
Föreningsgubben     
 
Att odla en sann föreningsgubbekaraktär sker inte på en dag. Detta är en långdragen process som 
troligtvis inleds redan i barndomsåren. Denne ofta väluppfostrade herre visar sannolikt redan tidigt 
prov på socialt ordningssinne och principanda. Elevrådsordförandeskapet fångas troligtvis upp av 
yngligar med föreningsgubbspotential. Stereotypens sanna karaktär slår däremot inte ut i full blom 
förrän det ofta aktiva arbetslivet närmar sig sin ändhållplats och den genom detta arbetsliv 
frånvarande förvärvsarbetarfadern kräver ett substitut för denna identitetsbekräftande sysselsättning. 
Substitutet uppenbarar sig ofta för denne man i form av förtroendeuppdrag i föreningsverksamhet.  
 
Karaktäristiskt för föreningsgubben är övertygelsen om hur saker och ting ska gå till och, framför allt, 
hur de inte ska gå till. Sällan förvånas föreningsgubben av omgivningens slarv eller inkompetens. Han 
förutsätter att alla misstag som ständigt sker omkring honom är ett resultat av omgivningens lathet, 
bristande förmåga, disciplin och moral. Vanliga uttalanden är: ”Det är ingen geist i dagens 
ungdom!”, ”Att det ska vara så svårt att begripa hur man stänger en dörr!” och ”Det är ingen som gör 
något utan att få betalt för det nu för tiden!” 
 
Just ”Dagens ungdom” är en grupp som föreningsgubben ser som sin ständiga motpol och de är också 
orsaken till många av de varierande problem som drabbar det svenska samhället. Denna moraliskt 
vilseförda grupp uppfattas inte dela varken föreningsgubbens syn på sunt bondförnuft eller hur 
världen är beskaffad. Respekt för äldre är en inte ovanlig föresats hos föreningsgubben, liksom 
uppfattningen att dagens äldre har det sämre än djur (ivrigt hänvisandes till rådande 
djurskyddslagstiftning och lika idogt förglömmandes att vi föder upp merparten av dessa djur i trånga 
bås för att därefter äta upp dem). 
 
Den energi som föreningsgubben uppbringar vid sina ständiga aktiviteter och känslostormar kräver ett 
leverne som inte bjuder på några större överraskningar. Överraskningar är nämligen väldigt 
energikrävande. Detta är dock inget problem för föreningsgubben, som inte alls gillar överraskningar. 
 
Exemplar av kvinnliga föreningsgubbar förekommer, men anledningen till att man lättare påträffar ett 
manligt exemplar är att föreningsgubbekaraktärsdragen har en alldeles särskilt grogrund i ett aktivt 
utåtriktat liv och en bristande närvaro i hemmet. Frånvaron från hemmet skapar många gånger en 
försämrad närhet och samförstånd med eventuella avkommor, vilket i sin tur gör att föreningsgubben 
hämtar sin främsta identitetsbekräftelse utanför hemmet.  
 
Huruvida framtida generationers eventuella ökande närvaro i hemmet skulle riskera att utrota 
föreningsgubben tvista di lärde. Hypotesen kvarstår till dess den är testad. 
 


