 2011). 

Sällskapet i fråga går under namnet De badande wännerna (DBW) och har anor 

tillbaka till 1800-talet. Som namnet antyder bildades sällskapet från början som ett 

badsällskap men anses under årens lopp ha utvecklats till en sammanslutning för 

Gotlands manliga elit. Kritik har framförts mot sällskapets slutenhet och att de 

inte välkomnar kvinnor som medlemmar (Sjöstrand 2010). 

Fallet uppfyller vår ambition att undersöka en lokal företeelse. Vi anser att 

lokala frågor ofta kommer i skymundan av den nationella och den internationella 

forskningen. DBW verkar endast på Gotland och skapar därför en naturlig 

avgränsning för vår undersökning 
Fallet kan möjligtvis jämföras med liknande sällskap i andra svenska städer. 

Vi väljer dock att endast koncentrera oss på ett fall då det ger oss möjligheten att 

gräva djupare.  
Som vi ser det är fallet inte intressant enbart på grund av sällskapets slutenhet, 

det finns bättre exempel på sådana sällskap i Sverige och i världen (jfr. Svahn 

2007). Det intressanta ligger mer i den påstådda makt som sällskapet sägs inneha 

på Gotland. I DBW återfinns medlemmar med höga positioner i samhället. Bland 

medlemmarna finns kommunalråd, förvaltningschefer och länsråd (Klint 

Langland 2011, Lindgren m.fl. 2010, s. 119-127). Det finns därför god grund för 

misstanken om att sällskapet har ett särskilt inflytande på Gotland. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilken makt sällskapet DBW har. Vi 

strävar efter att genom olika definitioner av maktbegreppet analysera om 

sällskapet har ett särskilt inflytande. Traditionellt har män med höga positioner i 

det gotländska samhället, som till exempel landshövdingen och biskopen, 

praktiskt taget varit självskrivna i sällskapets matriklar (Klint Langland 2011). 

Det ger en antydan om att sällskapet tidigare haft mycket inflytande. Det vore 

därför intressant att se om DBW är en maktfaktor på Gotland även i modern tid. 
Vi vill undersöka hur det ser ut i dagens gotländska samhälle. Vi är medvetna 

om att det även finns andra aktörer och grupper som har inflytande över politiken. 

Eftersom vi måste begränsa fallet väljer vi att endast inrikta oss på just DBW. De 

verkar endast på ön och Gotlands geografiska isolering gör fallet speciellt.  
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Vår frågeställning är följande:  
Har DBW makt på Gotland och i så fall på vilket sätt? 
 
Vi försöker besvara frågan genom att studera den politiska mandatperioden 

2006 till 2010. Det eftersom mandatperioden är den senast avslutade och därmed 

också ligger nära i tiden. Den specifika tidsperioden ger också en tydlig 

avgränsning. 
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2 Bakgrund 

2.1 DBW:s historia 

DBW är en förening som grundades år 1814 av tio unga män. De som startade 

sällskapet tillhörde samhällets toppskikt, var välutbildade och ansågs vara 

nyskapande (Sjöstrand 2010).  
Förutom att vara en bad- och friluftsklubb så bildade DBW bland annat 

Gotlands första bank, de anlade den Botaniska trädgården i Visby och startade 

även Gotlands första skola (Nilson & Sjöberg 1979,  s. 10). Där såg de till att även 

fattiga barn fick utbildning. Några av sällskapets medlemmar var därutöver med 

och drev frågan om allmän skolplikt i gamla ståndsriksdagen och att den skulle 

gälla även för flickor (Sjöstrand 2010).  
Medlemmarna valdes in och endast män var välkomna. Kanske var det inte så 

konstigt med tanke på hur dåtidens samhälle såg ut. Kvinnor var inte myndiga och 

införandet av allmän och lika rösträtt skulle dröja i ytterligare 100 år (Sjöstrand 

2010). Kvinnor får idag delta vid sällskapets högtidsdag eftersom männen får ta 

med sig sina fruar till firandet i Åhsbergska hagen, platsen där sällskapet en gång 

bildades (Nilson & Sjöberg 1979, s. 11).  

 

2.2 DBW idag 

År 2009 hade DBW 736 medlemmar och många av de som innehar ledande 

befattningar inom bland annat politiken och näringslivet på Gotland återfinns i 

sällskapets matriklar (Klint Langland 2011, Lindgren m.fl. 2010, s. 119-127). 

DBW:isterna kallar sig själva för ledamöter men vi väljer att genomgående 

benämna dem som medlemmar. 
De flesta yrkesgrupper finns representerade men rekryteringen av nya 

medlemmar sker traditionellt med tonvikt på de med höga poster i samhället 

(Klint Langland 2011). DBW:s medlemmar har möte första tisdagen i varje 

månad men endast ett 50-tal av medlemmarna brukar ansluta till de månatliga 

sammankomsterna (Nilson & Sjöberg 1979, s. 11). 
Sällskapet ger en gång om året ut ett minnesblad till medlemmarna där 

matriklar, högtidstal från ordföranden och årsredovisningen ingår förutom en 

redogörelse över vad medlemmarna har haft för sig under året. Ett minnesblad 

brukar även lämnas in till Almedalsbiblioteket i Visby och är på så vis tillgängligt 

för allmänheten. Minnesbladet kommer ut lagom till DBW:s årliga högtidsdag, 
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som infaller den 9 juli (Nilson & Sjöberg 1979, s. 11). Vid högtidsdagen brukar 

medlemmarna traditionellt bada, lyssna till en särskilt inbjuden föreläsare och äta 

middag tillsammans. Föreläsaren och andra särskilt inbjudna gäster erbjuds delta 

vid högtidsmiddagen men får inte närvara vid sällskapets sammanträde (Nilson & 

Sjöberg 1979, s. 11). 
Medlemskap i DBW kan erhållas genom att någon som varit medlem i mer än 

tre år föreslår en person vid ett sammanträde varvid de närvarande medlemmarna 

röstar antingen för eller emot. Den föreslagne, som ska ha fyllt 21 år, ska redan ha 

visat ett visst intresse för inträde och måste närvara vid ett sammanträde högst ett 

år efter beviljat medlemskap. En medlem kan gå ur sällskapet men kan också 

uteslutas ifall den inte längre lever upp till stadgarnas krav för inval (Körner 1999, 

s. 107-108). 
Sällskapets styrelse väljs varje år i december och består av en ordförande, en 

vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare och en ceremonimästare (Körner 

1999, s. 106-107). Sällskapet har dock inte några ceremonier eller riter vid sina 

sammankomster (Nilson & Sjöberg 1979, s. 18). 
Inom sällskapet finns en Trädgårdsstyrelse vars främsta uppgift består i att ta 

hand om den Botaniska trädgården i Visby. Det finns också en styrelse för 

skötseln av Åhsbergska hagen (DBW 2011). DBW har även ett Innerstadsråd som 

verkar för bevarandet av Visby samt behandlar frågor om stadens utveckling och 

invånarnas boendemiljö (Körner 1999, s. 120, Bäckman 2011). 
Som uttalat ändamål har sällskapet att ”verka något nyttigt för det allmänna” 

och att:  
 

[V]erka för och ekonomiskt stödja bevarandet av Visby stads säregna skönhet och 

ålderdomliga prägel samt även stödja humanitär och kulturell verksamhet och främja ett 

sunt friluftsliv (Körner 1999, s. 106).  

Idag äger DBW aktier till ett marknadsvärde på över 60 miljoner kronor. De 

äger också ett antal tomter och fastigheter i Visby (Lindgren m.fl. 2009, s. 92). 

Föreningen finns även representerad i Gotlands kommuns Världsarvsråd som 

verkar för att utveckla och förvalta Världsarvet Visby (Jutehammar 2011, 

Thomsson 2011). 
Sällskapets stiftelse delar varje år ut stipendier till forskning och kulturprojekt. 

För att beviljas anslag krävs att forskningen har en tydlig koppling till Gotland 

(Körner 1999, s. 116).  

2.3 Gotländsk politik 

Vid kommunalvalet år 2006 vann en borgerlig allians makten på Gotland efter 

fyra år i opposition. Centerpartiet, som blev största parti i alliansen och som 

traditionellt har ett starkt fäste på ön, bildade koalition med Moderaterna, 

Folkpartiet och Kristdemokraterna (Region Gotland 2011, s. 5). 
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 Vid valet 2010 fick den borgerliga alliansen inte förnyat förtroende. Ett 

rödgrönt samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

tog över makten (Region Gotland 2011, s. 3).  
Den 1 januari 2011 bytte den 40 år gamla kommunen namn till Region 

Gotland (Region Gotland 2011, s. 2). Eftersom vi inriktar oss på tiden före 

namnbytet väljer vi att genomgående använda oss av beteckningarna kommun, 

och kommunalråd med flera. Vi anser att det kommer att tydliggöra för läsaren. 
Det finns endast en kommun på Gotland sedan hopslagningen av 

småkommunerna år 1971 (Region Gotland 2011, s. 4). Något landsting finns inte 

på ön utan kommunen ansvarar för de primärkommunala 

och landstingskommunala uppgifterna samt det regionala utvecklingsansvaret 

(Thomsson 2011). Gotlands kommunfullmäktige beskrivs som Gotlands riksdag 

och kommunstyrelsen som öns regering (Gotlands kommun 2010, s. 49). 

Kommunen är dessutom den största enskilda arbetsgivaren på ön (Gotlands 

kommun 2010, s. 18).  

2.4 Världsarvet Visby 

Visby är Gotlands enda stad med cirka 23 tusen invånare år 2009. Det är 40 

procent av öns totala befolkning på cirka 57 tusen invånare (Gotlands kommun 

2010, s. 5). Visby innerstad blev år 1995 upptaget på Unesco:s världsarvslista 

(Gotlands kommun 2010, s. 14). I motiveringen nämns bland annat att staden är: 
 

Ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad 

som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, 

som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning. 

(Gotlands kommun 2010, s. 14) 

I samband med att staden blev ett världsarv bildades Världsarvsrådet som är 

ett samverkansforum utan beslutsmakt bestående av kommunen, länsstyrelsen och 

Gotlands museum (Thomsson 2011).  Till det anknöts även fyra rådgivande 

organisationer med en representant vardera från handeln, fastighetsägarna, 

innerstadens boendeförening och Gotlands Turistförening (Region Gotland 1).  
Det finns också ett Världsarvsforum som inbjuds att föra en dialog med rådet 

och där deltar Högskolan på Gotland, Hyresgästföreningen, hotell och 

restaurangerna, Medeltidsveckan med flera (Region Gotland 1).  
DBW:s innerstadsråd ansökte år 2009 om att få delta i Världsarvsrådet. De 

fick, efter en diskussion inom kommunen, medverka vid rådets möten (Thomsson 

2011, Jutehammar 2011).  
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3 Teori 

Makt är ett svårdefinierat begrepp och det känns inte självklart hur det ska 

behandlas. Vi finner mycket inspiration i den amerikanske statsvetaren Robert A. 

Dahls numera klassiska verk Who governs? (2005). Frågeställningen han jobbar 

efter passar inte exakt med vår och synsättet som Dahl har gällande makt anser vi 

inte ensamt vara nog för att besvara vår frågeställning. Vi väljer därför att 

ytterligare bredda synen på vad makt kan vara.  

Inspiration finner vi även i boken Power: A Radical View (2005) skriven av 

den brittiska sociologen Steven Lukes. Han visar på problemet med den direkta 

makten som representeras av Dahl. Han framhåller även problemen med den 

indirekta makten som introducerades på 60-talet av de amerikanska statsvetarna 

Peter Bachrach och Morton S. Baratz. Lukes presenterar därför en ny synvinkel på 

makt som ett komplement till de tidigare. 
I vår önskan att ytterligare bredda synen på makt använder vi oss av boken 

Makt, beslut, ledarskap som behandlar makt utifrån sex dimensioner (Christensen 

m.fl. 2011). Bland dessa dimensioner återfinns de ovan nämnda synerna på makt. 

Dimensionerna presenteras genom att visa hur synen på makt har utvecklats över 

tiden och hur den kan ses ur olika vinklar. Det är denna bok som är vår primära 

källa gällande dimensionerna av makt eftersom den på ett tillfredsställande sätt 

sammanfattar tidigare forskning i ämnet. Vi väljer dock att i största möjliga mån 

gå tillbaks till förstahandskällorna. 
Nedan presenteras de olika dimensionerna av makt som tas upp i boken Makt, 

beslut, ledarskap (Christensen m.fl. 2011). Varje dimension presenteras var för 

sig för att skapa en ökad förståelse för hur maktbegreppet kan uppfattas. 

3.1 Direkt makt 

Den första dimensionen direkt makt handlar endast om makt som utövas på 

beslutsarenorna och som därmed kan observeras i beslutsprocesser. Makt är här 

något som kan mätas genom att se till de beslut som tas, vilket är det som Robert 

A. Dahl gör i sin bok Who Governs? (2005). Dahl gör en djupdykning i 

maktförhållandena i den amerikanska småstaden New Haven i delstaten 

Connecticut. Han vill undersöka vilka som har den verkliga makten i ett 

demokratiskt system som kännetecknas av ojämlikheter (Christensen m.fl. 2011, 

s. 33).  
I Dahls undersökning av New Haven är pluralismen en genomgående 

företeelse inom stadens maktstruktur. Pluralism kan i Dahls fall beskrivas som att 

makten flyter mellan flera grupper av människor. Makten återfinns alltså inte hos 
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en specifik grupp eller aktör utan kan variera och delas av flera (Boréus 2009, s. 

116). 
Elitisterna har i motsats till pluralisterna en annan syn och menar att det är en 

elit som styr samhället. Eliten består av en liten enhetlig grupp personer med hög 

status som utövar makt i viktiga politiska frågor. Som mätinstrument använder sig 

elitisterna av omdömesmetoden (Christensen m.fl. 2011, s. 32) som vi 

återkommer till senare. 
För att komma tillbaka till Dahl och hans syn på makt ser vi till det numera 

klassiska citatet: 
 

A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not 

otherwise do (Dahl 1957, s. 202-203).  

Med det menar Dahl att A har makt över B endast när B gör något han annars 

inte skulle göra. Det är möjligen en något förenklad bild av verkligheten och är en 

anledning till att vi även söker svar bland andra definitioner av makt. 
Hur kan A få B att göra något den inte annars skulle? Svaret ligger i de bådas 

relativa styrkeposition i förhållande till varandra. Styrkan kan mätas i de resurser 

som personerna besitter. Det kan röra sig om bland annat ekonomisk förmåga, 

position, auktoritet och kunskap (Christensen m.fl. 2011, s. 28). 

Makt kan med det synsättet utövas genom att A till exempel besitter mer 

kunskap än B i ett ämne. Det blir tydligt när vi talar om experter på olika 

områden. Till exempel innehar läkare och advokater kunskap som vanliga 

medborgare inte har. Det medför att man ofta hamnar i en beroendeställning i 

kontakten med dessa yrkesgrupper (Christensen m.fl. 2011, s. 29). Även 

experterna kan hamna i beroendeställning gentemot andra aktörer. Det kan i vissa 

fall medföra svårigheter att arbeta objektivt (Christensen m.fl. 2011, s. 28-29).  
Platserna där makt kan utövas, de så kallade beslutsarenorna, kan ha formen 

av både formell och informell karaktär. Beslutsarenor av formell karaktär kan vara 

möten i kommunstyrelsen, riksdagen eller vanliga möten på arbetsplatser. De 

informella beslutsarenorna är platser som inte på samma sätt är strikt styrda. Det 

kan handla om familjemiddagar och beslut om hushållsbudgeten (Christensen 

m.fl. 2011, s. 23).  

3.2 Indirekt makt 

Teorin om den indirekta makten uppstod som en kritik mot den direkta makten 

eftersom den senare ansågs vara allt för snäv i och med att den endast belyser 

beslutsprocessen. Makt kan, menar Peter Bachrach och Morton S. Baratz, utövas 

även genom att förhindra att beslut tas i ett ärende och kan därmed inte alltid 

observeras på beslutsarenorna (Christensen m.fl. 2011, s. 37-38).  
Dahls syn på makt får kritik för att makt inte bara utövas i samband med 

beslutsfattande på arenorna, utan även då frågor hindras från att nå instanser där 

beslut kan tas. Det handlar alltså om en slags agendasättande makt (Christensen 

m.fl. 2011, s. 37-38).  
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Bachrach och Baratz underkänner inte Dahls definition av maktbegreppet, de 

menar att det är självklart att makt utövas enligt Dahls definition ovan. Dock är 

det inte en tillräcklig definition utan de anser att även så kallade icke-beslut också 

måste tas hänsyn till. De benämner därför dessa två synsätt som maktens första 

och andra ansikte (Bachrach & Baratz 1972, s. 18-19).  
Med icke-beslut menas de beslut som på något sätt hindras från att nå 

beslutsarenan. Dessa hinder kan ta många olika former och har spännvidden från 

olagligheter till vanligt politiskt arbete (Bachrach & Baratz 1972, s. 54-57). 
Christensen och hans medförfattare sammanfattar de hinder som kan 

uppkomma till två filter. Filter 1 beskriver de hinder som kan råda innan ett fall 

når beslutsarenan. Maktutövning inom detta filter förutsätter att den ena parten 

hindrar den andra partens frågor att komma upp på dagordningen (Christensen 

m.fl. 2011, s. 40-44). Filter 2 handlar om hur besluten hanteras efter att de tagits. 

Makt kan då utövas genom att besluten implementeras i favör till någon part eller 

att besluten över huvud taget inte genomförs (Christensen m.fl. 2011, s. 44-45). 
Bachrach och Baratz ser vissa svårigheter med att mäta den indirekta makten 

och menar att det många gånger kan vara svårt att identifiera en maktkamp. Det 

kan gömma sig konflikter i vad som ger sken av att vara samtycke, det finns då 

inget sätt att avgöra om det råder konsensus eller inte (Bachrach & Baratz 1972, s. 

59-60). 

3.3 Makten över människornas uppfattningar och 

intressen 

Den tredje dimensionen av makt kallar vi likt Christensen (m.fl. 2011) makten 

över människornas uppfattningar och intressen. I Power: A Radical View (2005) 

presenterar Steven Lukes kritik mot de två ovanstående maktdimensionerna. Han 

menar att makt även kan utövas genom att personer påverkas att stödja intressen, 

utan att veta om de egentligen strider mot de egna (Christensen m.fl. 2011, s. 51).  
Enligt denna maktdimension sker en osynlig kontroll över den andra aktören 

som därmed är omedveten om vad som sker. Aktören som påverkas är alltså inte 

medveten om att en konflikt över huvud taget råder (Christensen m.fl. 2011, s. 

57). Denna dimension tar sig starkt uttryck i extremt religiösa eller politiska sekter 

men kan även visa sig genom massmedias påverkan på debatten (Christensen 

m.fl. 2011, s. 55-58). 
Intressebegreppet har en central position och tolkas olika beroende på vilken 

maktdimension det handlar om. Inom makten över människornas uppfattningar 

och intressen är det viktigt att se till skillnaden mellan verkliga och upplevda 

intressen.  
Lukes menar att verkliga intressen går att klarlägga empiriskt genom att den 

påverkade aktören frigör sig från den andras inflytande. Det kritiserar dock 

Christensen och hans medförfattare, de menar att intresse inte är något fast utan 

utvecklas och förändras hela tiden. Intressen är på så sätt summan av tidigare 
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erfarenheter som aktören byggt upp under sin livstid (Christensen m.fl. 2011, s. 

64-66).  

3.4 Makt i en soptunnesituation 

Den fjärde dimensionen av makt, som fått benämningen makten i en 

soptunnesituation (Garbage can situation), berör makten inom organisationer. Den 

utvecklades på 1970-talet av de två amerikanska organisationsteoretikerna 

Michael Cohen och James G March tillsammans med den norske statsvetaren 

Johan P Olsen (Christensen m.fl. 2011, s. 75). 
Makt i en soptunnesituation kan kortfattat beskrivas som ett verktyg för att 

analysera makt inom organisationer. De dimensioner som tidigare tagits upp 

förutsätter någon form av rationalitet i beslutsgången, medan denna dimension 

belyser att handlingsförlopp och relationer mellan aktörer är för komplexa för att 

kunna förklaras genom rationalitet. Ofta är det snarare på mer irrationella och 

slumpmässiga sätt som besluten blir till. Processen kan bero på fyra olika 

strömmar: beslutsanledningar, problem, lösningar och deltagare. Ett beslut 

kommer till i sammankopplingen av de fyra strömmarna. Makt kan utövas genom 

att ha kunskap om processens kaotiska natur (Christensen m.fl. 2011, s. 71-84). 
Inom makten i en soptunnesituation finns det två skilda dimensioner, 

tillgångsstrukturen och beslutsstrukturen. Tillgångsstrukturen preciserar de 

problem och lösningar som har tillgång till och bestämmer över besluten. I 

beslutsstrukturen anges vilka deltagare som får vara med vid beslutstillfällen. Här 

handlar det om att vissa får rättighet att delta men det innebär inte automatiskt att 

ett deltagande sker (Christensen m.fl. 2011, s. 78-80). 
Ledningen behöver dock inte vara frånkopplad från systemet. Cohen och 

March presenterar därför olika strategier för hur man ska kunna styra de olika 

sammankopplingarna av strömmar i beslutsprocessen (Christensen m.fl. 2011, s. 

82-84). 
Det första handlar om att hålla fast vid sina beslut och inte låta sig påverkas så 

att besluten rivs upp vid ett senare tillfälle. Att vara närvarande vid 

beslutstillfällen är också betydelsefullt för att se till att de viktiga besluten 

verkligen fattas. Genom att närvara går det även att ställa krav på inflytande 

(Christensen m.fl. 2011, s. 82-84).  
Ett annat sätt är att förändra status på innehåll och deltagande. Genom att 

erbjuda andra att ta åt sig äran för ett beslut kan dessa personer bli mer benägna 

att fatta beslutet. Det kan också vara strategiskt att sprida ut sina försök att 

påverka genom olika kanaler och inte lägga alla ägg i samma korg. Slutligen kan 

ett råd vara att söka nya beslutsarenor för att kunna påverka om andra arenor 

verkar stängda eller låsta (Christensen m.fl. 2011, s. 84).  
I denna uppsats studerar vi inte beslutsgången inom sällskapet utan vi 

intresserar oss för hur sällskapet skulle kunna påverka det omgivande samhället.  
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3.5 Relationell makt 

För att förstå den relationella makten bättre kan den ställas i relation till den 

substansiella makten. Den substansiella makten representeras av de fyra ovan 

nämnda maktdimensionerna. Den sammanfattas som ”strategiska aktörers försök 

att vinna över andra strategiska aktörer” (Christensen m.fl. 2011, s. 85).  
Inom den relationella makten utvecklas makt i samspelet mellan aktörer. 

Personer ingår i sociala relationer och påverkar därigenom varandras 

verklighetsuppfattningar. Det är i förändringen av andras uppfattningar av 

verkligheten som makten ligger (Christensen m.fl. 2011, s. 86-87). 
Inom det relationella studiet av makt är den franska sociologen Michel 

Foucault ett framstående namn. Christensen utgår tillsammans med sina kollegor 

från Foucaults verk och presenterar fem teser utifrån detta. Diskursbegreppet står i 

centrum och beskrivs som ett speciellt sätt att tala och tänka på (Christensen m.fl. 

2011, s. 87) 
Vi väljer att sammanfatta de fem teserna för att skapa en mer lättförståelig bild 

av den relationella makten. Makt är inget som ständigt ägs av en aktör utan finns i 

de sociala relationerna som aktörerna emellan skapar genom diskurser. En aktör 

kan alltså inte själv äga makten.  
Makt är något som finns på alla nivåer i en organisation och beskrivs som en 

växelverkan mellan aktörer. En motvikt till makten finns alltid och vi människor 

är på något sätt ständigt en del av makten eller motmakten (Christensen m.fl. 

2011, s. 87-88). 

3.6 Institutionell makt 

Den sjätte maktdimensionen ska inte ses som en enskild dimension utan 

samverkar med och påverkas av de tidigare nämnda maktdimensionerna 

(Christensen m.fl. 2011, s. 99-100). Den behandlar institutionell makt som går ut 

på att det i samhället har konstruerats och utvecklats ramar för vad som är 

accepterat och för hur världen är inordnad (Christensen m.fl. 2011, s. 93-94). 
Ju mer cementerade samhällets normer och konventioner är, desto svårare är 

det att förändra eller ifrågasätta dem. Maktroller tas för givna för att skapa 

ordning och stabilitet men kan också fungera som hinder för utveckling och 

förnyelse. De återskapas ständigt då beteendet inte förändras men kan också rivas 

upp ifall de ifrågasätts eller ifall det sker omvälvande samhällsförändringar 

(Christensen m.fl. 2011, s. 94-98). 
Inom organisationer eller i sociala sammanhang kan det vara rutiner, 

traditioner och regler som bestämmer samt utformar beteendet hos de som är 

anställda eller deltar. Det är i dessa seder och normer som makten ligger eftersom 

vissa intressen främjas genom återskapandet av dem. De flesta lägger inte märke 
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till normerna utan blir blinda för dem och kan ta dem för givna (Christensen m.fl. 

2011, s. 94-96). 
Den institutionella makten kan vara bland den svåraste att spåra eftersom det 

vid en kort studie blir svårt att läsa av vilka normer och konventioner som styr. 

För att ge en fullständig analys hade vi behövt studera sällskapet under en längre 

tid och mer genomgående. 
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4 Metod och material 

Som material använder vi oss till största delen av samtalsintervjuer. Personerna vi 

intervjuat har valts ut för att de har centrala roller i sammanhanget (jfr. Esaiasson 

m.fl. 2007, s. 291). Den gemensamma nämnaren är att alla har en stark 

anknytning till Gotland eftersom personerna bor och verkar på ön. Vi har försökt 

att få så stor variation som möjligt bland personerna vi intervjuat. Det för att få 

största möjliga svarsbredd.  
Som tidigare nämnt väljer vi att inrikta oss på mandatperioden från år 2006 till 

2010 eftersom vi anser det lämpligt att begränsa uppsatsen till en specifik 

tidsepok. Epoken ligger nära i tiden men är avslutad vilket ger möjlighet att blicka 

tillbaka istället för att försöka avläsa en samtid. Vi är medvetna om att ju längre 

tid som går sedan tidspunkten vi vill studera, desto svårare kan det bli för de vi 

intervjuar att minnas exakt vad som har hänt och de kan då komma med 

efterhandskonstruktioner (Esaiasson m.fl. 2007, s. 320).   
Vi är också medvetna om tendenskriteriet vilket innebär att de vi intervjuar 

kan ge en snedvriden och partisk bild (Esaiasson m.fl. 2007, s. 321). Därför väljer 

vi att både intervjua de som satt vid makten och de som verkade i opposition vid 

den aktuella tiden vi undersöker.  
Eftersom vår undersökning berör något som kan uppfattas som känsligt och de 

intervjuade kan känna lojalitet gentemot det sällskap vi undersöker har vi därför 

sett till att intervjua flera politiker som också är medlemmar. Detta för att kunna 

undersöka tendensen i deras svar och kunna jämföra deras svar och argument 

gentemot varandra (Esaiasson m.fl. 2007, s. 322). 
Av de personer vi kontaktat angående intervju har alla, med undantag av två, 

valt att ställa upp. Den ena av dessa två svarade inte på vår e-post medan den 

andra uttryckte tidsbrist. Med tanke på vår redan goda uppslutning valde vi att inte 

ytterligare uppvakta personerna i fråga.  
Det finns två anledningar till att vi väljer samtalsintervjuer framföra andra 

metoder. Den första handlar om att det fall vi ämnar undersöka tidigare är 

tämligen outforskat. Den andra anledningen är att vi är intresserade av hur 

personerna själva uppfattar situationen. Dessa båda anledningar beskrivs av Peter 

Esaiasson och hans medförfattare som goda grunder för samtalsintervjuer 

(Esaiasson m.fl. 2007, s. 284-286).  
Det material vi använder för att få en bakgrund till sällskapets historia består 

av böcker skrivna om sällskapet, nyhetsartiklar samt DBW:s egna publicerade 

minnesblad. Det minnesblad vi använder oss av i störst utsträckning är det senast 

utkomna som redogör för verksamhetsåret 2009. Vi använder oss också av 

minnesbladet från år 1998 för att få tillgång till sällskapets stadgar. För att få 

information om Gotland använder vi oss av Gotlands kommuns årsredovisning 

från 2010, broschyren Gotland i siffror 2010 och Gotlands kommuns hemsida.  
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Den metod vi använder oss av för att få en övergripande uppfattning av var 

makten på Gotland ligger är omdömesmetoden. Metoden används av elitisterna 

och innebär att betydelsefulla personer får frågor om var de anser makten ligga. 

Den eller de personer som mest frekvent nämns anses då inneha makt (Presthus 

1964, s. 57-61). Denna metod har fått kritik för att inte vara pålitlig (Wolfinger 

1960). 

Vi är medvetna om svagheterna men ser samtidigt metoden som ett bra sätt att 

få en övergripande bild av var makten i ett samhälle ligger. Därför använder vi oss 

av omdömesmetoden för att söka svar på vilka personer som har makt på Gotland. 

4.1 Intervjupersoner 

Personerna som intervjuats kan delas in i två kategorier, medlemmar i DBW och 

personer som inte är medlemmar. Vår ambition är att få en jämn fördelning 

mellan medlemmar och icke-medlemmar.  
Av medlemmarna är tre politiker och de har antingen haft eller innehar för 

tillfället höga positioner inom kommunen. En av dessa är dessutom för närvarande 

riksdagsman. Även en tjänsteman på öns länsstyrelse har intervjuats för att få 

ytterligare perspektiv.  

 Hans Klintbom är för närvarande andre vice ordförande i 

regionfullmäktige och representerar Centerpartiet. Han har tidigare 

varit kommunstyrelsens ordförande. Klintbom har tidigare varit med 

i Rotary och är medlem i DBW sedan mars 2004. 

 Gustaf Hoffstedt är Moderat riksdagsman på gotländskt mandat 

sedan hösten 2010. Mandatperioden 2006 fram till 2010 var han 

kommunalråd och ordförande i socialnämnden i Gotlands kommun. 

Han är medlem i DBW sedan juli 2003.  

 Lars Thomsson är lantbrukare och för närvarande 

vindkraftssamordnare åt regeringen. Han var centerpartistiskt 

kommunalråd, byggnadsnämndens ordförande samt ordförande i 

Världsarvsrådet under mandatperioden vi undersöker. Thomsson är 

medlem i DBW sedan oktober 2006.  

 Lars Bäckman är informationsansvarig på länsstyrelsen på Gotland. 

Han är medlem i DBW sedan april 2009. 

 
De tre vi intervjuat som inte är medlemmar i DBW balanserar materialet 

genom sitt utifrånperspektiv. De kan även ge en mer kritisk syn som kan vara 

svårt att få från medlemmarna själva.  

 Journalisten Anna Jutehammar vid Sveriges Radio Gotland har 

tidigare undersökt sällskapet och dess koppling till den gotländska 

politiken vilket har gett oss viktig information.  
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 Owe Ronström är professor i etnologi vid högskolan på Gotland och 

ger oss en akademisk synvinkel. Han är också egen företagare inom 

kulturbranschen. Ronström har föreläst vid sällskapets 

sammanträden och har även blivit tillfrågad om att bli medlem, men 

har då avböjt.  

 Den socialdemokratiske politikern Björn Jansson är före detta 

kommunalråd och numera kommunfullmäktiges ordförande. Han har 

tidigare varit ordförande för Arbetarnas Bildningsförbund, ABF. 

Jansson var oppositionsråd under tiden vi undersöker. 

4.2 Intervjufrågor 

Vi använder oss av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vissa centrala 

frågor på förhand formulerats men att frågorna sedan anpassats utefter svaren. 

Intervjun sker därmed på ett öppet sätt där den intervjuade ges chansen att vara 

impulsiv. Fördelar med att använda semistrukturerade intervjuer är när man vill 

jämföra resultaten men samtidigt få ut så mycket information som möjligt 

(Stenelo 1984, s. 29-31). Detta sätt att använda intervjuer ger oss en flexibilitet 

under samtalet som hade varit svårt att få med andra tekniker. 
För att underlätta vid intervjuerna har vi valt att kategorisera frågorna. De 

kategoriseras efter de sex dimensionerna av makt som presenteras i kapitel 3.  

Vi har i utformningen av frågorna försökt undvika att vara ledande utan 

istället hålla frågorna så öppet formulerade som möjligt. Senare i intervjun har vi 

ofta ställt mer specifika frågor (jfr. Esaiasson m.fl. 2007, s. 298-299). 

4.3 Intervjuförfarande 

Alla intervjuer har utförts per telefon med hjälp av datorprogrammet Skype. 

Anledningen till att vi valt telefonintervjuer framför intervjuer på plats är tidsbrist 

men också avståndet till ön. Vi ser även fördelar med telefonintervjuer eftersom 

intervjupersonerna troligen ser det som en mindre ansträngning i jämförelse med 

att mötas ansikte mot ansikte.  

Intervjuerna har vi valt att göra med hjälp av Skype, dels för att det 

möjliggjort för oss båda att medverka vid intervjuerna och dels för att det gett oss 

möjligheten att spela in intervjuerna med hjälp av tilläggsprogrammet Pamela. 

Intervjupersonerna har inför varje intervju informerats om att inspelning kommer 

att ske. Varje intervju började med ett antal uppvärmningsfrågor (jfr. Esaiasson 

m.fl. 2007, s. 298). Bland annat gällande vilket yrke och vilken utbildning 

personen har. Vi avslutade varje intervju med att fråga om den intervjuade 

önskade tillägga något efter tips från Esaiasson (m.fl. 2007, s. 301). Det visade sig 

vara väldigt lyckat då de intervjuade ofta gav ytterligare intressant information. 
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5 Empiri och analys 

5.1 Upplevd makt på Gotland 

Under denna rubrik presenteras var intervjupersonerna upplever att makten på 

Gotland finns. En intressant aspekt inom den direkta makten är elitisternas syn på 

makt. De menar att makt kan mätas genom att fråga vem som innehar den. 
Av de intervjuade svarar en majoritet av de tillfrågade att kommunstyrelsen, 

och då främst dess ordförande, har en viktig maktposition inom det gotländska 

samhället. Andra vanliga svar är att kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges 

ordförande och kommunalråden har stor makt (Jansson 2011, Hoffstedt 2011, 

Bäckman 2011, Klintbom 2011, Thomsson 2011). Vi ser det inte som särskilt 

förvånande då dessa troligen är de mest framstående demokratiskt beslutsfattande 

organen på Gotland (Gotlands kommun 2010). 
Gustav Hoffstedt och Hans Klintbom uttrycker att media innehar stort 

inflytande på Gotland. De pekar båda på den unika mediasituation som råder med 

två tidningar, lokalradio, lokal-tv och nättidningar på en förhållandevis liten 

befolkning. Klintbom säger att det finns goda möjligheter för media att påverka, 

men även möjligheter att påverka genom medierna i form av insändare och 

debattinlägg.  

På tal om medier och makt framhåller Hoffstedt att media kanske har större 

makt på Gotland än på andra ställen, just på grund av den medietäthet som råder. 

Även Björn Jansson och Lars Thomsson håller med om att media kan sätta 

dagordningen. De menar att media kan skapa debatt utifrån sina egna intressen 

(Jansson 2011, Thomsson 2011).  

Vissa av de tillfrågade svarar också att näringslivet på Gotland har en viss 

makt. Lars Bäckman anger ett antal storföretag på Gotland som han anser har 

speciellt stort inflytande (Bäckman 2011). Björn Jansson anger också företagen 

som en viktig faktor. Han menar att de vill tjäna pengar och driver därför på i 

vissa frågor. Jansson poängterar också att företagen är ett viktigt element att ta i 

beaktande inom politiken då de är jobbskapande (Jansson 2011). 
Alla de borgerliga politikerna som intervjuats menar att den position de själva 

haft inom den gotländska politiken medfört mycket inflytande (Klintbom 2011, 

Thomsson 2011, Hoffstedt 2011). Hoffstedt anger att han i egenskap av 

ordförande i socialnämnden hade mycket inflytande i frågor som behandlades där. 

Angående dessa frågor beskriver han: 
 

Jag hade ett jättestort inflytande, där kände jag att det var ingen som hade så stort 

inflytande som just jag på hela Gotland (Hoffstedt 2011).  
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Även Bäckman håller med om att just nämndordföranden har stort inflytande i 

politiken (Bäckman 2011). Thomsson fortsätter på Hoffstedts linje och beskriver 

hur han uppfattar sin roll som tidigare kommunalråd:  
 

Jag kände att det var jag och Eva Nypelius
1
som styrde väldigt mycket av det som hände 

på Gotland. Så jag hade ju ett väldigt stort inflytande, det är ingen tvekan om det 

(Thomsson 2011). 

Klintbom menar att det är kommunstyrelsens ordförande tillsammans med 

kommundirektören som har mest makt (Klintbom 2011). Klintbom var själv 

kommunstyrelsens ordförande under tre perioder om sammanlagt elva år (Region 

Gotland 2011, s. 5). Inom kommunstyrelsen finns även ett arbetsutskott
2
 som 

anses ha speciellt stor makt (Thomsson 2011). 
Det är inte bara de folkvalda inom politiken som anses ha makt. Även 

tjänstemän beskrivs som viktiga aktörer, då nämns speciellt kommundirektören 

Bo Dahllöf 
3
 (Bäckman 2011, Jansson 2011).  

Bäckman menar att det finns ett visst tjänstemannastyre men att det råder en 

god balans mellan tjänstemännen och politikerna. Tjänstemännen har ett stort eget 

inflytande men påverkas i hög utsträckning av den förda politiken (Bäckman 

2011). 
Hoffstedt nämner två offentliga aktörer som inte är förtroendevalda men har 

mycket makt, landshövdingen och länspolismästaren (Hoffstedt 2011).  
Klintbom medger att han hade ett visst inflytande under mandatperioden 2006 

till 2010 eftersom hans eget parti satt vid makten och att hans partivänner därmed 

hade de ledande befattningarna. Han anser att man får mer att säga till om då ens 

eget parti sitter i ledande ställning (Klintbom 2011). 

5.2 DBW och makt 

I ordförandens berättelse om verksamhetsåret 2009 beskriver DBW:s dåvarande 

ordförande Bengt Rosén följande: 
 

Som jag har framhållit när jag hälsat nya ledamöter välkomna: vi är ett Sällskap som 

inte bara har höga målsättningar. Vi har också muskler, kapacitet i pengar och 

personliga insatser, att leva upp till dessa ideal. Det är med svällande hjärta som jag kan 

konstatera, att vi trots omvärldens finansiella kriser i stort sett har kunnat fortsätta som 

vanligt att dela med oss av pengar till kultur och forskning. 

Jag kan också konstatera, att vi även i andra sammanhang har inte bara konsoliderat 

våra ställningar utan även flyttat fram våra positioner (Lindgren m.fl. 2010, s. 24). 

                                                                                                                                                         

 
1
 Se bilaga. 

2
 Arbetsutskottet består av sju ledamöter från kommunstyrelsen. De förbereder ärenden som senare 

ska behandlas i kommunstyrelsen (Region Gotland 2). 
3
 Kommundirektören är den högste tjänstemannen inom kommunen och tjänsten innehas sedan 

2001 av Bo Dahllöf som även är medlem i DBW (Bäckman 2011, Region Gotland 3, Lindgren 

m.fl. 2010, s. 120). 
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Citatet ovan skapar frågor kring DBW:s avsikter. Ordföranden framhåller 

sällskapets höga ambition och styrka i det gotländska samhället. Samtidigt betonar 

han även att sällskapet förstärkt sina ställningar och flyttat fram positionerna.  
Det ger bilden av att DBW har som mål att växa sig starka på Gotland vilket 

kan vara problematiskt eftersom det är ett slutet sällskap. Ambitionen till 

inflytande ska dock inte förväxlas med verkligt inflytande. Det ger trots det en 

tydlig antydan om sällskapets målsättning.  
Man bör samtidigt ha i åtanke att ordföranden har personlig vinning i att 

framhålla sina egna och sällskapets bedrifter under året. Möjligen är det bara ett 

sätt för ordföranden att framhäva sig själv inför resten av medlemmarna. Det är 

trots det anmärkningsvärt och skapar ytterligare intresse i frågan om DBW har 

makt på Gotland. 

5.2.1 Ekonomisk makt 

DBW:s före detta ordförande Bengt Rosén framhåller i sin verksamhetsberättelse 

sällskapets finansiella muskler. Sällskapet har pengar placerade i aktier och äger 

även ett antal fastigheter på Gotland. Aktiernas marknadsvärde uppgick sista 

december 2009 till över 60 miljoner kronor (Lindgren m.fl. 2010, s. 92).  
Sällskapets stiftelse delar varje år ut ett antal stipendier till kulturprojekt och 

forskning. Hur mycket pengar som delas ut beror på avkastningen av sällskapets 

tillgångar, men uppgick år 2009 till cirka 380 tusen kronor (Lindgren m.fl. 2010, 

s. 97-98). Stiftelsen delade år 1998 ut över en miljon kronor i anslag (Körner 

1999, s. 74-75). 
Owe Ronström har viss erfarenhet av att hjälpa studenter att söka stipendier 

hos DBW. Han menar att det finns få stiftelser på Gotland där man kan söka 

bidrag kring kulturprojekt och forskning. Den stora stiftelsen är Gotlandsfonden 

och tillsammans med DBW är de två stiftelserna unika (Ronström 2011). 
Hoffstedt ser det inte som ett problem att DBW delar ut mycket stipendier till 

olika projekt. Det finns starkare ekonomiska muskler än DBW menar han. 

Däremot skulle han gärna se att fler föreningar delar ut stipendier (Hoffstedt 

2011). 
Att DBW är en ekonomisk maktfaktor håller inte Lars Bäckman med om:  

 

Som organisation är inte DBW en maktfaktor. De har oerhört mycket pengar men de 

pengarna används ju till sådan verksamhet som egentligen inte är direkt maktutövande 

(Bäckman, 2011). 

Inom den direkta synen på makt kan makt utövas genom att den ena parten 

innehar mer resurser än den andra. Det kan bland annat handla om position och 

ekonomisk förmåga. Vi kan ovan visa att DBW innehar en ansenlig mängd 

pengar. De har även en dominerande position gällande anslag till kulturprojekt 

och forskning. Den ställning som DBW har, skapar förutsättningar för sällskapet 

att utöva makt kring de kulturella frågorna. De kan styra i vilken riktning 

projekten och forskningen går genom att stödja eller inte stödja ett specifikt 

ändamål.  
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Vi ser inga tecken på att DBW aktivt väljer bort syften som inte faller dem i 

smaken. Dock tas besluten i slutna rum vilket gör att utomstående saknar insyn 

(Körner 1999, s. 113).  Det kan då skapa misstankar om att oegentligheter råder 

utan att så är fallet. 

5.2.2 DBW:s syfte 

Sällskapets uttalade syfte är både att ”verka något nyttigt för det allmänna” men 

de ska även ekonomiskt stödja kulturell och humanitär verksamhet samt verka för 

att bevara Visbys egenart och historiska karaktär (Körner 1999, s. 106).  
När vi frågade professor Ronström om vem som har makten över kulturlivet 

på Gotland talade han om motsättningar mellan dels en kulturelit med 

bevarandeintressen och dels en kulturelit som inte har lika stort intresse av att just 

bevara (Ronström 2011). De med bevarandeintresse finns främst vid länsstyrelsen 

och Gotlands museum, Fornsalen. De har skapat sig ett stort handlingsutrymme 

och haft en viktig del i uppförandet av Världsarvet (Ronström 2011). 
Inom DBW finns ett Innerstadsråd med syfte att ”verka för bevarandet av den 

säregna skönhet och ålderdomliga prägel som kännetecknar det gamla Visby” 

(Körner 1999, s. 120). 
Enligt den maktdimensionen som går under namnet makt i en 

soptunnesituation finns det olika sätt att utnyttja den irrationella beslutsgången 

inom organisationer. Det kan bland annat handla om att just vara närvarande på 

beslutsarenor för att på så sätt kunna kräva eget inflytande i beslutsprocessen 

(Christensen m.fl. 2011, s. 82-84). 
Men DBW:s medverkan i rådet verkar inte ha varit helt oproblematiskt varken 

inom kommunen eller inom sällskapet. Thomsson berättar att beslutet föregicks 

av en diskussion inom kommunen. Sällskapets tidigare engagemang för 

världsarvet och de fördelar deras medverkan kan föra med sig gjorde att de fick 

tillåtelse att medverka (Thomsson 2011).  
En viss kritik och diskussion kring lämpligheten i att DBW har representanter 

i kommunens Världsarvsråd kan skönjas i Innerstadsrådets egen 

verksamhetsberättelse från år 2009: 
 

Att Sällskapet representeras i Världsarvsrådet har av enskilda ledamöter, vid 

Sällskapets månadsmöte, framhållits som ytterst olämpligt. Beslutet om representation 

kvarstår dock, men ska utredas vidare i kommande stadgerevision. 

Rådet upplever att kritiken mot rådets engagemang allvarligt kränker den från 2009-01-

01 fastställda portalparagrafen att rådet „skall verka för bevarande [!] och utvecklandet 

av den säregna skönhet och ålderdomliga prägel som kännetecknar det gamla Visby‟ 

(Lindgren m.fl. 2010, s. 86). 

 
Vad som däremot inte uppmärksammas är att det inom världsarvsrådet, redan 

innan sällskapets Innerstadsråd begärde att få en egen representant, fanns DBW-

medlemmar närvarande. Förutom ordförande Lars Thomsson fanns tre DBW:ister 

med som representanter från tekniska förvaltningen, fastighetsägarna och 
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innerstadens boendeförening (Region Gotland 1, Lindgren m.fl. 2010, s. 119-

127).  
DBW-medlemmar finns även inom den kulturelit med bevarandeintresse som 

Ronström räknar upp. I matriklarna återfinns arkeologer från Gotlands museum, 

antikvarier, dåvarande och nuvarande länsråd samt andra tjänstemän från 

länsstyrelsen. Även folk från Riksantikvarieämbetet, turistföreningen, och 

kultursektorn som till exempel dåvarande länsteaterchefen, dåvarande 

ordföranden för stiftelsen Medeltidsveckan och chefen för Gotlandsmusiken 

(Lindgren m.fl.  2010, s. 119-127).  
Enligt makt i en soptunnesituation kan det vara strategiskt att sprida ut sina 

försök att påverka genom olika kanaler. Christensen med medförfattare använder 

uttrycket att inte lägga alla ägg i samma korg. Det kan också vara taktiskt att söka 

nya beslutsarenor för att kunna påverka om andra arenor är stängda (Christensen 

m.fl. 2011, s. 82-84).  
Genom att värva medlemmar med olika yrken och positioner i samhället till 

DBW kan sällskapet få tillgång till nya beslutsarenor och på så sätt utvidga sitt 

inflytande i det gotländska samhället. Det går även att se medlemmarna som 

enskilda aktörer. Genom sitt medlemskap i DBW kan en medlem utnyttja den 

mötesplatsen för att skaffa sig kontakter inom andra branscher och föra en egen 

agenda inom sällskapet.  
Ett ytterligare sätt inom denna dimension för att få igenom sina ärenden är att 

ändra status på innehåll och deltagande i besluten (Christensen m.fl. 2011, s. 84). 

Genom att ge andra mer inflytelserika personer möjlighet att ta åt sig äran för 

beslutet kan de personerna bli mer benägna att fatta beslut. Medlemmar kan 

lansera sitt förslag till andra medlemmar med mer inflytande utanför sällskapet. 

De kan på så vis driva igenom ett beslut utan att upprinnelsen till förslaget går att 

spåra. Vi har inga konkreta exempel på att det har gått till på det sättet utan det 

presenteras här endast som en möjlighet för medlemmarnas maktutövning.  

5.2.3 Relationen mellan medlemmarna 

Av de intervjuade medlemmarna anger majoriteten det sociala som en viktig 

anledning till medlemskap i sällskapet (Klintbom 2011, Hoffstedt 2011, Bäckman 

2011). Hoffstedt uttrycker det som att han ”har en trevlig stund med äldre män på 

Gotland” (Hoffstedt 2011) och framhåller samtidigt att medelåldern i sällskapet är 

hög. 
Även Bäckman anser att det är trevligt att träffa äldre män och prata om 

gemensamma intressen. Han anser även att föreningen har ett mycket bra syfte 

och att det är en bra anledning till att vara med (Bäckman 2011). 
Klintbom ser sitt medlemskap som ett sätt att stödja verksamheten. Men även 

att kunna påverka var sällskapets pengar går anges som en anledning. Klintbom 

berättar att de kontakter som knyts inom sällskapet kan användas vid andra 

tillfällen. Han jämför det med det nätverkande som sker under Almedalsveckan 

och liknar det vid ett cocktail-party. Klintbom menar att han kan ha nytta av dessa 

kontakter inom till exempel arbetet (Klintbom 2011).  
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Hoffstedt däremot, ser ingen anledning till nätverkande och säger att han 

aldrig använt DBW till det (Hoffstedt 2011). Nätverkande är inte heller något som 

Bäckman använder sig av. Han förstår dock om nyinflyttade vill använda DBW 

till att knyta kontakter, men understryker att sällskapet i den bemärkelsen inte 

skiljer sig från andra föreningar (Bäckman 2011). 
Björn Jansson uttrycker en förståelse för den misstänksamhet som råder kring 

slutna sällskap som DBW.  Han menar att när  
 

människor med makt av olika slag samlas på ett och samma ställe så utvecklas det en 

viss kultur, dialog och samspel mellan parterna (Jansson 2011). 

 Det kan enligt Jansson finnas problem med att personer med höga 

befattningar träffas under sådana omständigheter. Personerna kan komma överens 

om saker utan att andra i ett senare skede vet var idéerna kommer ifrån (Jansson 

2011).  
Genom att se till den relationella makten kan Janssons oro vara befogad. Makt 

kan utövas via relationerna mellan människor och genom att påverka varandras 

verklighetsuppfattningar. Det finns inom DBW förutsättningar att utöva denna 

makt. Inom sällskapet skapas det relationer som sedan kan ta sig uttryck i att 

medlemmarna känner en lojalitet gentemot andra medlemmar. Medlemmarna kan 

då medvetet eller omedvetet förändra sina verklighetsuppfattningar till sällskapets 

fördel.  

När det sker med högt uppsatta beslutsfattare kan det ge sällskapet ett speciellt 

inflytande. Vi ser dock inga tendenser till att detta sker inom DBW, men 

framhåller samtidigt att förutsättningarna för denna maktutövning inom sällskapet 

finns. 

5.2.4 Kvinnor och medlemskap 

När sällskapet bildades för snart 200 år sedan såg samhället väldigt annorlunda ut 

i Visby (Sjöstrand 2010). Samhället har sedan dess förändrats och flera kvinnor 

har erövrat höga poster inom det gotländska arbetslivet.  

Landshövdingen på ön har tidigare varit i stort sett självskriven som medlem 

inom sällskapet (Klint Langland 2011). Men de tre senaste landshövdingarna på 

Gotland har alla varit kvinnor och har därmed per automatik inte erbjudits 

medlemskap. Lars Bäckman, som arbetar på länsstyrelsen, menar att frågan om 

kvinnors medlemskap är ett problem för sällskapet (Bäckman 2011). 
En viss effekt har dock de kvinnliga landshövdingarna fått för sällskapet. 

Tidigare bjöds sällskapets gäster och föreläsare vid högtidsdagen endast in till 

middagen förutsatt att de var män (Nilson & Sjöberg 1979, s. 11). Men sällskapets 

dåvarande ordförande, Göran de Geer, bjöd till sällskapets högtidsdag 1998 in 

Gotlands första kvinnliga landshövding, Lillemor Arvidsson, att delta vid 

middagen (Körner 1999, s. 7). Han kommenterade sedan i ett tal: ”Månne är detta 

en blivande tradition för att följa med tidens gång” (Körner 1999, s. 7). 
Klintbom ser det som en bra åtgärd ifall kvinnor kan få vara med, men han 

säger att han själv inte deltagit i debatten. Han anser att det ligger i tiden och 
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nämner Rotary som ett liknande sällskap där kvinnor på senare år bjudits in att 

delta (Klintbom 2011). 
Bäckman anser även han att det är lite ålderdomligt att sällskapet endast har 

manliga medlemmar men tycker att det finns mycket annat i samhället som är 

mindre jämställt och mycket värre än just DBW.  
Bäckman tycker att det finns något trevligt med att vid vissa tillfällen bara 

träffa män. Han beskriver sällskapet som oerhört belevat och att medlemmarna 

varken pratar nedvärderande om vare sig kvinnor eller män (Bäckman 2011).  
Hoffstedt tycker det är naturligt att vissa föreningar är öppna endast för män 

eller för kvinnor.  
 

Det är ju frivilliga organisationer som inte har något med myndighetsutövning att göra 

och då är det inte konstigare än att det exempelvis finns vissa organisationer som bara 

tillåter unga människor och andra som bara tillåter pensionärer (Hoffstedt 2011). 

Själv säger Hoffstedt att han inte skulle ha något särskilt emot att kvinnor fick 

möjlighet att vara med men att han inte reflekterat så mycket över frågan 

(Hoffstedt 2011). Det viktiga för honom är att sällskapet inte har någon otillbörlig 

makt eller att de inte ägnar sig åt myndighetsutövning för i så fall anser han att 

frågan är väldigt viktig. Inte enbart med jämställdhet utan även att sällskapet 

speglar andra aspekter i samhällets heterogenitet (Hoffstedt 2011). 
Bäckman uppger DBW:s syfte som främsta anledning till medlemskap och att 

de årligen delar ut pengar till kultur- och forskningsprojekt. Där görs det ingen 

skillnad på ifall det är män eller kvinnor som ansöker om pengar. Hade syftet 

däremot varit formulerat på ett sådant sätt att endast män skulle kunna få bidrag så 

hade han inte valt att gå med i sällskapet (Bäckman 2011).  
Av de vi intervjuat som inte är medlemmar får vi höra att det är en förlegad 

syn att sällskapet inte välkomnar kvinnor. Jansson tycker att det är otidsenligt och 

att man med rätta kan vara kritisk (Jansson 2011). 
Ronström säger att han provoceras av att sällskapet endast tar in män, men 

understryker att han inte gått med även om DBW hade öppnat upp för kvinnor. 

Han ser ingen mening i att medverka i den typen av ryggdunkande föreningar 

(Ronström 2011).  
I den institutionella makten är det svårt att spåra normer och konventioner 

samt att avgöra varför människor gör som de gör (Christensen m.fl. 2011, s. 93-

96). Vi ämnar inte göra en djupgående analys av vad DBW sätter för prägel på 

stadens invånare utan istället diskutera och problematisera hur de omedvetet eller 

medvetet skulle kunna ha inflytande. 

Om sällskapet signalerar att det är helt i sin ordning med en sammanslutning 

endast för män så kan det få avtryck även i andra organisationer. De medlemmar 

vi har pratat med säger sig vara för jämställdhet men tycker samtidigt att det kan 

finnas undantag och att DBW är ett sådant (Hoffstedt 2011, Bäckman 2011). 

Många är även snabba med att påpeka att det också finns organisationer där 

endast kvinnor och inte män får delta (Hoffstedt 2011, Jansson 2011).  
Att sällskapet endast välkomnar män står i stadgarna och det är en struktur 

medlemmarna valt att stå fast vid (Thomsson 2011). Inom den institutionella 

maktdimensionen är det i just seder och traditioner som makten finns eftersom 
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återskapandet av dem främjar vissa intressen. Ofta tas dessa traditioner för givna 

och bristen på ifrågasättande stärker normen (Christensen m.fl. 2011, s. 95-96).  
Både Bäckman och Hoffstedt säger sig vara för jämställdhet men tycker att 

sällskapet är ett undantag (Bäckman 2011, Hoffstedt 2011). 
Frågan är om DBW verkligen är det enda undantaget eller om vissa 

medlemmar även anser att det finns andra forum där endast män ska kunna delta. 

Genom att medverka och inte ifrågasätta så godkänner alla medlemmar den 

struktur som för närvarande existerar. Måhända är det en åsikt som sällskapets 

medlemmar och dess styrelse även har utanför sällskapet i sina arbetsliv. Det kan 

sända signaler om att de inte anser att kvinnor bör inneha vissa yrken eller att de 

inte bör delta i vissa sammanhang.  

5.2.5 Att förena yrkesroll och medlemskap 

Under mandatperioden 2006 till 2010 var fyra av kommunstyrelsens ledamöter 

medlemmar i DBW 
4
. Det är hälften av alla männen i kommunstyrelsen. Av dessa 

ledamöter är alla från den borgerliga sidan, närmare bestämt Centerpartiet, 

Folkpartiet och Moderaterna.  
Det stämmer också väl in på Björn Janssons bild av sällskapet. Han ser att en 

övervägande del av medlemmarna sympatiserar borgerligt (Jansson 2011). Även 

Owe Ronström håller med om att DBW:s medlemmar generellt håller till på den 

högra delen av den politiska skalan (Ronström 2011). 
Det har vid kommunstyrelsens omröstningar, i fall där DBW varit på agendan, 

förekommit att medlemmar i sällskapet valt att lämna salen på grund av jäv. Det 

exempel som de flesta nämner är en omröstning om kommunens försäljning av 

det så kallade Kallbadhuset i Visby till DBW 2007. Kommunens försäljning gick 

aldrig igenom men i beredningen av ärendet ansågs medlemmarna jäviga 

(Jutehammar 2011, Hoffstedt 2011, Gotlands kommunstyrelse 2007). Jutehammar 

menar att den omröstningen var ett tydligt exempel på konsekvenserna som 

politikernas medlemskap i sällskapet kan leda till. Men hon utesluter inte att det 

kan ha funnits andra tillfällen som inte kommit fram i offentlighetens ljus.  
 

Det är ju det man ser, men sen så är det klart att det är olyckligt om det finns en 

misstanke om att andra lojaliteter kan påverka en även i politiken. Om medborgarna kan 

misstänka det så tycker jag att det är olyckligt (Jutehammar 2011). 

Lars Thomsson och Gustav Hoffstedt har båda valt att lämna möten då frågor 

kring DBW behandlats. Hoffstedt framhåller att det kan vara ett lagbrott om man 

röstar i en fråga och samtidigt är jävig. Han ser samtidigt svårigheter med hur 

politiker ska förhålla sig till samhällsengagemang utanför politiken. Det kan 

uppstå intressekonflikter, men ska man som politiker avstå från allt 

samhällsengagemang? Det tror inte Hoffstedt att det finns något bra svar på, utan 

varje politiker bör själv hitta en modell som fungerar (Hoffstedt 2011). 

                                                                                                                                                         

 
4
 Se bilaga. 
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Thomsson ser problematiken med att vara aktiv medlem och samtidigt 

kommunalråd. Han valdes in i DBW strax innan han utsågs till kommunalråd och 

valde därför att inte aktiv delta i föreningen. ”Man hamnar lätt på dubbla stolar” 

menar Thomsson (2011). 
Jansson menar också att det finns problem med att sitta på två stolar. Han ser 

det inte som lämpligt att vara politiker och samtidigt medlem i DBW. Jansson 

berättar att han före omröstningen om Kallbadhuset var omedveten om att de 

politiker som anmälde sig som jäviga var medlemmar i DBW. Själv valde Jansson 

att avgå som ordförande i ABF då han utsågs till kommunalråd för att värna om 

sin egen men även ABF:s trovärdighet. Han uttrycker ”att man som politiker ska 

försöka vara så ren som möjligt så att man inte misstänkliggörs” (Jansson 2011). 

Han fortsätter med att uttrycka det som farligt när folk inte vet vilka intressen man 

som politiker företräder.  
Hans Klintbom uttrycker sig annorlunda på tal om rollen som politiker och 

medlem i DBW. Han ser det inte som något problem att kombinera funktionen 

politiker och medlem i sällskapet. Istället framhåller han fördelarna med att 

komma i kontakt med olika åsikter i frågor. Som kommunalråd fick Klintbom 

många uppvaktningar i vissa frågor men uttrycker att han inte gör någon skillnad 

på var åsikterna kommer från. Om uppvaktningen kommer från någon inom DBW 

eller utanför spelar ingen roll enligt Klintbom (2011). 
Även Lars Bäckman uttrycker att han inte ser något problem med sin 

tjänstemannaroll och sitt medlemskap i DBW. Sällskapet som organisation har 

enligt honom inte så stort inflytande att det skulle vara ett problem. Han ger dock 

exempel på en person som valt att avböja medlemskap i sällskapet på grund av att 

han i sin yrkesroll granskar stiftelser, och däribland DBW (Bäckman 2011). 
Som tidigare nämnt satt under mandatperioden mellan 2006 och 2010 fyra av 

DBW:s medlemmar med i kommunstyrelsen. Under samma tidsperiod är 

dessutom två av dessa utsedda till kommunalråd. Det är just kommunalråden och 

kommunstyrelsen som av intervjupersonerna nämns mest frekvent i frågan om 

vem som har makten. Även höga tjänstemän är medlemmar i sällskapet och påstås 

också ha mycket inflytande. Det betyder att DBW har goda möjligheter att 

påverka den gotländska politiken och kan på så sätt tillskrivas en viss makt. Vi 

kan dock inte säga att DBW vid något tillfälle utövat makt genom dessa kanaler. 

Därmed går det heller inte att säga att de har någon makt. Däremot finns det goda 

förutsättningar för sällskapet att utöva makt. 

Förutsättningar för maktutövande går här att finna i två av de sex 

dimensionerna av makt. I makten över människornas uppfattningar och intressen 

kan maktutövning ske omedvetet genom att personer påverkas att tycka något 

(Christensen m.fl. 2011, s. 57). Inom slutna sällskap kan medlemmarna därför 

påverkas av värderingarna inom sällskapet. Det medför en förutsättning för makt. 
Inom dimensionen indirekt makt kan beslut hindras från att komma upp på 

dagordningen eller påverkas vid implementeringen (Christensen 2011, s. 40-45). 

De politiker som är medlemmar i DBW kan bli okritiska till sällskapet och därför 

medvetet eller omedvetet avstå från att ta upp frågor som kan vara sällskapet till 

skada. Det kan skapa demokratiska problem men vi väljer att inte vidare diskutera 

den aspekten på grund av vår avgränsning. 
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6 Slutsats 

Vi skapar med vår undersökning en övergripande förståelse av synen på makt 

genom att se till de sex dimensionerna som presenteras av Christensen och hans 

medförfattare (2011). Makten på Gotland redovisas på ett övergripande sätt med 

hjälp av de intervjuades svar.  
Framför allt undersöker vi sällskapet DBW och deras inflytande i det 

gotländska samhället. Med det uttalade syftet sällskapet har, att de vill verka för 

det allmänna, så krävs ett visst inflytande för att genomföra sin målsättning.   
Vi kan med vår undersökning inte visa att DBW utövar makt men på många 

punkter har sällskapet goda förutsättningar för maktutövning. Dessa 

förutsättningar finns bland annat inom ramen för den ekonomiska makten och 

genom medlemmarnas positioner inom den gotländska politiken och i samhället.  

Vi vill samtidigt förtydliga att vi inte på någon av dessa punkter kan visa att 

DBW faktiskt utnyttjar dessa förutsättningar i maktutövande syfte. Det kan dock 

ske medvetet eller omedvetet. För att kunna visa på det krävs ett annat material 

och en annan metod.  

6.1 Diskussion och vidare forskning 

Vi har i vår undersökning sett att det kan vara problematiskt att analysera makt. 

Samtidigt har det varit väldigt intressant att undersöka maktförhållanden på 

Gotland. 
Vi inser att vårt val av metod kunde ha gjorts annorlunda. Det finns inom 

maktstudiet andra angreppssätt men det har på grund av begränsningar i bland 

annat tid och resurser inte varit möjligt.  

Vårt val av intervjupersoner kan också påverka resultatet av undersökningen. 

Med tanke på det låga antalet intervjuer väger den enskilde personens svar tungt. 

Fler intervjupersoner hade också fångat in ett annat perspektiv av problematiken. 

Ett annorlunda urval av intervjupersoner kan ge andra svar och därmed förändra 

resultatet. 
Eftersom vi endast fått fram förutsättningar för DBW:s inflytande vore det 

därför intressant att göra en bredare analys av maktförhållandena på Gotland.  
Vi har med vår undersökning endast skrapat på ytan. Genom att se till flera 

faktorer som påverkar förhållandena kan en klarare bild av makten redovisas. 

Vidare kan man göra en djupgående analys och problematisera de demokratiska 

aspekterna normativt.  
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En av intervjupersonerna har nämnt det sociala kapitalet och dess betydelse 

för situationen på Gotland. Det är dock inget vi i vår studie valt att inrikta oss på 

men vi anser att det kan vara intressant att studera ur ett sociologiskt perspektiv.  
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Kommunstyrelsens ledamöter mandatperioden 2006-2010
5 

 

Namn Parti Medlem i DBW 

Eva Nypelius (ordf.) Centerpartiet Nej 

Lars Thomsson Centerpartiet Ja 

Per-Olof Jacobsson Centerpartiet Nej 

Eva Gahnström Centerpartiet Nej 

Mats-Ola Rödén Folkpartiet Ja 

Lena Celion (1:e vice ordf.) Moderaterna Nej 

Gustaf Hoffstedt Moderaterna Ja 

Håkan Onsjö Moderaterna Ja 

Björn Jansson (2:e vice ordf.) Socialdemokraterna Nej 

Hanna Nyman Socialdemokraterna Nej 

Sonia Landin Socialdemokraterna Nej 

Åke Svensson Socialdemokraterna Nej 

Bo Björkman Socialdemokraterna Nej 

Lilian Virgin Socialdemokraterna Nej 

Brittis Benzler Vänsterpartiet Nej 

7  Bilaga 
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 (Gotlands kommunstyrelse 2006, Lindgren m.fl. 2010,  s. 119-127). 
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