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Elisabeth Lindberg är verksam som sociolog på Stockholms Universitet där hon forskat 
om det civila samhället i minst tio år. I hennes avhandling studerade hon hur människor 
gick samman för att producera olika välfärdstjänster bland annat kooperativ för att ta 
hand om äldre och byaråd för att rusta upp och sköta allmänna vägar. Hon var 
intresserad av att se om engagemanget i civilsamhället alstrade de demokratiska värden 
såsom ömsesidighet och inflytande som tidigare forskning uppmärksammat.  
 
På konferensen skall hon presentera ett rent teoretiskt projekt som fokuserar på 
gränslandet mellan civilsamhället och privatlivet. Hon vill uppmärksamma att 
gränsdragningen mellan det privata – t.ex. familjelivet – och civilsamhället inte är särskilt 
diskuterad eller problematiserad. Istället är det gränsdragningen mellan stat och 
civilsamhälle eller mellan civilsamhälle och näringsliv som oftast ådrar sig forskningens 
intresse.  
 
Projektet utgår ifrån frågan om det finns ett behov av att göra en teoretisk åtskillnad 
mellan, å ena sidan, relationer som sker inom ramen för civilsamhällets organisationer, å 
andra sidan, inom familjen eller vänner emellan. Och i så fall på vilka grunder. Exempel 
på fenomen som belyser detta är t.ex. när man blir vänner genom sitt engagemang eller 
när hela familjer är engagerade i samma organisationer. Då kan olika roller blandas på 
ett sätt som kan synliggöra intressanta skillnader och likheter. 
 
Hon är generellt intresserad av de relationer som finns mellan människorna inom 
organisationerna i det civila samhället. Hon menar att det behövs mer forskning om detta 
och att det i tidigare forskning bland annat saknas ett maktperspektiv som belyser de 
maktstrukturer och makthierarkier som finns mellan människorna inom organisationerna.  
 
Syftet med projektet är att i första hand väcka frågor och bidra med teoretiska verktyg, 
som kan vara till hjälp när man vill förstå människors relationer inom civilsamhällets 
organisationer och hur dessa relationer eventuellt skiljer sig från relationer inom familjer 
eller bland vänner. Därmed kommer projektet även att kunna fungera som underlag för 
organisationer som vill uppmärksamma och diskutera dessa frågor. Har de relationer 
som äger rum inom ramen för civilsamhällets organisationer andra egenskaper och 
förutsättningar än relationer inom familjer och bland vänner? I så fall, vad händer när de 
olika social sammanhangen går in i varandra? T.ex. när en mamma är tränare för sitt 
barns fotbollslag eller t.ex. när en hel familj är aktiv i samma frikyrka. Vilka problem kan 
uppstå när roller från privatlivet ska kombineras med roller i civilsamhället och hur kan 
det hanteras?  
 
Elisabeth beskriver sig inte som en typisk föreningsmänniska men har varit engagerad 
och aktiv i en dansförening som sysslade med tävlings- och formationsdans. Där har 
hon suttit i styrelsen.   
 
 


