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Idag betonas medborgarnas möjlighet, rättighet och ansvar att delta i samhällslivet och ha 
inflytande över frågor som rör vardagslivet. Detta kan ses som en fördjupning av demokratin mot 
en deltagardemokrati. Antologin syftar till att problematisera diskussionen om vikten av 
medborgares delaktighet genom att titta på hur delaktighet konstrueras i olika sociala 
sammanhang. Utifrån kommunala tjänstemän som arbetar med samhällsplanering, medlemmar i 
en pensionärsorganisation, föräldrar i skolan, ungdomar i politiska ungdomsförbund och ideellt 
arbetande eldsjälar i ett bostadsområde har vi belyst delaktighetens variationer. Antologin baseras 
på kvalitativa studier med intervjuer och observationer. Vår utgångspunkt är Grundad teori både 
som forskningsperspektiv och metod. Det teoretiska resonemanget berör delaktighet, demokrati 
och identitet. Vi har sett att delaktighet kan göras på många olika sätt, på olika nivåer och i olika 
sammanhang. Vi har uppmärksammat att talet om delaktighet sätter fokus på individens 
handlande. Det skapar också ett ideal om den goda medborgaren och ökar förväntningar på 
individens deltagande. Medborgare har olika förutsättningar att vara delaktiga. Dessa olika 
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Introduktion 

Inledning 
Under 1980- och 1990-talet har det skett en värdegrundförskjutning i samhället, ett kollektivt 
inriktat synsätt har utvecklats till ett mer individuellt. Intresset för politik och att engagera sig 
politiskt i traditionell mening, det vill säga i politiska partier, har minskat. Valdeltagandet minskar 
och så även intresset för den representativa demokratin. Samtidigt har intresset och viljan hos 
befolkningen att delta utanför partipolitiska sammanhang ökat.1 
    Den offentliga sektorn har omorganiserats och förhållandet mellan stat och kommun har 
förändrats. Centralstyrningen har minskat och istället har mål- och resultatstyrning fått ökat 
utrymme. De kommunala förvaltningarna har givits större befogenheter och ett större ansvar.2 
Demokrati på ”den lilla” nivån får ökad betydelse, det vill säga en demokrati som betonar 
betydelsen av att den enskilda medborgaren har rätt att påverka sin egen situation i vardagen.3 
    Dessa samhällsförändringar sätter medborgarnas engagemang och delaktighet i centrum.  
Denna antologi fokuserar på delaktighet i olika sociala sammanhang. 

Demokrati och delaktighet     
På den Nordiska demokratikonferensen den 7 maj 2008 diskuterar före detta kulturminister och 
utbildningsminister Bengt Göransson tillsammans med ordförande i ansvarskommittén Mats 
Svegfors, bland annat demokrati och medborgarnas delaktighet kontra samhällets effektivitet.4 
    Göransson utnämndes 1997 till ordförande för en parlamentarisk kommitté, 
Demokratiutredningen, med uppdrag från regeringen att ”[…] belysa de nya förutsättningar, 
problem och möjligheter som det svenska folkstyret möter inför 2000-talet.”5 Betänkandet, SOU 
2000:1 ”En uthållig demokrati!” slutfördes år 2000.  I denna argumenterar Göransson och hans 
kommittémedlemmar för en deltagardemokrati med deliberativa inslag. Med deltagardemokrati 
avser Demokratiutredningen medborgarnas rätt och plikt att delta i gemensamma beslut. Vidare 
menar de att det krävs aktiva medborgare och engagemang från människor för att denna rättighet 
eller plikt ska bli kraftfull. Här är de deliberativa inslagen, såsom diskussion, argumentation och 
samtal, viktiga för en levande demokrati.6 
    Den demokrati som utredningen förespråkar syftar till delaktighet från individerna i samhället. 
Målet är att medborgarna deltar i olika sammanhang i olika skeden i livet. Det kan vara i skolan, i 
ideella organisationer eller andra platser för diskussion och samtal. Detta, menar utredningen, 
ökar kvaliteten i de beslut som tas, det utvecklar dem som deltar och det ökar den politiska 

                                                
1 Staffan Friberg, Normbildningsprocess genom brukarsamverkan, (Lund, 2006), s. 9 -19  
2 SOU 1999:40, Pernilla Zethraeus ”Inledning” i ”Demokratin i den offentliga sektorns förändring”, skrift nr 19, 
Demokratiutredningen, s. 3 
3 Friberg, s. 11 
4 Nordiska demokratikonferensen, Riksdagens andrakammare, SVT 24direkt, 080507 
5 SOU 2001:1, ”En uthållig demokrati!”, betänkande, Demokratiutredningen, s. 8 
6 Ibid., s. 22f 
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medvetenheten. Men deltagandet kräver ett mått av faktiskt inflytande och möjlighet att påverka 
för att upplevas som meningsfullt. Känslan av delaktighet är beroende av de erfarenheter 
människor har av att delta och vilken möjlighet till inflytande detta givit dem, menar man i 
utredningen.7 Demokrati är i utredningens mening mer än att gå och rösta vart fjärde år. Det 
kräver medborgarnas ständiga deltagande och delaktighet i olika sammanhang mellan dessa val. 
”En demokrati av medborgare som på olika sätt i olika sammanhang tar ansvar för fler än sig 
själva utgör både målet och den enda vägen fram till det målet.”, skriver de.8 
    På den Nordiska demokratikonferensen säger Göransson att medborgarna aldrig haft så 
mycket makt att påverka politiken som idag, men att det kräver ett ansvarsvarstagande från 
individen.9 Konferensen visar att frågan om medborgares delaktighet är en mycket aktuell 
diskussion i fråga om demokrati än idag, åtta år efter Demokratiberedningens betänkande. Vi vill 
i denna antologi titta på hur delaktighet och deltagande kan se ut i olika sammanhang i samhället. 
Vår ambition är att problematisera den diskussion om delaktighet som bland annat illustreras i 
Demokratiutredning.  
    Utifrån kommunala tjänstemän som arbetar med samhällsplanering, medlemmar i en 
pensionärsorganisation, föräldrar i skolan, ungdomar i politiska ungdomsförbund och ideellt 
arbetande eldsjälar i ett bostadsområde vill vi belysa delaktighetens variationer. Syftet med den här 
antologin är att belysa och problematisera delaktighetsdiskussionen. Detta gör vi genom att titta 
på hur delaktighet uttrycks och skapas i specifika sociala sammanhang.  

Metod 

Grundad Teori 
Vi har alla utgått ifrån och tillämpat Grundad Teori (GT) i våra arbeten, både som metod och 
forskningsperspektiv. Det är en teorigenererande kvalitativ forskningsmetod som handlar om att 
utifrån empirisk data skapa nya teorier.10 GT handlar om att skapa nya insikter och upptäcka 
något nytt, inte att pröva hypoteser. På grund av studiens omfattning har vi inte kunnat generera 
någon ny teori utan vi vill snarare beskriva olika sociala processer och skeenden.11 GT är en 
metod men också ett forskningsperspektiv, vilket innebär både hur forskaren ser på verkligheten 
och hur kunskapen om den kan nås. För oss betyder det att den sociala verkligheten konstrueras i 
samspel mellan forskaren och det som studeras. Det innebär att vi under hela arbetets gång har 
vägt in vår roll i processen och vårt förhållande till materialet.12  
    GT är en arbetsprocess som utgår ifrån ett induktivt förhållningssätt, det vill säga från empiri 
till teori. Samtidigt finns det ett samspel mellan deduktion (teori till empiri) och induktion, 
eftersom det inkommande materialet under hela forskningsprocessen jämförs med de redan 
                                                
7 SOU 2000:1, s. 33ff 
8 Ibid., s. 37 
9 Nordiska demokratikonferensen 
10 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003), s. 5 
11 Ibid., s. 13 
12 Ibid., s. 9ff 
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kodade indikatorerna, utsagor från datan (observations- och intervjumaterialet).13 GT kan därmed 
beskrivas som en cirkulär process, där forskaren går fram och tillbaka mellan de olika stegen i 
metoden.14  
    GT är uppbyggd av olika processor som består av teoretiskt urval, kodning, komparation och 
konceptualisering. Teoretiskt urval innebär till en början att göra öppna men medvetna urval av datan 
till att så småningom göra mer selektiva urval. Med kodning menas att sätta etiketter på skeenden 
och händelser från datan, som till en början är förutsättningslös. En jämförande analys, 
komparation, sker samtidigt med kodningen. Etiketterna sorteras därefter i kategorier som i 
arbetsprocessen utvecklas och sorteras i begrepp, konceptualisering. Slutligen är kärnprocessen den del 
i arbetet då de olika bitarna av analysen binds samman och bildar en röd tråd.15 Vi har alla haft 
denna process som gemensam utgångspunkt i arbetet med GT, men alla har skapat och arbetat 
med metoden efter egna villkor, fält och förutsättningar. Under arbetets gång sker ständigt en 
nedskrivning av memos, där forskaren skriver ner sina idéer, tankar och tillfälliga slutsatser.16 För 
oss har memos även varit viktigt som ett sätt att bearbeta och reflektera kring våra egna roller i 
processen. Hur vi tillämpat GT individuellt beskrivs i de enskilda delarna.  

Förhållningssätt 
Det forskningsperspektiv som vi uppmärksammade under rubriken ”Grundad teori” har även 
betydelse för hur vi samlat in och tolkat materialet.  

Observationer och intervjuer  
Vi har var och en inlett fältarbetet med observationer för att få en bild av våra olika fält och för 
att få kontakt med eventuella informanter. Under observationerna har vi uppmärksammat 
händelser, företeelser och interaktioner som sker på fältet. Det finns olika grader av deltagande 
observation, som sträcker sig mellan forskaren aktivt deltar i vad som händer i de sociala 
sammanhangen till att bara observera. Observationer kan uppmärksamma skillnader mellan vad 
människor gör och vad de säger att de gör. Genom kombinationen av observationer och 
intervjuer har vi både kunnat se vad som görs och hur informanterna beskriver vad som görs, 
vilket i sin tur har gett möjligheten till att se skillnader och likheter mellan handling och 
uttalande.17 
    Vi har också var och en genomfört kvalitativa intervjuer. Intervjuerna erbjuder möjligheter att 
gå djupare in på informanternas tankar och upplevelser. I intervjun pågår hela tiden en 
konstruktion av mening och innehåll mellan oss som intervjuare och informanterna. Kvale 
beskriver den data som kommer ur intervjusituationen som intersubjektiv. Med det menas att 

                                                
13 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research, (Thousand Oakes, 1998), s. 22 & 136  
14 Ibid., s. 30-42 
15 Guvå & Hylander, s. 34-43 
16 Ibid., s. 42f 
17 Magnus Öhlander, (a), ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red.) Etnologiskt fältarbete, 
(Lund, 1999), s. 75f 
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intervjun är en mellanmänsklig situation, något som alltså konstrueras tillsammans mellan 
intervjuare och informant i den givna situationen.18 
    Alla intervjuer har spelats in och sedan transkriberats, vilket innebär att de skrivits ned från 
inspelad form till textform. Detta har gjorts för att underlätta under intervjun så att forskaren 
slipper lägga fokus på anteckning och efter intervjun för att lättare analysera materialet. Minnets 
naturliga begränsningar undviks och materialet kan granskas om och om igen. Det finns dock 
nackdelar med detta tillvägagångssätt. För det första är det mycket tidskrävande och 
transkriberingen ger mycket material att hantera. Det kan också fungera hämmande för 
informanten att bli inspelad.19  
    Hur materialet behandlas efteråt är också beroende av forskaren. Inte minst då det är forskaren 
som tolkar och behandlar materialet.20 När vi analyserat materialet har det varit av vikt att 
reflektera över att informanten och forskaren förhåller sig till normer och föreställningar som 
finns i samhället vilket kan ha inverkan på vad som förmedlas under intervjun.21  
    Våra individuella tillvägagångssätt beskrivs närmare i de enskilda metodavsnitten.  

Etik 
I våra fältarbeten har vi alla förhållit oss till och reflekterat över de etiska riktlinjer som 
Vetenskapsrådet rekommenderar. Dessa riktlinjer kan sammanfattas i fyra huvudkrav som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med Informationskravet 
menas att forskaren bör upplysa de som berörs av forskningen om dess syfte och 
tillvägagångssätt. Detta för att de berörda ska kunna fatta informerade och välgrundade beslut om 
sin medverkan i forskningen.22 Informationskravet har bland annat beaktats genom att 
informationsbrev delats ut till de berörda. Samtyckeskravet syftar på att deltagande i forsningen ska 
göras av egen fri vilja och att informanterna när som helst kan avbryta sin medverkan.23 
Information om det har informanterna fått fortlöpande bland annat vid intervjuerna och via 
informationsbreven.  Konfidentialitetskravet innebär att forskaren i största möjligaste mån ska 
anonymisera sina informanter. Forskaren bör skydda information och upplysningar angående 
informanterna och förhindra att obehöriga får tillgång till personuppgifter.24 Det sista kravet, 
nyttjandekravet, begränsar forskarens användning av de uppgifter och det material som samlats in. 
Materialet ska enbart användas för den aktuella forskningen och för det syfte som anges.25 Att 
vårt material enbart ska användas till denna antologi är något som informanterna informerats om. 
De har också blivit informerade om hur och när forskningen kommer publiceras.  

                                                
18 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s. 47f 
19 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2005), s. 310ff 
20 Kvale, s. 111f 
21 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red.) Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 
43 
22 Vetenskapssrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhallsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab. 
www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare/reglerochriktlinjer, hämtad 070926, s. 7f 
23 Ibid., s. 9ff 
24 Ibid., s. 12f 
25 Ibid., s. 14 
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    Etik handlar om att kontinuerligt reflektera över den situation man befinner sig i och därefter 
göra etiska överväganden. Därför beskrivs hur var och en av oss förhållit sig till detta i de 
individuella bidragen.  

Teoretiska utgångspunkter  

Demokrati 
Den demokratimodell som Demokratiutredningen argumenterar för är deltagardemokrati med 
delibrativa kvaliteter.26 Deltagardemokratin beskriver Stig Montin som en demokratiteori som 
betraktar medborgarnas deltagande som ett mål i sig och här uppmanas folket att medverka och 
vara aktiva inom den demokratiska processen. Förespråkare för denna demokratiteori betonar att 
samhället ska demokratiseras för att uppnå en politisk jämlikhet bland medborgarna, samt att 
deltagandet ska ske på lika villkor. Denna form kan vara ett medel för att legitimeringen av beslut 
eftersom medborgarna är en del av beslutsprocessen.27 Deliberativ demokrati har sin utgångspunkt i 
samtalets betydelse för demokratin. Det är igenom öppna samtal och dialoger som det 
gemensamma bästa kan nås i denna demokratiteori.28 
    I antologin En uthållig demokrati? Sju debattinlägg om demokratiutredningen och demokratins framtid 
lyfter forskare som är verksamma inom olika vetenskapliga discipliner fram kritiska perspektiv på 
Demokratiutredningen ”En uthållig demokrati!”.29 Utifrån olika områden ifrågasätter bokens 
författare hållbarheten i Demokratiutredningens argumentation för en demokrati där alla 
medborgares aktiva deltagande ses som en förutsättning för en uthållig demokrati.30 Författarna 
lyfter bland annat fram en paradox med utredningens resonemang.  Deltagandet i samhällslivet 
ses å ena sidan som en medborgerlig plikt samtidigt som det å andra sidan betonas att 
medborgarna inte behöver ”göras om”. Författarna uttrycker en tveksamhet till om det är möjligt 
att inte göra om medborgarna som inte vill delta, då medborgares delaktighet samtidigt betraktas 
som en plikt.31  

Delaktighet  
Den här antologins sammanlänkande begrepp är delaktighet. Begreppet delaktighet kan i olika 
sammanhang associeras med inflytande, tillhörighet, engagemang och makt. Anders Gustavsson 
tar upp delaktighetsbegreppet i sin bok Delaktighetens språk, där han beskriver att delaktighet kan 

                                                
26 SOU 2000:1, s. 23 
27 Stig Montin, Moderna kommuner, (Malmö, 2007), s. 149 
28 Ibid., s. 150 
29 Jesper Strömbäck ”Inledning” i Jesper Strömbäck (red.), En uthållig demokrati? Sju debattinlägg om demokrati och 
demokratins framtid, (Uppsala, 2001) 
30 Ibid., s. 7 
31 Andreas Bergh & Daniel Rubenson, ”Tennis och politik – är deltagande en dygd?” i Strömbäck, Jesper (red.), En 
uthållig demokrati? Sju debattinlägg om demokrati och demokratins framtid, (Uppsala, 2001), s 18 
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ha olika betydelser i olika sammanhang, vilket gör att begreppet kan förstås på en mängd olika 
sätt.32 
    Sam Paldanius belyser begreppets komplexitet genom att beskriva delaktighet som aktiv 
medverkan eller medansvar. Att vara delaktig kan betyda medverkan i något eller har vetskap om 
något. Paldanius beskriver vidare att delaktighet kan vara en relation mellan två företeelser, att 
individen har del i ett handlande eller en akt som involverar intresse från minst två individer.33  
    Gustavsson å sin sida beskriver delaktighet som att vara del i något, delta i en aktivitet men att 
denna del i något måste präglas av ett ömsesidigt inflytande och aktivt engagemang. Enbart 
deltagande innebär inte delaktighet, utan det måste även finnas engagemang och autonomi i 
Gustavssons definition. Delaktighet är en social företeelse som inte går att göra ensam.34 

Identitet 
Denna antologi belyser delaktighet i olika sociala sammanhang och berör frågor kring tillhörighet 
och identitet. Vi kommer att använda begreppet identitet med utgångspunkt i Richard Jenkins 
resonemang om hur identitet konstrueras socialt. I boken Social Identity beskriver Jenkins identitet 
som en process genom vilken en person eller ett kollektiv förstår, definierar och omdefinierar sig 
själv(a) och andra. Identitet, menar han, görs utifrån skillnader från och likheter med andra 
individer och identitet konstrueras således i interaktion med andra individer eller grupper.35  
    Delaktighet är något socialt som görs i relation till andra. Delaktighet och tillhörigheter i 
grupper och kollektiv aktualiseras i vår antologi. Formellt tillträde eller tillhörighet i ett specifikt 
socialt sammanhang kan till exempel innebära att vara medlem i en pensionärsorganisation, 
eldsjäl i en ideell förening eller förälder i skolan. Denna tillhörighet skapar vissa föreställningar 
om vad det innebär att vara exempelvis en förälder. Jenkins menar att individer eller kollektiv 
tillskrivs olika föreställda identiteter och gemensamma egenskaper. Samtidigt definierar också 
olika kollektiv sig själva utifrån en upplevd tillhörighet och gemenskap med varandra. Båda dessa 
perspektiv har betydelse för identitetsskapandet, menar Jenkins.36  Detta synliggör hur skapandet 
av identitet inrymmer ett dialektiskt förhållande mellan tillskriven tillhörighet och subjektiv 
upplevd tillhörighet.  

Disposition 
Emma Odén inleder med kapitlet Delaktighet och samhällsplanering genom att diskutera hur 
tjänstemän i en specifik kommun arbetar och planerar för att möjliggöra delaktighet och 
inflytande bland kommunens medborgare.  I Delaktigheten, pensionärsorganisationen och medlemskapet 
undersöker Sofia Littmarck vilken roll medlemskap i en pensionärsorganisation kan spela för 
några medlemmars delaktighet på olika nivåer, samt hur delaktighet görs, beskrivs och motiveras. 

                                                
32 Anders Gustavsson, (a) ”Inledning” i Anders Gustavsson (red.) Delaktighetens språk, (Lund, 2004), s. 15f 
33 Sam Paldanius, Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter, avhandling, (Linköping, 1999), s. 19 
34 Anders Gustavsson, (b) Delaktighet, identitet och makt, (Stockholm, 2005), s.7ff 
35 Richard Jenkins, Social Identity, (New York, 2006), s. 4ff 
36 Ibid., s. 21ff 
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I nästkommande kapitel Föräldradelaktighet i skolan diskuterar Elise Jansson föräldrars delaktighet i 
skolan utifrån föräldra- och lärarperspektiv. Sedan skriver Kristoffer Harbo i kapitlet Demokratisk 
delaktighet i politiska ungdomsförbund om vad ett medlemskap i politiska ungdomsförbund kan 
betyda för ungdomars möjlighet till delaktighet i politiska frågor. Avslutningsvis har Fermesk 
Dello titta på hur boendedelaktighet görs i en ideell verksamhet och hur ideellt arbetande eldsjälar 
upplever och beskriver sin egen delaktighet i kapitlet Boendedelaktighet i en ideell verksamhet.   
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 Delaktighet och samhällsplanering 
Emma Odén 

Inledning 
På 1980-talet skedde förändringar i förhållandet mellan stat och kommun. Kommunerna fick 
börja ta ett större ansvar i och med omorganiseringar i den offentliga sektorn. Omgivningen fick 
även en större betydelse för kommunerna med ett utökat samarbete mellan olika organisationer 
och andra aktörer i den kommunala planeringen.37 Stig Montin skriver i sin bok Moderna kommuner 
att ”(e)n allt viktigare uppgift för kommunerna blev således att skapa förutsättningar för lokal 
utveckling snarare än att planera framtiden”.38 Tankarna kring ett hållbart samhälle växte fram 
under denna period, vilka handlade om att flera olika politikerområden skulle arbeta åt samma 
håll för att möjliggöra en så kallad hållbar samhällsutveckling. Detta består i att ekologiska, sociala 
och ekonomiska faktorer skulle kopplas samman till en hållbarhetspolitik, med inriktning på 
välfärdspolitik.39 Områden som berörs i hållbarhetsbegreppet är ekonomisk utveckling, social 
välfärd, sammanhållning, god miljö, demokrati och delaktighet, god hälsa och lika möjligheter.40  
    Kommunerna fick en betydelsefull roll i arbetet med hållbar utveckling, det vill säga i den 
kommunala planeringen, då arbetet förväntades från regeringshåll genomföras på lokal nivå. 
Detta innebar att kommunerna skulle göra egna lokala program för att arbeta med hållbar 
utveckling.41     
    Jag har intresserat mig för den kommunala planering med dessa lokala program, där jag har 
undersökt hur tjänstemän i en specifik kommun arbetar med hållbar utveckling. Dessa tjänstemän 
arbetar med och ansvarar för olika målområden i det lokala programmet, där alla målområden 
utgår ifrån hållbarhetsbegreppen som definierades ovan. Min inriktning i studien kommer dock 
vara på området delaktighet i hållbarhetsbegreppet, då en del i tjänstemännens arbete är att även 
få med delaktighet och inflytande i sina egna målområden. Min studie utgår ifrån hur dessa 
tjänstemän arbetar och planerar för att möjliggöra delaktighet och inflytande bland medborgarna i 
kommunen. Tjänstemännen som intervjuats sitter alla med i programrådet för programmet och 
har det gemensamma ansvaret över programmet. Det är ett kommuninternt program som främst 
riktar sig till den kommunala verksamheten, där tjänstemännens uppdrag är att sprida information 
om programmet för att kommunala verksamheter ska börja arbeta med frågor som rör hållbar 
utveckling.      

                                                
37 Montin, s. 48ff 
38 Ibid., s. 52 
39 Torbjörn Lundqvist & Märta Carlsson, Framtidspolitiken, (Stockholm, 2004), s. 6 
40 Ibid., s. 8 
41 Ibid., s. 20 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt antologibidrag är att studera hur tjänstemännen i denna specifika kommun 
planerar och arbetar med frågor som rör delaktighet, inflytande och samarbete. Jag har tittat på 
hur skapandet av delaktighet och inflytande sker i den kommunala samhällsplaneringen. 
- Hur arbetar och planerar tjänstemän i en kommun för att möjliggöra delaktighet och 

inflytande bland medborgarna i kommunen?  
- Vilka förutsättningar har tjänstemännen för att arbeta med frågor som rör delaktighet och 

inflytande?  
- Hur kan delaktighet visas och finns det begränsningar för medborgarnas delaktighet och 

inflytande?   

Metod och tillvägagångssätt 
Mitt fält är ett kommunkontor i Sverige som arbetar med samhällsplanering och 
verksamhetsutveckling. Den första kontakten tog jag med chefen som arbetar på detta kontor, 
som i sin tur skickade vidare mig till en tjänsteman som arbetar där. Denna tjänsteman kom att 
bli min nyckelperson och kontaktperson under studien och min kontakt till de andra 
informanterna.42 I samband med det första mötet med tjänstemannen berättade jag om 
fältarbetet, dess syfte och frågade om intresse fanns för deltagande i studien. Jag delade ut ett 
informationsbrev, där jag skriftligen gav en utförligare beskrivning om studien. Jag fick vid mötet 
reda på mer information om arbetsplatsen och vad de arbetar med. Informanten kontaktade 
sedan fyra andra tjänstemän som alla är med i programrådet och ansvarar för det program som 
min studie utgår ifrån. Jag fick därefter vara med på ett möte som programrådet hade, där jag 
frågade om de skulle vara intresserade av att delta i min studie. Jag berättade då om antologin och 
dess syfte, samt delade ut informationsbrevet. Enligt individskyddet ska det vara relevant 
information om projektet samt vilka rättigheter informanten har, så att personen kan ge ett 
frivilligt samtycke för deltagande i studien. Jag berättade även att det är helt frivilligt att delta och 
att informanten har rätten att när som helst avbryta sitt deltagande eller ångra visa delar av den 
under arbetets gång.43 Mötet med tjänstemännen var även ett tillfälle för mig att introduceras till 
fältet, samt att få observera ett möte med programrådet och se hur det fungerar. Jag tycker jag 
fick ett bra bemötande och jag upplevde att tjänstemännen var positivt inställda till min studie. 
Alla fem var intresserade att delta i en intervju och preliminära intervjutillfällen bestämdes. Jag 
tillfrågades även om jag skulle vilja vara med vid olika aktiviteter som de skulle arrangera.    
    Jag har under studiens gång blandat både observationer och intervjuer. Observationerna har 
lett till ny information och vinklar på områden att ta upp under intervjuerna och intervjuerna har 
i sin tur givit nya vinklar att rikta fokus och uppmärksamhet till under observationerna.  

                                                
42 Bryman, s. 285 
43 Gullveig Bente Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund, 1998), s. 71ff   
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Intervjuer 
Jag har genomfört fem enskilda intervjuer med alla tjänstemän i programrådet. Jag har gjort semi-
strukturerade intervjuer och använt mig av en frågeguide vid intervjuerna. Det har getts möjlighet 
för informanterna att ge beskrivande och utförliga svar, där jag utgått från mitt temaområde och 
frågor som jag skrivit ner till intervjun. Jag har genom att ställa följdfrågor samtidigt lämnat 
utrymme för variation så att nya vinklar har kunnat tas upp under intervjuerna. 
    Intervjuerna har genomförts på informanternas egna kontor, de har spelats in och därefter 
transkriberats.      

Observationer 
Jag har vid fem tillfällen gjort observationer på olika arrangemang som någon av tjänstemännen i 
programrådet har anordnat. Två av observationerna som jag deltagit i var evenemang som 
anordnats för allmänheten och tre av observationerna har varit seminarier som anordnats för 
politiker och tjänstemän i kommunen, samt till några inbjudna personer och föreningar. Jag har 
använt mig av formen observatör som deltagare, en form som gör att jag som forskare inte deltar i det 
som händer, utan jag har varit där och observerat det som händer. Jag har även använt mig av 
formen deltagare som observatör, som har använts i situationer där jag som forskare har varit med i 
samtalen på de aktiviteter där jag deltagit.44 I de seminarier som jag deltagit i har jag kunnat 
anteckna ganska öppet, eftersom även andra personer också har antecknat under föredragen som 
hållits. De andra evenemangen har jag i viss mån kunnat föra anteckningar, men även tagit pauser 
för att inte väcka uppmärksamhet och smälta in bland de andra deltagarna.45  
    Jag har efter alla observationer så fort som möjligt skrivit ner mer fullständiga anteckningar, 
genom att både utveckla det jag redan skrivit ned samt anteckna det jag inte kunnat skriva under 
observationerna. Jag har antecknat intryck som jag fått, olika beteenden och skeenden. Jag har 
under observationerna specifikt inriktat mig på dem som arrangerat aktiviteterna, det vill säga 
mina informanter. Jag har uppmärksammat vad de gör och säger, samt hur de har anordnat 
aktiviteten.  

Grundad teori 
Materialet från de transkriberade intervjuerna och anteckningarna från observationerna har 
analyserats utifrån metoden Grundad teori. Jag har under processen gång kontinuerligt arbetat 
med materialet där jag till en början var ganska öppen med vad som var av intresse för studien. I 
den första kodningen av materialet etiketterade jag talande ord, fraser och meningar för att sedan 
sortera in dem i olika kategorier, där jag använde mig av en ”mindmap” modell för att lättare se 
vad som hör ihop med vad. Under arbetets gång har de olika utsagorna från materialet fått mer 
bestämda etiketter och kategorier, där jag försökt se till variationer dem emellan, samt jämfört de 
olika kategoriernas egenskaper. Jag har ständigt kommenterat och ställt frågor till materialet som: 

                                                
44 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography, (New York, 2007), s. 104ff 
45 Bryman, s. 293 
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varför?, var?, när?, hur länge?, hur ofta?, med vem?, i vilken grad?. Detta för att se vad som hör 
ihop med vad, samt för att få en grundligare genomgång av materialet. Kommentarer till 
materialet har så småningom utvecklats och själva skrivandet till studien tog sin början. Jag gick 
därefter tillbaka till ursprungsmaterialet för att se om jag var inne på rätt spår, samt se om det 
fanns uttryck från intervjuerna som kunde understödja min tolkning. Mina två huvudkategorier 
blev delaktighet och samarbete, som även är mina två temaområden för studien.               

Informanterna 
Mitt urval av informanter blev de fem tjänstemän som är med i programrådet. Tanken bakom 
urvalet av informanter var att kunna ta del av alla tjänstemäns åsikter och perspektiv i 
programrådet. Detta för att möjliggöra för att se olika vinklar och variationer i hur de arbetar, 
planerar, samarbetar, samt ser kring delaktighet och inflytande.  
    Min utgångspunkt ligger i att det viktiga inte är vem som har sagt vad, utan vad som har sagts 
och gjorts. Därmed kommer jag inte djupgående berätta om varje enskild informant. Jag vill å 
andra sidan inte se informanterna som en homogen grupp, utan de olika utsagorna och citaten 
ska visa på variationer mellan olika informanter.  
    Informanterna är alla kvinnor mellan 40-60 år och de har arbetat allt från två till femton år 
inom yrket och inom den position de nu innehar. Medverkan i programrådet är dock någorlunda 
ny för alla, då rådet bara funnits i drygt ett år.    
    Det jag uppmärksammat under intervjuerna är att informanterna är vana vid att prata kring de 
frågor jag tar upp, då delaktighet, inflytande och demokrati är frågor som de arbetar med. 
Tjänstemännen använder sig även av vissa begrepp som är av mer vetenskaplig karaktär. Jag ser 
det därför inte som att jag har styrt in dem på områden eller lett intervjun åt ett visst håll, men 
självklart är en intervju en speciell social situation där jag ställer frågor och informanten berättar. 
Intervjun är i den kontext den tar form och samspelet mellan intervjuare och intervjuad.     

Etiska reflektioner 
Under fältarbetet och vid bearbetning av materialet har en ständig övervägning skett för att följa 
vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Jag har både muntligen och skriftligen genom 
informationsbrevet informerat mina informanter om studiens syfte och vilka rättigheter de har. 
Mina kontaktuppgifter har funnits med så att informanterna kan nå mig om det är något de 
undrar över eller om de skulle vilja avbryta sitt deltagande i studien.      
    En etisk aspekt som jag funderat över är att informanterna vet vilka som varit med i min studie 
och deltagit i en intervju, vilket i sin tur har haft inverkan på vad jag kan och inte kan ha med i 
min studie. Jag informerade informanterna vid intervjutillfället att materialet skulle bearbetas 
konfidentiellt och att inga utomstående skulle få ta del av arbetet, samt att platser och 
informanternas namn inte kommer att nämnas. Jag framhöll dock att de inom gruppen, möjligtvis 
skulle kunna känna igen varandra i texten, men att jag i möjligaste mån skulle göra det så 
anonymiserat som möjligt för att de inte skulle känna igen varandra. Detta är även en aspekt som 
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Gullveig Bente Alver och Ørjar Øyen tar upp i sin bok Praktik och etik i forskarens vardag, där de 
framhåller att det är svårare att lova anonymitet vid mindre urval, genomskinliga miljöer och vid 
detaljerade beskrivningar vid uppfyllandet av anonymitetskravet. Vissa källor kan därmed behöva 
utelämnas för att det inte ska gå att känna igen personer eller platser i studien. Samtidigt kan för 
mycket förändring eller borttag, göra att texten urholkas och att det blir svårare att hänga med i 
resonemangen.46  
    En annan svårighet med studien är att informera alla om att jag är där som forskare. Jag har 
utgått ifrån att de personer som blir berörda och är en del i min studie är informerad. De andra 
personerna har jag inte haft uppmärksamheten vid eller varit en del i det jag observerar. Vid 
aktiviteter för allmänheten har jag inte gått ut med att jag är där som forskare och observerar, 
utan jag har på så sätt blivit av en dold observatör för dem.47 Anledningen till detta var dels för 
att deltagarna på aktiviteterna inte varit i fokus för min studie, samt att det är ett offentligt 
sammanhang där vem som helst har kunnat delta i. Jag har inte velat att deltagarna ska känna sig 
observerade och jag har under dessa sammanhang varit som vem som helst, en medborgare som 
deltagit på aktiviteten. Jag har inte heller fört några anteckningar kring vad deltagarna har sagt 
eller gjort.   

Tidigare forskning och teoretiska resonemang 
I boken Moderna kommuner diskuterar och beskriver Stig Montin dagens kommuner samt hur 
kommunerna har utvecklats i Sverige under de senaste decennierna med inriktning på olika 
demokratiformer. Montin beskriver demokratimodellerna deliberativ demokrati och direkt demokrati, 
vilka beskrevs i den gemensamma delen under rubriken ”demokrati”. Montin tar samtidigt upp 
representativa demokrati vilket innebär att partier och förtroendevalda har den avgörande rollen för 
beslutsfattande i politiken. Folket har genom periodiska val röstat fram representanter som ska 
föra deras talan i politiken.48 Montin för en diskussion kring att omgivningens betydelse för 
kommunerna har ökat, där han beskriver att det skett ett utökat samarbete mellan kommuner 
samt andra aktörer.49 Montins resonemang kring kommunerna får relevans för studien, då 
Montin tar upp hur kommunerna arbetar och fungerar idag.       
    Staffan Friberg tar i sin bok Normbildningsprocess genom Brukarsamverkan upp brukarinflytande, 
vilket han definierar som det inflytande en brukare har över en verksamhet. Friberg har gjort en 
studie där han har tittat på hur interaktionen sker mellan brukare (medborgare), tjänstemän och 
politiker. Han för en diskussion om samarbetet och rollerna mellan dessa parter.50 Friberg 
förklarar inflytande som ett sätt där en aktörs handlande får konsekvenser för en annan aktörs 
handlande. Friberg definierar de olika rollerna i brukarinflytande, där brukarna avses 
medborgarna eftersom de använder sig av kommunala tjänster. Med beslutsfattare avser Friberg 

                                                
46 Alver & Øyen, s. 108 
47 Bryman, s. 279 
48 Montin, s. 30 
49 Ibid., s. 48f 
50 Friberg, s. 40 
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politiker, då de har det yttersta ansvaret för den kommunala verksamheten och tjänstemän 
definierar han som verkställare.51 Friberg beskriver brukarinflytande och olika former av 
medborgardeltagande, vilket får relevans för min studie då jag inriktar mig på hur tjänstemän i en 
kommun arbetar och planerar för att möjliggöra delaktighet och inflytande bland medborgarna.    

Avgränsningar 
Jag kommer inte att gå in på de specifika målområdena som informanterna arbetar med eller 
programmet i sin helhet, utan tyngdpunkten i studien ligger på delaktighet, inflytande och 
samarbete. Min inriktning är på området delaktighet i hållbarhetsbegreppet, då en del i 
informanternas arbete är att försöka få med delaktighet i sina egna målområden. Jag kommer inte 
att gå in på vilka förändringar tjänstemännens insatser gör eller relationen mellan tjänstemännen 
och medborgarna, utan inriktningen är på hur tjänstemännen arbetar, samt hur delaktighet kan 
visas ifrån medborgarna. Det kommer inte att kunna dras några generella slutsatser från min 
studie, utan studien ska snarare ses som ett exempel på hur tjänstemän i en specifik kommun 
planerar och arbetar med frågor som rör delaktighet och inflytande.  

Analys 
Analysen består av beskrivning och diskussion kring delaktighet, inflytande och samarbete utifrån 
intervjuerna och observationerna. Min analys tar upp informanternas arbetsprocess, hur de 
arbetar och i vilka former, för att sedan komma in på hur de arbetar för att möjliggöra delaktighet 
och inflytande bland medborgarna. Jag kommer med citat, utsagor från intervjuerna, visa på hur 
informanterna beskriver sitt arbete, samt hur de upplever sin del i arbetet med delaktighet och 
inflytande. Utifrån informanternas utsagor kommer en mer teoretisk ansats att tilläggas för att 
sedan i slutdiskussionen göra en sammanfattning av vad jag kommit fram till i analysen.       

Arbetsprocess 
Det är politikerna som bestämmer och ger uppdrag till tjänstemännen vad som ska genomföras 
efter olika satsningar och viljeriktningar. Tjänstemännen har en uppdragsplan som de ska följa 
där alla ansvarar för sitt eget ansvarsområde. Utifrån uppdragsplanen som tjänstemännen får från 
politikerna varje år, skriver de sin verksamhetsplan för året. Tjänstemännen arbetar efter mål, där 
politikerna bestämmer vad som skall göras och tillhandahåller med medel för genomförandet. 
Informanterna beskriver i intervjuerna att de dock kan påverka innehållet, eftersom 
uppdragsplanen beskriver vad politikerna vill få gjort men inte hur, vilket tjänstemännen 
beskriver kan ge dem möjligheten till att själva bestämma och lägga upp arbetet. Samtidigt tar 
tjänstmännen upp att de ekonomiska resurserna som finns att tillgå påverkar vad som kan och 
inte kan genomföras. En av informanterna uttrycker:  

                                                
51 Friberg, s. 12 
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Jag har eget ansvar över mitt ansvarsområde och det är ingen som ifrågasätter vad jag gör eller 
varför, men sen så vissa gånger så måste jag naturligtvis fråga om det är okej. Det är ett väldigt 
självständigt arbete och från mitt eget huvud naturligtvis, så länge jag gör det jag ska. 

Jag tycker att uttalandet visar på att informanten har möjlighet till att själv lägga upp sina 
arbetsdagar och hur hon ska arbeta. Informanten beskriver att det finns vissa restriktioner och 
ramar hon måste följa, men min tolkning är att deras arbetssätt skapar möjligheter till att vara 
kreativ, hitta nya metoder och sätt att arbeta med målområdena. Deras möjligheter att arbeta med 
sitt målområde och delaktighet styrs både av politikernas viljeriktningar, ekonomin samt vad det 
står beskrivit i deras uppdragsplan att de ska arbeta med för att främja demokratin. 
Tjänstemännen får utifrån dessa riktningar planera och lägga upp sitt arbete.  
    En av informanterna beskriver ett sätt hur de ska nå ut till medborgarna och öka kunskapen 
inom sitt målområde där hon säger att ”vi måste hitta andra metoder […] det är bara vår fantasi 
som sätter gränser, man kan göra nästan vad som helst för att öka medvetenheten”. Informanten 
ser här till möjligheterna i vad det finns att göra, där hon beskriver att det bara är fantasin som 
sätter gränserna. Uttalandet kan även tolkas som att tjänstemännen förutsätts komma på idéer att 
arbete med de mål och riktlinjer som politikerna sätter upp. Politikerna beskriver vad som ska 
göras eller sätter upp mål för verksamheten, vilket tjänstmännen ska försöka realisera i 
verkligheten. Friberg lyfter fram att det finns en ”paradoxal” situation för tjänstemännen mellan 
sitt eget yrkesansvar och den politiska viljeriktningen som ska genomsyra verksamheten. Friberg 
tar därmed upp att det måste finnas lyhördhet och öppenhet från tjänstemännens sida, där det 
måste finnas en balans mellan det politiska och det administrativa arbetet. Detta innebär som 
Friberg uttrycker att politikerna måste vara tydliga i formuleringen i viljeriktningen och 
tjänstemännen måste ha politisk fantasi. Tjänstemannen måste kunna sätta sig in i idéer och 
värdegrunder som den offentliga politiken vilar på.52 Fribergs beskrivning kan jämföras med 
informanternas, där de har möjligheten till att själva lägga upp sitt arbete för att uppnå målen. 
Tjänstemännen ska använda sig av sina sakkunskaper de har inom ämnet och sin egen fantasi för 
att komma på nya metoder och strategier att arbeta med sitt målområde. Samtidigt måste 
tjänstemännen följa och arbeta efter ramarna som uppdragsplanen och politikernas viljeriktningar 
ger.   

Olika arbetssätt    
Alla informanter arbetar med strategiska frågor, men hur de arbetar och i vilka former, skiljer sig. 
Det finns en skillnad mellan vilken roll de olika tjänstemännen har, där en av informanterna 
jobbar mer direkt mot medborgarna och de andra arbetar mer indirekt till medborgarna. 
Informanten som har mer direkt kontakt med medborgarna arbetar på ett informationskontor, 
ett kontor som är öppet för allmänheten, där en del i hennes arbete består i att finnas tillgänglig 
för medborgarna. Invånarna kan vända sig till informationskontoret och ställa frågor, vilket på så 
sätt kan påverka tjänstemannens arbetsdag, beroende på hur mycket folk som kommer. De andra 
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informanterna beskriver att arbetande som strateg inte främst handlar om att arbeta direkt till 
medborgarna, utan de arbetar ut mot verksamheter och organisationer i kommunen som i sin tur 
arbetar till medborgarna eller organisationens medlemmar.  

Mitt jobb är att jobba utifrån ett medborgarperspektiv […] inte direkt till medborgarna […] 
utan jag jobbar via andra nämnder, föreningar, verksamheter, för att stötta dom att göra sådana 
här verksamheter. 

Här beskrivs av informanten att hon inte direkt arbetar till medborgarna, utan att hon riktar sig 
till den kommunala organisation och dess olika verksamhetsområden. Informanten försöker 
hjälpa och stötta dem i deras arbete med sina verksamheter.     
    Tjänstemannens position som strateg är att bistå med sin tid, erfarenhet, kunskap och hjälpa 
till med det som behövs. Samtidigt är deras arbete ett sätt att i ett längre perspektiv även nå ut till 
medborgarna genom dessa organisationer och verksamheter. En informant beskriver att även om 
programmet riktar sig till den kommunala verksamheten, är det även bra om medborgarna känner 
till programmet eftersom: ”Det här är de mål som gäller för kommunen och det här ska man leva 
upp till.” Här beskrivs av informanten att kommunen ska uppnå målen som finns i programmet, 
vilket kan ses som de rättigheter medborgarna i kommunen har och vad de kan förvänta sig av 
kommunen.  
    Å andra sidan har alla tjänstemännen lite kontakt med medborgarna som exempelvis då de 
anordnar aktiviteter för medborgarna eller vid direkta bostadssociala projekt då tjänstemännen 
direkt träffar invånarna. Tjänstemännen beskriver att de tillsammans med politiker anordnar 
”kommunråd”, där invånarna bjuds in, vilket är ett tillfälle att direkt diskutera med medborgarna. 
Det är samtidigt en möjlighet till att göra medborgarna delaktiga i processen och en del i 
utvecklingen av området. Vid dessa kommunråd samlas medborgarna, tjänstemännen och 
politiker för att diskutera olika frågor rörande bostadsområdet samt eventuella förändringar som 
ska genomföras.  
    Tjänstemännens arbete med medborgardelaktighet och medborgarinflytande skiljer sig åt, där 
de arbetar både direkt och indirekt till medborgarna. Dessa arbetsformer med både direkt och 
indirekt kontakt till medborgarna, tolkar jag som ett sätt att bredda möjligheterna att nå ut till 
medborgarna i kommunen. Genom direkt kontakt med medborgarna har tjänstemännen 
möjlighet att samtala, svara på frågor och lyssna till medborgarnas åsikter. Det indirekta arbetet 
via organisationer och verksamheter är ett sätt för att både hjälpa dem i deras verksamhet, samt 
att nå ut till medborgarna genom organisationens och verksamhetens medlemmar.   

Samarbete 
Alla informanter använder sig av olika samarbetsformer i sitt arbete, där de är med i olika nätverk 
och samarbetar med olika organisationer, företag och föreningar. Betydelsen av samarbete visas 
bland annat i intervjuerna genom att en av informanterna beskriver samarbete som ”A och O” i 
verksamheten och en annan av informanterna ser samverkan som ”A och O för att man ska få 
resultat”. Samarbete beskrivs som en stor del av arbetet för att verksamheten ska fungera och det 
sker samarbete på olika arenor och nivåer. Informanterna framhåller hela tiden samarbete i 
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intervjuerna och beskriver att nätverk och olika samarbetsformer bildas för att kunna utbyta 
kunskaper, information, kunna hjälpa varandra med mera. De berättar att det kan ske samarbete i 
att anordna gemensamma utbildningsdagar mellan olika nätverk för att lära av varandra och få 
kunskapsutbyte. Andra samarbetsformer kan vara möten, konferenser med mera. 
    Tjänstemännen framhåller att en del av deras arbete handlar om att skapa och bygga upp 
nätverk, vilken en av informanterna utrycker: 

många nätverk byggs ju upp lite av att man är på rätt plats vid rätt tillfälle […] visa sig och tala 
om vem man är, dyka upp i olika sammanhang […] det är ju inget som sköter sig själv, utan 
man måste vara väldigt aktiv för att få de här nätverken.  

En annan informant berättar att det handlar om att ”skapa nätverk för funktionen, inte mina 
personliga nätverk, utan att den här funktionen ska ingå i olika nätverk på olika sätt”. Vikten läggs 
här vid att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, vara med i de sammanhang som berör det egna 
målområdet och därigenom kunna få tillgång till nya arenor. Dessa möjligheter skapas genom att 
göra sig själv känd som person och att själva funktionen finns. Ett aktivt handlande från 
informanterna beskrivs för att skapa och få vara med i olika nätverk eller olika samarbetsformer. 
Informanterna beskriver att samarbete med olika aktörer även är ett sätt att hålla sig uppdaterad 
på området, veta hur andra verksamheter arbetar med dessa frågor, samt se vilken påfyllnad ens 
eget arbete kanske skulle kunna behöva. Anledningen till att informanterna samarbetar och är 
med i olika nätverk skulle kunna jämföras med Montins förklaring. Montin tar upp att ett skäl till 
ökat samarbete är att ingen, varken staten eller någon annan aktör, ”[…] har resurser eller 
kompetens att realisera sina mål på egen hand”.53 Samarbete med omgivningen för att få utbyte 
av kompetenser och kunskap, kan på så sätt ses som att informanterna behöver samarbeta för att 
sin verksamhet ska fungera och utvecklas.     
    En av informanterna beskriver att det handlar om att: ”vara en personlig ambassadör för 
frågorna, att ständigt lyfta dem i olika sammanhang.” Detta görs genom att vara med i nätverk, 
delta i möten och därmed skapa möjligheter till att få personkontakter med andra som arbetar 
med liknande målområden. Samma informant beskriver att ”inte bara ses som en tjänsteman utan 
som en person” och på så sätt få personkontakt med personer som arbetar inom samma område. 
Dessa uttalanden tycker jag visar på att personkontakt kan göra att det blir lättare att ta kontakt 
med varandra i framtiden, eftersom de vem vilka varandra är, vad de gör och hur de arbetar. De 
kan få ett ömsesidigt utbyte av varandra och diskutera olika frågor rörande det egna målområdet, 
där båda kan få och ge information. I uttalandet ovan framhävs även den egna personen, vilket 
jag tolkar som att individens personlighet kan användas som ett instrument för yrkesrollen och 
arbetet för att skapa kontakter. Den egna personligheten och individens sociala kapital är av 
betydelse och kan ses som en resurs tjänstemannen använder sig av i sin yrkesroll. Samarbete, 
som informanterna lyfter fram som en viktig faktor i deras arbete, skulle kunna ses till hur 
Montin beskriver socialt kapital och samarbete. Montin lyfter fram att en av de grundläggande 
egenskaperna för socialt kapital handlar om att olika aktörer kan lita på att den andra vill 
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samarbeta. Montin tar upp att ”(o)m människor ser olika vinster med att samarbeta så ökar 
samarbetet och därmed det sociala kapitalet”. 54 Det beskrivs av informanterna att de ska skapa 
nätverk som deras funktion ska vara med i, vilket inte ska vara tjänstemannens personliga 
kontaktnät utan funktionens. Samtidigt beskrivs att tjänstemannen som person har betydelse för 
vilka kontakter som denne innehar. Detta tycker jag kan ses som att det finns både formella och 
informella kontakter som båda har betydelse för tjänstemannens kontaktnät. Det skulle även 
kunna ses som att tjänstemannens roll är att skapa ett socialt kapital, för funktionen. Deras arbete 
kräver att de samarbetar och har kontakt med andra personer som arbetar inom samma område. 
Det sociala kapitalet kan därmed vara av vikt för att uppnå deras uppdragsplan.   

Delaktighet 
Delaktighet är något som informanterna pratar om i positiva termer, något eftersträvansvärt. 
Detta visas exempelvis när en av informanterna säger att: ”känner människor (sig) delaktiga och 
kan vara med och påverka sin tillvaro, så mår man ju bättre och tycker kanske att saker och ting 
är roligare.” En annan av informanterna beskriver det som: ”när man kan påverka sin egen 
situation och att man upplever att livet är hanterbart, meningsfullt och begripligt då mår man 
bättre.” En tredje informant beskriver att arbete med delaktighet handlar om att försöka integrera 
människor i samhället, hitta mötesplatser där människor kan träffas och att ta vara på resurser 
som finns i samhället. Dessa uttalanden tycker jag visar på ett liknande tankesätt bland 
informanterna där deras utgångspunkt är att om människor känner sig delaktiga, mår de även 
bättre. Informanternas utsagor om delaktighet kan ses som en värdegrund de bottnar sitt arbete i. 
Delaktighet ses som något positivt, det är bra för människan att vara delaktig. Informanterna 
lyfter även fram samband mellan delaktighet och hälsa.  
    Tjänstemännen vill skapa möjligheter för att medborgarna ska kunna vara delaktiga. Detta har 
exempelvis visats genom att de i intervjuerna beskriver att medborgarna kan skriva 
medborgarförslag55 eller en vilja om att medborgarna ska delta i olika aktiviteter som de 
arrangerar med mera. I den gemensamma inledningen beskrevs betänkandet ”En uthållig 
demokrati!” utgiven av Statens offentliga utredningar (SOU 2000:1). I betänkandet belyses det 
”dynamiska medborgarskapet” som berör deltagande, inflytande och delaktighet. Utredningen 
förespråkar delaktighet från medborgarna i samhället och att alla medborgare i olika delar av livet 
deltar i olika sammanhang.56 Jag tolkar informanternas förespråkande för delaktighet, till vis del 
höra samman med en samhällssyn om delaktighet som bland annat denna utredning tar upp med 
att alla medborgare ska vara delaktiga.      
    En annan av informanterna framhåller att forskning har visat på vikten av delaktighet, med 
indikationer om samband mellan delaktighet och hälsa. Forskning och användning av beforskade 
metoder är en arbetsmetod informanterna använder sig av, vilket en av informanterna förklarar 
det som: ”vi ville veta om vi var på väg mot rätt väg.” Jag tolkar att deras arbetssätt med 
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forskning och beprövade metoder är ett sätt att arbeta för att kunna utvecklas, börja använda nya 
metoder och strategier. Forskning som visar på samband mellan hälsa och delaktighet kan även 
vara ett led i informanternas syn på delaktighet eller styrka deras tidigare syn på delaktighet.  

Delaktighet i arbetsplatsen  
Informanterna beskriver att de känner att de har stort inflytande och delaktighet i sitt arbete, där 
de framhåller en stor frihet att bestämma hur och på vilket sätt de vill arbeta med sitt målområde. 
Tjänstemännen beskriver att de kan visa delaktighet genom att vara med i olika sammanhang, 
grupperingar, nätverk och bidra till verksamhetsutveckling med mera. Inflytande över sina 
arbetsuppgifter och arbetssätt är något som framhävs och en av informanterna beskriver 
förmånen att ha fått vara med och bygga upp verksamheten, bestämma inriktning och vad som 
ska göras:  

Det är ingen som har talat om för oss att vi ska ha olika nätverk eller att vi ska jobba med det 
[…] utan det är sånt som vi byggt upp själva.  

Uttalandet från informanten tycker jag visar på vikten tjänstemannen lägger vid att vara delaktig i 
sin arbetsplats och att ha inflytande över vad som ska göras. Detta skulle kunna tolkas som att 
informanterna känner sig delaktiga i sitt arbete för att de själva är en del i det som görs och att de 
får bestämma hur och på vilket sätt det ska genomföras. Friheten i att informanterna planerar sitt 
eget arbete är något som jag uppfattar att informanterna ser som positivt i deras arbete.     
    Informanternas resonemang kring att de själva upplever sig som aktiva och delaktiga kan ses i 
relation till hur informanterna ser på delaktighet och sig själva. Informanternas identifikation av 
sig själv(a) kan också ses i hur de ser på andra. Richard Jenkins menar att identiteter sker i 
interaktionen mellan andra individer och grupper, det vill säga att individer identifierar sig själva 
utifrån och i relation till andra.57 En informant berättar: 

Det här är ett arbete som är en förmån att få, att få vara med att sätta prägel på ett samhälle där 
man vill att det ska bli bättre för människor att leva och att det är otroligt roligt.  

Här beskriver informanten hur hon ser på sitt arbete och varför hon vill arbeta med 
samhällsfrågor. Jag tolkar uttrycket som en vilja från informanten att få arbeta med 
samhällsplanering för att försöka förbättra samhället och för att människorna ska få det bättre. 
Friberg beskriver att vad som kan ligga bakom olika motiv och drivkrafter till en individs 
handlande kan vara både individens moral och etik, men även andra yttre omständigheter som 
politisk, religion eller andra ideologier som individen har.58 Samtidigt tar han upp att handlingarna 
är beroende av faktorer som politiska, ekonomiska och administrativa system. Friberg beskriver 
att förutom värden och värderingar kan politik också handla om vilja, vilket han menar är att ge 
uttryck för olika mål, som på individuell eller samhällelig nivå är önskvärda.59 Informantens 
uttalande ovan, tolkar jag som en vilja från informantens sida, att arbeta för att människor ska få 

                                                
57 Jenkins, s. 4ff 
58 Friberg, s. 57 
59 Ibid., s. 58 



 19

det bättre. Viljan kan ses både som en individuell och ”samhällelig” önskvärdhet, eftersom 
informanten personligen vill att människor ska få det bättre, samt att det i informantens 
uppdragsplan står att informanten ska arbeta för att förbättra hälsan och delaktigheten bland 
medborgarna i kommunen. Informantens uttalande om att det är en förmån att få arbeta med 
samhällsutveckling och att människor ska få det bättre, tolkar jag som ett sätt för informanten att 
få vara del av att förändra människors livsvillkor.   

Skapandet av delaktighet och inflytande 
Tjänstemännen arbetar med frågor som rör delaktighet, inflytande och demokrati. De vill skapa 
möjligheter för att medborgarna i kommunen ska kunna vara delaktiga. Informanterna utgår ifrån 
att delaktighet är något bra, de vill att människor ska och vill vara delaktiga. Tjänstemännen 
beskriver att de vill komma på idéer, metoder och strategier för att möjliggöra och öka 
delaktigheten bland medborgarna i kommunen. En informant uttalar att  

jobba med de här frågorna och demokrati, att jobba med inflytande och delaktighet det är inget 
som man kan säga att nu är vi klara utan det är ett ständigt arbete.  

En annan informant lyfter också fram delaktighet och inflytande:    

Det är jätteviktigt att vi inte tänker att medborgarinflytande är någonting man gör var fjärde år 
när man går och röstar, för då kommer det bli väldigt stor skillnad på vad medborgarna vill och 
vad kommunen gör, utan vi måste försöka få in delaktigheten hela tiden.  

Informanterna uttrycker här att arbete med inflytande och delaktighet är något som det måste 
arbetas med hela tiden. Det beskrivs ett aktivt och ständigt arbete med dessa frågor, då det är ett 
arbete som aldrig blir klart. Delaktighet och demokrati ses som en process, det är något som 
måste göras om och om igen, och även i det dagliga livet. En informant beskriver att de 
exempelvis genomför drogförebyggande arrangemang i skolor för elever i en specifik årskurs. 
Detta gör, beskriver informanten, att aktiviteten måste genomföras från år till år, eftersom det 
hela tiden kommer nya årskullar som bör ta del av kunskapen. Uttalandet från informanten kan 
ses som ett exempel på hur informanten belyser att de ständigt måste arbeta med dessa frågor.   
    Betänkandet ”En uthållig demokrati!” som har tagits upp tidigare i både min och den 
gemensamma delen förespråkar delaktighet från individerna i samhället. I betänkandet beskrivs 
att demokrati inte är något som ska göras vart fjärde år, utan det måste också föras samtal med 
medborgarna mellan valperioderna.60 Informanternas utsagor skulle kunna jämföras med 
betänkande, eftersom de också lyfter fram att det ständigt bör arbetas med dessa frågor. 
Utsagorna från informanterna kan också ses i relation till Fribergs resonemang kring delaktighet 
och inflytande, där han lyfter fram att brukarinflytande kan vara ett komplement till den 
representativa demokratin. Friberg beskriver att det kan vara ett sätt för medborgaren att uttrycka 
sina åsikter i olika frågor mellan valen. Medborgarna kan ha inflytande över den verksamhet som 
hon eller han använder, via exempelvis skolråd i skolan. Det kan också innebära förmedling av 
tjänster till medborgarna eller skapa möjligheter för medborgaren att vara delaktig i ansvaret över 
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den aktuella tjänsten, i någon av de kommunala verksamheter som finns.61 Brukarinflytande skulle 
utifrån informanternas utsagor vara en metod som de lyfter fram. Medborgarna ska ges möjlighet 
till delaktighet och inflytande i den kommunala verksamheten, så att de är en del i utvecklingen. 
Delaktigheten och inflytandet från medborgarna kan även vara ett sätt för politikerna och 
tjänstemännen att lyssna till medborgarnas åsikter i olika samhällsfrågor. Utifrån Montins 
beskrivning om delaktighet i sin bok Moderna kommuner kan detta vara ett sätt för att legitimera 
och fatta bättre beslut, eftersom medborgarna är delaktiga i processen och ges möjlighet till att ge 
sina åsikter.62   
    Informanterna beskriver att de försöker nå ut till medborgarna på olika vis, för att skapa 
möjligheter till delaktighet. En informant tar upp kommunikation med medborgarna, att de 
exempelvis genom deras hemsida eller på aktiviteter som de genomför diskuterar och svarar på 
frågor från medborgarna. En annan informant diskuterar kring hur de ska förmedla sitt budskap 
och leda arbetet: 

arbetssättet att få människor aktiva, att fundera själva, det ser jag som en del av mitt jobb, inte 
att bara jag ska komma dit och tala om för dom vad det här är utan dom ska tala om för 
varandra vad de här är och vad de menar med det här. 

Här beskriver informanten att vid en ”workshop” som de anordnat, hur de kan arbeta för att få 
människor att tänka själva. En workshop är ett program som tjänstemännen tagit fram, som de 
erbjuder enheter och grupper i den kommunala verksamheten att delta i. En workshop belyser 
olika teman och ämnen, som exempelvis diskrimineringsfrågor. Deltagarna i workshopen får 
möjlighet att sitta i mindre grupper och diskutera ämnet och dela med sig av sina erfarenheter 
och åsikter. Informanten beskriver en workshop som ett samspel mellan människor, ”en process 
där alla är mer delaktiga, än om man bara sitter på en föreläsning”. Informanten säger att 
workshopen handlar om att både få information och att det ska finnas utrymme för diskussion 
bland dem som deltar, där hennes roll som tjänsteman är att leda processen. Informanten 
beskriver även att de gör utvärderingar och kan göra uppföljningar på workshopen om det 
efterfrågas. Detsamma gäller på andra aktiviteter som de anordnar exempelvis seminarier eller 
utbildningsdagar. Workshopen kan ses som ett exempel på hur informanterna arbetar med sina 
frågor och att göra medborgarna delaktiga i processen. Här genom att deltagarna själva får 
möjlighet till att diskutera olika teman. En annan informant beskriver att det är: 

viktigt att människor själva får fundera över vad man kan göra, även om det så handlar om 
miljöfrågor, diskriminerings frågor eller folkhälsofrågor […] det handlar om att väcka folks 
intresse, passion till att faktiskt göra någonting. 

Uttalandet tycker jag visar på hur informanten resonerar kring dessa frågor, samt hur hon vill att 
människor ska arbeta med dessa frågor. Här belyses att tjänstemannen inte vill berätta hur 
människor ska tänka och göra i olika situationer, utan människorna ska själva tänka och reflektera 
hur de skulle agera i olika situationer. Jag uppfattar det inte som att tjänstemännen vill vara 
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”uppfostrare” och säga vad människor ska göra, utan de vill att människor själva ska tänka.     
Uttrycket att ”faktiskt göra någonting” som nämns i citatet ovan, kan ses som att det spelar inte 
så stor roll vad individen gör, bara att individen gör någonting. Jag tolkar det som att informanten 
utgår ifrån och vill att alla människor ska vara delaktiga. En annan av informanterna lyfter fram:  

vi behöver tänka i nya former, vi är ganska traditionella många gånger och tänker nu ska vi 
informera medborgarna antingen så trycker vi en broschyr eller också så har vi ett föredrag. 
Och det vet vi redan att på ett föredrag kommer dom som redan är intresserade av frågorna 
och broschyren läser dom som är intresserade av frågorna, men hur når vi dom andra. Men nu 
har vi börjat titta på olika arenor att börja jobba via, vi har ju mycket med skolorna till 
exempel. 

Informanten diskuterar här att de måste tänka i nya former för att nå ”dom andra”, de som inte 
är delaktiga och tar del av deras information eller andra aktiviteter som de anordnar. Jag tolkar att 
utgångspunkten är att människor ska vara delaktiga. Uttrycket kan tolkas som att det finns en vilja 
från informanten att nå alla människor, samt att hon för en diskussion kring hur de ska nå 
människor som inte är delaktiga i olika sammanhang i samhället. Informanten lyfter fram nya 
former och arbetssätt som metoder för att nå ut till medborgarna som inte är delaktiga. Detta kan 
tolkas som att det behövs nya metoder så att de som inte är delaktiga känner att de vill vara 
delaktiga. Sam Paldanius tar upp att Statens offentliga utredningar (SOU:1993:73) skrev att ”[…] 
styra och leda aktiviteterna inom en organisation innebär att man med olika metoder försöker få 
aktiviteterna utförda i en speciell riktning, mot en målbild”. Paldanius tar även upp att tonvikten 
ligger på vad organisationen skall åstadkomma.63 På detta sätt tolkar jag informanternas arbetssätt, 
de har mål och riktlinjer att utgå ifrån, vilket styr deras riktning på arbetet. Tjänstemännen arbetar 
för att människor ska vara och vill vara delaktiga. Jag deltog även i ett seminarium, som en 
informant anordnat, vilket dels handlade om ”de” individer som inte är delaktiga. Till seminariet 
hade anställda i kommunen, samt andra kommuner bjudits in. Under seminariet lyftes det fram 
vad som kan vara anledningen bakom att inte vara delaktig och vad som kan göras åt det. 
Informantens arbetssätt med att anordna ett ”sådant” seminarium, kan ses som en metod för att, 
”icke delaktighet”, ska börja uppmärksammas. Ett sätt för att få de olika verksamheterna att börja 
fundera kring delaktighet och icke delaktighet, och hur de skulle kunna arbeta med det.    

Hur kan delaktighet och inflytande visas bland medborgarna 
Möjligheterna för medborgarna att engagera sig och vara delaktig beskriver en informant kan 
bero alldeles på hur mycket tid individen själv vill eller kan lägga ner och engagera sig i olika 
ändamål och aktiviteter. Det kan vara att delta i arrangemang som anordnas för olika ändamål, 
vara med i föreningar, organisationer, nätverk eller vara med på sändlistan och få information när 
det händer något. Informanterna beskriver det som att engagera sig lite då och då eller 
kontinuerligt delta varje vecka genom att exempelvis vara tränare för ett fotbollslag eller delta i en 
förening. En informant lyfter fram att medborgarna kan delta i aktiviteter gällande samhällsfrågor 
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eller vara med och ge förslag på förbättringar i samhället genom att exempelvis skicka in 
medborgarförslag, vilket är en möjlighet till att väcka frågor i fullmäktige.  
    Medborgarna kan skriva medborgarförslag, men informanterna framhåller att det dock bör 
nämnas att alla inte skriver och skickar in förslag. En informant beskriver att faktorer som kan 
påverka den sortens delaktighet kan vara skillnader på utbildning, vilket arbete individen innehar, 
hur lätt personen har för att skriva och uttrycka sig. En annan informant lyfter fram att: 

det är ju klart att det finns säkert människor som man aldrig når hur man än gör, man måste ju 
ha intresse också till att vara delaktig och det finns ju vissa hinder, till exempel att man inta kan 
gå ut eller att man inte behärskar språket […] men vi försöker sprida materialet så mycket som 
möjligt och vi försöker skriva materialet på lätt svenska. 

Här beskriver informanten hur hon försöker underlätta för människor att vara delaktiga genom 
att bland annat skriva informationsmaterial till medborgarna på lätt svenska så att det blir 
begripligt. Detta för att människor med svårigheter i svenska, lättare ska förstå texten. 
Tjänstemännen beskriver att de försöker anpassa aktiviteter som de anordnar, så gott som 
möjligt, för att alla medborgare ska känna att det finns något som skulle intressera dem. Sedan 
framhålls av tjänstemännen att de säkert aldrig kommer att nå alla medborgare eftersom alla 
kanske inte är intresserade att delta eller av andra anledningar inte kan delta.  
    Friberg beskriver med hänvisning till Demokratirådets rapport (1998:2), att förutsättningen för 
att individen ska kunna påverka i det politiska livet, även beror på om individen upplever att den 
har möjlighet till att påverka, det vill säga förmågan till politiskt inflytande.64 Fribergs resonemang 
kan ses som en av anledningarna till varför människor inte är delaktiga. Om människor upplever 
att de inte har möjlighet till inflytande kanske de inte heller vill delta i diskussioner om 
samhällsfrågor.   
    En informant beskriver att delaktighet även kan visas vid specifika sakfrågor som individen 
engagerar sig i. Hon tar upp att när människor: 

börjar bli engagerad är ju närmare det kommer […] när de lägger ner barn och skola så tror jag 
man blir väldigt engagerad och ska de lägga om trafiken där jag bor så tror jag man blir väldigt 
engagerad. Och jag tror man ska dra nytta av det i planeringen, i den kommunala planeringen. 
[…] när det ska bli en förändring att man kommunicerar med dom som finns där, redan innan 
det finns ett förslag, att man kommunicerar vad tycker ni, problemställningen, vad ser ni för 
lösningar istället för nu tänker vi göra så här och då kallar man till samråd. För jag tror 
modellen att kommunicera tidigt är väldigt viktigt för då känner man sig mer delaktig. 

Informanten framhåller här kommunikation med medborgare och att det är en aspekt som redan 
vid den kommunala planeringen borde tas till vara på. Uttalandet om att kommunicera tidigt med 
medborgarna, ser jag som ett sätt och en metod informanten förespråkar för att göra människor 
delaktiga i processen. Medborgarna blir en del i utvecklingen, där människor som berörs, får vara 
med och ge sina synpunkter, vilket kan göra att ändringarna som ska genomföras inte känns som 
påtvingade och bestämda sedan innan. Informantens beskrivning av engagemang av sakfrågor 
skulle i en omvänd tolkning innebära att vid mer allmänna aktiviteter och förändringar blir 
människor kanske mindre delaktiga, eftersom de inte känner sig berörda av förändringen.  

                                                
64 Friberg, s. 20 



 23

    Engagemang i sakfrågor skulle kunna jämföras med det Friberg skriver om att engagera sig 
politiskt, där han tar upp att det skett en förskjutning från gamla ideologier och rörelser till att 
mer handla om och beröra närliggande frågor.65 Samtidigt kan informantens uttalande tolkas till 
det Stig Montin förklarar som brukarråd. Tjänstemännen kan använda sig av brukarråd, ett möte 
där invånarna bjuds in för att delta. På mötet har tjänstemän och politiker möjlighet att rådgöra 
med medborgarna innan beslut fattas.66 Detta kan även relateras till de kommunråd som togs 
tidigare, under rubriken ”olika arbetssätt”, där medborgarna i kommunen bjuds in för att delta.   
    En annan informant ger beskrivningen att det samtidigt kan vara svårt att ha dessa 
arbetsformer, då dessa möten inte alltid blir på lika villkor. Informanten beskriver att det kan bli 
en ojämn fördelning av befolkningen eller ojämlikheter i samtalen med hur lätt eller svårt en 
individ har att uttrycka sig. Informanten ger ett förslag på hur en sådan svårighet skulle kunna 
vara, där hon beskriver att vid byggprojekt som ska genomföras, kan det vara svårt för individer 
att förstå och sätta sig in i hur det kan bli i verkligheten och därmed ge synpunkter på arbetet. 
Uttalandet kan jämföras med den kritik Montin beskriver att deltagardemokratin fått. Montin 
beskriver att resursstarka grupper kan få större inflytande i former där medborgarna får möjlighet 
till att göra sin röst hörd, vilket kan leda till ojämlikheter. Detta skulle även kunna ses till den 
deliberativa demokratiformen där det offentliga samtalet mellan medborgarna framhålls. Montin 
beskriver att formen kan innebära ojämlikheter eftersom alla medborgare kanske inte har samma 
möjlighet att uttrycka sig och göra sig hörda. Deliberativa demokratiformen kan göra att 
resursstarka personer kan få större inflytande, vilket kan medföra en snedvriden representation av 
olika grupper i befolkningen. Montin framhäver att denna form skulle kunna behöva 
kompletteras med gruppresentationer, så att inte någon grupp i samhället lämnas utanför 
diskussionen.67  

Begränsningar i delaktighet och inflytande   
Det finns givetvis begränsningar för hur mycket inflytande och delaktighet en medborgare kan ha 
beskriver en informant och lyfter fram att det är politikerna som fattar besluten. Samtidigt 
framhåller informanterna att det parlamentariska systemet, representativ demokrati, gör att det 
måste finnas vissa gränser i medborgarnas inflytande och delaktighet. Representanter har 
framröstats av medborgarna som ska föra deras talan och fatta beslut, vilket innebär att det inte 
kan finnas obegränsat med inflytande från medborgarnas sida. En informant lyfter fram att 
”särintressen”, inte får ta för stor plats så att det inverkar på kommunens medborgare i sin helhet. 
Informanten ger som förslag att om en specifik grupp eller verksamhet vill få igenom ett förslag 
eller få extra resurser, varav pengar, kan det innebära att resurser tas från något annat i 
kommunen. Informanten beskriver att det inte är enkelt, men att ”man måste göra överväganden 
hela tiden” vad som ska gå till vad. Informanten framhåller samtidigt att det är ”politikernas 
uppgift att ha ett helhetsperspektiv på kommunen och alla medborgares perspektiv”. Uttalandet 
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tycker jag visar på att informanten beskriver att politikerna ska se helheten utifrån alla invånares 
perspektiv och därefter fatta beslut. Politikern ska försöka se till alla invånare i kommunen och 
även om det inte är lätt, fördela resurser jämlikt mellan kommunens invånare, så att inga grupper 
eller verksamheter får mer än någon annan.  

Avslutande diskussion 
Analysen har kretsat kring delaktighet, inflytande och samarbete. I analysen har det framkommit 
att delaktighet kan göras på olika sätt och på olika nivåer. Informanterna har bland annat 
diskuterat kring hur de arbetar med delaktighet, hur delaktighet kan visas, samt hur de ser på 
delaktighet. Alla informanter arbetar med frågor som rör delaktighet, inflytande och demokrati, 
där en del i deras arbete består i att möjliggöra delaktighet och inflytande bland medborgarna i 
kommunen.  
    I analysen beskrivs att informanterna upplever att de har möjlighet till att själva lägga upp sitt 
arbete och planera hur de ska arbeta för att möjliggöra delaktighet och inflytande bland 
medborgarna. Informanterna beskriver att begränsningar som finns är ekonomin, som 
bestämmer vilka resurser som finns att tillgå för deras arbete. Sedan framhålls av informanterna 
att den politiska inriktningen bestämmer vad som skall genomföras, där det i deras uppdragsplan 
står beskrivit vilka ramar och mål tjänstemännen har att följa och arbeta efter.  
    Utifrån analysen har jag tolkat samarbete som en viktig faktor för informanternas arbete och 
planering. Samarbete är en del i informanternas arbetsuppgifter, där det framhålls av 
informanterna att de behöver vara med i olika nätverk för att verksamheten ska fungera. 
Analysen har visat att samarbete med andra kommuner, organisationer och företag kan vara ett 
sätt för att utbyta information, kunskaper och kompetenser. Skapa och vara med i olika nätverk 
är ett sätt för informanterna att delta i ett större sammanhang, där de olika verksamheterna kan 
hjälpa varandra samt genomföra projekt eller arrangera utbildningsdagar tillsammans. Utifrån 
analysen tolkar jag att informanternas beskrivningar om samarbete kan kopplas till 
tjänstemännens arbete med delaktighet och inflytande. Genom samarbete med andra kan det ske 
ett utbyte av kunskaper, erfarenheter och för att veta hur andra kommuner arbetar med 
delaktighet och inflytande. Samarbetet kan på så sätt hjälpa informanterna i deras eget arbete med 
dessa frågor.  
    Min analys har visat på en liknande synsätt från informanterna, där informanterna lyfter fram 
delaktighet som något positivt och eftersträvansvärt. Informanterna vill att människor ska vara 
delaktiga. Samtidigt beskrivs av informanterna att de säkert aldrig kommer nå alla medborgare, 
men att deras utgångspunkt ligger i att arbeta för att alla medborgare ska bli delaktiga. Det har 
även framförts i analysen att informanterna vill skapa förutsättningar för att människor ska kunna 
vara delaktiga, där informanterna ser det som en förmån att få arbeta med samhällsfrågor och att 
människor ska få det bättre. Det finns en vilja från informanterna att människor ska få det bättre 
och mer möjligheter till att förändra och förbättra sina livsvillkor. Informanterna vill arbeta för 
att människor både ska och vill vara delaktiga i samhällslivet, vilket enligt informanterna är ett sätt 
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de tror skulle bidra till att medborgarna även mår bättre. Det framhålls i analysen att 
tjänstemännen arbetar för att alla medborgare ska och ges möjlighet till att vara delaktiga, där 
tjänstemännen vill hitta nya metoder, strategier och arenor för att fler människor ska vilja vara 
delaktiga.  
    Analysen har visat på att informanterna på olika sätt arbetar med delaktighet och inflytande. 
Informanternas arbete består i att nå ut till medborgarna genom både direkt och indirekt kontakt. 
Direkt kontakt med medborgarna sker exempelvis när tjänstemännen anordnar aktiviteter för 
medborgarna, vid kommunråd dit medborgarna bjudits in för att delta eller på ett 
informationskontor dit medborgarna kan vända sig om de har några frågor. Den direkta 
kontakten till medborgarna är ett tillfälle där tjänstemännen har möjlighet till att samtala, svara på 
frågor och lyssna till medborgarnas åsikter. Det indirekta arbetet görs via organisationer och 
verksamheter i kommunen där tjänstemännen hjälper dem i deras arbete med verksamheten. 
Samtidigt är deras hjälp och stöd till organisationerna och verksamheterna ett sätt för att föra 
vidare deras information till organisationens och verksamhetens medlemmar, det vill säga till 
medborgarna.  
    I analysen har det förts ett resonemang kring hur informanterna beskriver delaktighet och 
inflytande. Informanterna har beskrivit att medborgarna kan vara delaktiga genom att exempelvis 
någon gång delta i ett samhällsarrangemang eller delta varje vecka i en förening. Informanterna 
har beskrivit att medborgarna kan skriva medborgarförslag, vilket är en möjlighet till att väcka 
frågor i kommunfullmäktige. Samtidigt har informanterna lyft fram att inte alla medborgare 
skickar in förslag. I resonemanget kring vad som kan vara anledningen till att människor inte är 
delaktiga ger informanterna olika förklaringar till, där de beskriver att det kan handla om både 
oförmågan att vara delaktig eller av olika anledningar inte vilja vara delaktig.   
    I informanternas resonemang kring medborgarna delaktighet och inflytande, kom det även 
upp att det finns begränsningar för medborgarnas delaktighet och inflytande. Informanterna har 
framhållit att det parlamentariska systemet, representativ demokrati, gör att det måste finnas vissa 
gränser i medborgarnas inflytande och delaktighet. Den representativa demokratin innebär att 
representanter har framröstats för att föra medborgarnas talan vid fattande av beslut. Detta gör 
att medborgarna inte kan få obegränsat med inflytande. Informanterna lyfter fram att 
representativ demokrati kan behövas för att inte särintressen eller starka grupper ska ta för stort 
utrymme gentemot andra grupper i samhället. Samtidigt framhåller informanterna att vid 
specifika sakfrågor exempelvis vid bostads sociala projekt kan direkt kommunikation med 
medborgarna behövas. Detta för att medborgarna ska kunna ge sina synpunkter innan beslut 
fattas, så att medborgarna är en del i processen och utvecklingen av bostadsområdet.    
    I analysen har det framkommit att informanterna ser sitt arbete som en process, där de 
beskriver att frågor kring delaktighet, inflytande och demokrati ständigt måste lyftas, då områdena 
aldrig kan ses som klara. Att informanterna arrangerar olika aktiviteter för medborgarna ser jag 
som en del i deras arbete för att i verkligheten realisera planeringen och möjliggöra delaktighet 
och inflytande från medborgarna. 
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Delaktigheten, pensionärsorganisationen och 
medlemskapet     

Sofia Littmarck 

Inledning  
Hösten 2006 vann den borgerliga alliansen makten över Sverige. Löften om skattesänkningar kan 
antas vara en av anledningarna till denna seger. När den här uppsatsen slutförs har många nyligen 
fått sina deklarationer i brevlådan. En hel del har nog fått se löftena om mer pengar i fickan gå i 
uppfyllelse. Däremot har inte alla pensionärer hoppat högt över denna skattereform. I artiklar i 
tidningar och i inslag i radio och tv har man under den senaste tiden kunnat läsa och höra hur 
många pensionärer känner sig misskrediterade av den nya regeringen. De fick ingen 
skattesänkning på sin inkomst.  
    I den debatten har flera av pensionärsorganisationerna gjort sig hörda och drivit frågan om 
mer pengar i fickan även för pensionärer. De har en historia av att försöka påverka makten både 
på statlig och på kommunal nivå i äldrefrågor. När jag började intressera mig för äldre och 
delaktighet låg min fokus just på politisk delaktighet och hur pensionärer upplever möjligheten till 
att kunna förändra och påverka i stat, regering och kommun. Genom arbetet med intervjuer, 
observationer och analys har det ganska strama fokuset luckrats upp allt mer och jag har kommit 
att nyansera mitt område något. Genom arbetet har jag tyckt mig se att delaktighet kan ha 
betydelse på flera olika nivåer i livet. Delaktighet kan göras i vardagen och de vardagliga 
aktiviteterna och behöver inte alltid ha en direkt och tydlig koppling till politik. Detta utan att 
säga att politik inte har med delaktighet att göra. Den här uppsatsen kommer att handla om 
medlemskap i en pensionärsorganisation och hur man som medlem gör och talar om delaktighet i 
relation till det medlemskapet.  

Öka delaktighet bland äldre 
I Äldrepolitik för framtiden från 2003, ett slutbestänkande av Äldreberedningen SENIOR 2005, 
beskrivs individens möjlighet till delaktighet och inflytande som grundläggande för ett 
demokratiskt samhälle, men avser inte bara politiskt inflytande utan även deltagande i kulturliv 
och social ekonomi,68 som till exempel i en pensionärsorganisation. Den uttrycker en vikt av att 
öka spridningen av delaktighet och inflytande över hela befolkningen i alla åldrar och därför 
också öka och främja den delaktighet som de menar redan finns bland äldre.69 Ålder menar de, är 

                                                
68 Social ekonomi definieras i slutbetänkandet, efter regeringens definition, som: ”[…] organiserade verksamheter som 
primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den 
offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, 
stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller 
medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.” (SOU 2003:91), s. 236 
69 SOU 2003:91 ”Äldrepolitik för framtiden.” Slutbestänkande av Äldreberedningen SENIOR 2005, s. 236 
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en faktor som tidigare varit bortglömd i det politiska arbetet med att öka inflytande och 
delaktighet i samhället.70  
    Äldreberedningen menar att pensionärsorganisationerna spelar en stor roll i att överbrygga de 
ojämlikheter i föreningsliv och engagemang som finns i samhället bland äldre och som bland 
annat handlar om utbildningsnivå, ålder och ekonomiska resurser. Pensionärsorganisationerna 
har ett relativt stort medlemstal med låg utbildningsnivå och mindre ekonomiska resurser. Dock 
understryks att de som är aktiva inom organisationerna oftare har en högre utbildning och större 
ekonomiska resurser.71 
    De två största pensionärsorganisationerna i Sverige, Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 
och Sveriges Pensionärsförbund (SPF), bildades 1942 respektive 1939. PRO hade vid årsskiftet 
400 993 medlemmar och SPF över 250 000 medlemmar. Detta ger dem tillsammans drygt 
650 000 medlemmar och till det ska läggas att det också finns tre mindre 
pensionärsorganisationer. PRO och SPF har många liknande målsättningar som bland annat är 
politiskt inflytande i frågor som rör äldre, men också att skapa gemenskap och hålla aktiviteter för 
äldre.72 
    I den politiska diskussionen om ökad delaktighet bland medborgarna har alltså även äldre och 
pensionärer fått en plats. Pensionärsorganisationerna har tillsammans ett stort medlemsantal och 
har på så sätt kontakt med en stor del av landets äldre människor. På så sätt kan 
pensionärsorganisationerna anses ha en viktig roll i möjligheten till att öka pensionärernas 
delaktighet i samhället. Delaktighet på många olika nivåer, som en demokratisk angelägenhet, är 
målet för äldrepolitiken i Äldreberedningen år 2003. Det är i min mening angeläget att försöka få 
en förståelse för pensionärsorganisationernas medlemmars upplevelse av delaktighet och 
betydelsen av ett medlemskap för möjligheten till delaktighet.    

Syfte och frågeställningar  
I arbetet med att öka delaktighet och inflytande bland äldre och pensionärer betraktas alltså 
pensionärsorganisationerna ha en central roll. I relation till diskussionen om vikten av att öka 
äldres delaktighet finns, som jag ser det, anledning att diskutera och problematisera begreppet 
delaktighet i relation till en pensionärsorganisation och pensionärerna själva. I sammanhanget av 
diskussionen om ökad delaktighet bland äldre, är mitt syfte att titta på vilken roll 
pensionärsorganisationen spelar för medlemmarnas delaktighet på olika nivåer och hur 
delaktighet görs, beskrivs och motiveras. Utifrån detta syfte är mina frågeställningar: 

• Hur beskrivs och görs delaktighet i organisationen?  

• Hur beskrivs värdet av att vara delaktig?  

                                                
70 SOU 2003:91, s. 247 
71 Ibid., s. 240f 
72 PROs hemsida http://www.pro.se/default.asp?special=1000&lngItemID=67&openid=116,  hämtat 080502  
och SPFs hemsida 
http://www.spfportal.se/start/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=105&76f5d570d31
96c93e0021ce19f233b45=92f5d6e7b5fdf8356347036d57bb943e,  hämtat 080502 
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• Hur beskrivs organisationen i relation till medlemmarnas upplevelse av möjlighet till 
delaktighet och engagemang? 

• Hur beskrivs delaktighetens möjligheter och gränser?  

Metod 

Material och avgränsningar 
Mitt empiriska material består av fem intervjuer och fyra observationer. Intervjuerna är gjorda 
med fem medlemmar i en och samma pensionärsorganisation, både män och kvinnor. 
Informanterna är inte lika gamla utan spridningen ligger mellan sextioårsåldern till åttioårsåldern. 
Gemensamt för informanterna är att de alla är pensionärer och mer eller mindre aktiva inom 
organisationen, men även här är spridningen stor. Några deltar i aktiviteter som arrangeras inom 
organisationen medan andra är mer engagerade i att driva organisationens olika verksamheter och 
aktiviteter. Som utgångspunkt var planen att försöka göra några av intervjuerna även med 
medlemmar som inte är aktiva i organisationen Men det visade sig vara svårt eftersom min 
främsta möjlighet till kontakt med informanter var via organisationens aktiviteter.  
    Pensionärsorganisationen jag valt att göra mitt arbete kring har många mindre lokala 
organisationer utspridda över hela landet och det är alltså en sådan lokal organisation jag gjort 
mitt arbete kring. Jag har av etiska skäl valt att inte gå närmare in på presentationer av 
informanterna eller organisationen. Jag har ansett detta nödvändigt för att kunna bevara 
informanternas anonymitet i arbetet. Fokus i arbete är heller inte vem som säger vad utan vad 
som sägs. 
    I min analys fokuserar jag inte på organisationen i sig, utan på vad medlemskapet i den betyder 
i informanternas berättelser om delaktighet och engagemang. Jag betraktar inte informanterna 
som representanter för organisationen, utan jag är snarare intresserad av vad medlemskapet 
betyder och hur informanterna beskriver delaktighet och engagemang i relation till 
organisationen. Analysen gör jag alltså utifrån informanternas egna berättelser om denna och vad 
det betyder för dem och vad de upplever att den betyder för andra. Det är dock viktigt att 
poängtera att samtalen i intervjuerna på många sätt handlar om organisationen men med 
utgångspunkt i informanternas upplevelser av den. Observationerna ser jag som en möjlighet att 
få fler infallsvinklar till intervjuerna. 
    Studien kan alltså inte säga något generellt om vad medlemskap i en pensionärsorganisation 
betyder för möjligheten till delaktighet, utan ska betraktas som en liten inblick i några 
informanters upplevelser av och berättelser om detta.       

Observationer & Intervjuer  
Arbetet med den här uppsatsen inleddes hösten 2007 och i oktober tog jag kontakt med den 
pensionärsorganisation som jag sedan gjort mina observationer och intervjuer kring. 
Inledningsvis kontaktade jag organisationens ordförande som gav mig möjlighet att få göra en 
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första observation på ett möte inom organisationen. Till att börja med var ordföranden den 
grindvakt73 som gav mig tillåtelse att göra mitt arbete hos dem. Med tiden har sedan andra 
medlemmar och ”aktivitetsledare” kommit att få en mer betydande roll för tillträde till olika 
aktiviteter. Jag har också haft några nyckelinformanter74 som genom arbetet informerat mig om 
aktiviteter och hjälpt mig med arbetet att hitta nya informanter. Jag har alltså både fått kontakt 
med informanter genom denna ”snöbollsteknik”75 men också genom att tala med medlemmar vid 
olika aktiviteter. 
    Genom mina intervjuer och observationer har jag sökt efter att ringa in begreppet delaktighet 
genom att fokusera på frågor som handlar om hur man upplever möjligheten till att vara med och 
påverka och delta på olika nivåer. Genom arbetsprocessen har begrepp som deltagande, aktivitet, 
passivitet, engagemang, information, påverkan, inflytande, hälsa och gemenskap kommit att bli 
centrala. 

Observationer 
Mina observationer har varit ostrukturerade observationer76 vilket innebär att jag har antecknat 
det mesta som jag vid tillfället ansett vara intressant och det som fångat min uppmärksamhet. 
Med tiden har dock intervjuer och observationer gjort att nya frågor ställts i mitt arbete och 
därmed har fokus kommit att snävas in något vid observationerna. 
    Det går inte att smita in obemärkt på pensionärssammankomster som ung. Det var heller 
aldrig min intention. Mitt deltagande under observationerna har varierat beroende på vilken typ 
av aktivitet jag befunnit mig på. Graden av deltagande har legat någon stans mellan deltagare som 
observatör och observatör som deltagare vilket innebär, liknande Alan Brymans beskrivning, att 
mötesdeltagarna varit medvetna om min närvaro, min roll och mitt syfte och att jag till största del 
hållit mig utanför deltagande i aktiviteterna, men samtidigt har jag inte isolerat mig från att vara 
med och prata i pauser eller liknande.77 Jag har upplevt att det funnits ett stort intresse för mitt 
arbete vilket har gjort att jag på så sätt varit med och diskuterat olika frågor, dock oftast utanför 
själva fokus för aktiviteterna.   
    Jag har i de flesta fall varit mycket öppen med mitt antecknande, vilket både har negativa och 
positiva konsekvenser. Jag ser, som Magnus Öhlander, det som ett sätt att påminna om min 
närvaro, men det kan också störa och göra att deltagarna känner sig iakttagna.78 Jag har valt att 
lägga bort anteckningsblocket vid tillfällen då jag känt att det på olika sätt skulle störa.  
    För att få en bredare bild av verksamheterna och komma i kontakt med olika medlemmar 
inom organisationen har jag gjort observationer vid olika aktiviteter. Det har bland annat varit ett 
medlemsmöte inom organisationen. Till dessa möten är alla medlemmar välkomna och man talar 
om olika frågor som rör medlemmarna och organisationen. Jag har även varit med på en 
                                                
73 Bryman, s. 284f 
74 Ibid., s. 285 
75 Ibid., s. 289f 
76 Ibid., s. 176 
77 Ibid., s. 286f 
78 Öhlander, (a) s. 82f 
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studiecirkel och på ett Kommunalt pensionärsråd (KPR). På ett sådant möte träffas 
representanter från de olika pensionärsorganisationerna och kommunen för att diskutera och 
belysa frågor som rör äldre och pensionärsorganisationerna i förhållande till kommunen. Jag har 
också varit på ett möte där representanter från de olika föreningarna inom samma 
pensionärsorganisation träffats för att diskutera olika frågor. 

Intervjuer     
Intervjuerna har varit kvalitativa semistrukturerade vilket innebär att jag haft en frågelista som 
stöd för intervjuerna.79 Denna frågelista har haft olika frågor och teman som jag har velat beröra. 
Många teman har varit de samma genom alla intervjuer men genom arbetets gång har jag också 
försökt att rama in olika frågor som jag upplevt som speciellt viktiga. Informanternas berättelser 
har också till stor del styrt samtalet och frågor och följdfrågor har jag ställt där jag upplevt att de 
passat. Anledningen till att jag valde den här metoden är att jag ville att intervjuerna skulle 
uppmuntra till berättande och bli mer levande.  
    Intervjuerna har i stort fokuserat mycket på att prata om organisationen, medlemskapet i den 
och olika typer av engagemang. De kom också att handla om hur man upplever att det är att vara 
pensionär och äldre idag och hur man spenderar sin tid i olika aktiviteter.  
    Intervjuerna gjordes på olika platser som till exempel i organisationens lokaler, i offentliga 
lokaler och hemma hos informanterna. Jag lämnade alltid det beslutet till informanterna själv för 
att det skulle bli en så bekväm situation som möjligt.  
    Varje intervju varade i ungefär en timme. Dessa spelade jag in och transkriberade sedan 
ordagrant, alltså skrev ut som text. I transkriberingarna har jag till exempel även markerat skratt 
för att på så vis försöka bevara lite av den känsla som omger samtalet. Steinar Kvale poängterar 
att transkriberade texter är avkontextualiserade intervjuer eller samtal. Det innebär alltså att 
situationen i vilken samtalet pågått så att säga försvinner i utskriften. Till exempel försvinner 
mycket av det underförstådda i samtalet och den relation som finns i situationen för intervjun.80 
Jag har i min analys av materialet försökt att ha med mig detta. Det har varit viktigt att hela tiden 
gå tillbaka till utskrifterna intervjuerna för att försöka blicka tillbaka till det sammanhang och den 
situation i vilken uttalanden en gång gjordes, även om detta som sagt aldrig kan återskapas helt.    

Grundad teori 
Grundad teori har varit grundstommen i det här arbetet. Metoden har framförallt öppnat ögonen 
för många nya frågor och infallsvinklar under arbetsprocessen. Genom kodning och 
kategorisering har jag kunnat skapa mig en förståelse för hur olika berättelser och skeenden kan 
höra ihop, jag har kunnat ”upptäcka” mönster och avvikelser i materialet men även löpande hittat 
nya frågor att ställa.  

                                                
79 Bryman, s. 301f 
80 Kvale, s. 153f 
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    Trots att jag hade mina tankar och idéer om vad jag ville titta på vid inledningen av arbetet 
försökte jag vara öppen mot vad som skulle kunna vara viktigt på fältet. Inledande observationer 
och intervjuer och arbetet med kodningen av materialet väckte med tiden nya frågor till 
nästkommande observationer och intervjuer och kom under processen att rama in ämnet allt 
mer. Att föra memos81 vid sidan av kodningen, där jag under processen har kunnat följa mina 
tolkningar, frågor och tankar, har här även varit viktig för att utveckla nya frågor till intervjuerna. 
Vissa områden upplevde jag med tiden som mer viktiga och mer aktuella på fältet. På så vis har 
olika frågor blivit mer och mer utvecklade och snävat in fältarbetet med tiden.  
    Vid analysen av materialet har jag markerat och plockat ut intresseväckande ord, fraser och 
meningar, så kallade indikatorer.82 Dessa har jag sedan kodat och kategoriserat på olika sätt. Det 
har blivit en process där jag har tvingats att flytta och ändra, döpa om, tänka om, vrida och vända 
och ställa nya frågor allt eftersom kodningen förlöpt. Frågorna till materialet har till exempel 
varit: Vad sägs här? Hur sägs det? Hur hänger det ihop med något annat? Varför? När? Vem? 
Och så vidare. Till en början var kodningen öppen och mycket var av intresse för mig. Men 
längre fram i arbetet kan processen liknas vid mönstersökning, eller axial kodning, som innebär 
att jag gick tillbaka till materialet för att se hur kategorierna och begreppen kunde hörde ihop och 
vilket förhållande som fanns mellan dem.83 
    Tillslut hamnade jag vid en punkt där det kändes viktigt att börja skriva och beskriva vad jag 
tolkat ur materialet. Det skedde till en början genom kommentarer till kategorierna, men 
mynnade sedan ut i text. Vid det laget var det dags att återigen gå tillbaka till ursprungsmaterialet 
igen för att pröva mina tolkningar och revidera eller finna stöd för dem där.  
    Kärnkategorierna kommer jag att presentera i form av rubriker i analysen.  

Etiska reflektioner 
Grundläggande för de etiska förhållningssätt som jag haft är Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer som beskrivits tidigare i denna antologi. Att följa dessa kräver dock reflektioner och 
överväganden. Konfidentialitetskravet handlar alltså om att enskilda individer inte ska kunna 
identifieras av utomstående.84 För att bevara anonymiteten har jag, som jag tidigare har skrivit, 
valt att varken presentera organisationens namn eller närmare gå in på och beskriva 
informanterna. Däremot har det varit svårare att hålla informanterna anonyma gentemot 
varandra eller andra medlemmar. Det har till exempel hänt att informanterna berättat för andra i 
organisationen att jag har intervjuat eller ska intervjua dem. Jag har därför valt att inte presentera 
informanterna närmare för att på så sätt minimera möjligheten till igenkänning.   
       Ett etiskt problem som jag stötte på tidigt under mitt arbete med observationerna var hur jag 
skulle förhålla mig till informationskravet vid de stora mötena och därmed kunna ge alla mötes- 

                                                
81 Guvå & Hylander, s. 42f 
82 Ibid., s. 38 
83 Ibid., s. 59f 
84 Vetenskapssrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhallsvetenskaplig forskning, s. 12 
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och aktivitetsdeltagare information om bland annat mig och mitt syfte med att närvara.85 Det 
löstes till en början, mer eller mindre, genom att dela ut informationsbrev till organisationens 
ordförande och olika mötesordföranden som sedan informerade deltagare om mig, min närvaro 
och mitt syfte. Jag har även delat ut informationsbrev till de jag talat med runt observationerna 
och till olika mötesordföranden. Problemet, som jag trots allt ser det, är att majoriteten inte haft 
möjlighet att kontakta mig i efterhand utan att behöva gå genom ordföranden för mötet, vilket 
inte är helt okomplicerat. Att behöva gå genom någon annan kan upplevas som ett hinder. 

Tidigare forskning och teoretiskt resonemang 
Det finns några statliga utredningar och rapporter från 80-talet som behandlar äldres och 
pensionärers inflytande och delaktighet. Det påvisar att frågan varit aktuell under de senaste tjugo 
åren. En av dessa är symposierapporten De äldres möjligheter till inflytande och medbestämmande i 
samhället från 1986. Här behandlas äldres inflytande som en för tiden relativt ny diskussion.86 
Under 90- talet finns det inte lika mycket skrivet där äldres delaktighet är i fokus. År 2003 kom 
dock Äldreberedningen SENIOR 2005’s Äldrepolitik för framtiden som redan behandlats i denna 
uppsats.87 Annan, vetenskaplig, litteratur om äldre och delaktighet går främst att finna i ämnet 
vård och omsorg. David Feltenius avhandling En pluralistisk maktordning? från 2004 har dock ett 
statsvetenskapligt perspektiv på pensionärsorganisationernas faktiska möjlighet till inflytande i 
politiken.88  
    För diskussionen om hur bilden av äldre skapas är Håkan Jönson viktig i mitt arbete. Hans 
avhandling Det moderna åldrandet från 2001 beskriver hur pensionärer och äldre framställts i PROs 
och SPRs medlemstidningar mellan åren 1941 och 1995. Han påvisar här den växelverkan som 
finns mellan samhället och pensionärsorganisationerna i skapande av bilderna av äldre. Dessa 
bilder är beroende av den samtida kontexten och de diskurser och föreställningar som finns om 
samhället och äldre.89 Relationen mellan samhälleliga föreställningar om pensionärer (och äldre) 
och delaktighet och pensionärerna själva blir i den här uppsatsen viktigt.   
    ”Pensionär” innebär inte alltid att en människa är över 65 år. Pensionär kan man bli tidigare i 
livet av olika anledningar. Sjukdom eller att man själv valt att lämna arbetslivet tidigare, är några 
anledningar. Pensionär och äldre är således inte heller synonymt. Jag håller med Jönson om att 
”äldre” är en kategori som inte kan förstås utan en kontext, utan att också försöka förstå vilka 
som kategoriseras som icke-äldre.90 I den här uppsatsen kommer jag dock huvudsakligen fokusera 
på äldre och pensionärer i bemärkelsen över 65 år, trots att det är en definition som jag likt 
Jönson även ser problem med.91  

                                                
85 Vetenskapssrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhallsvetenskaplig forskning, s. 7 
86 Lars Tornstam & Birgitta Femling (red.) De äldres möjligheter till inflytande och medbestämmande i samhället, 
symposierapport, (Stockholm, 1986) 
87 SOU 2003:91 
88 David Feltenius, En pluralistisk maktordning?, avhandling, (Umeå, 2004) 

89 Håkan Jönson, Det moderna åldrandet, avhandling, (Lund, 2001) 

90 Ibid., s. 14 
91 Ibid., s. 20 
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Analys  
Jag hade fel när jag trodde att organisationens möten skulle vara dämpade och stillsamma. Det 
går inte att ta miste på att ett visst nöje finns med att ta del av aktiviteterna. Kaffet, bullarna och 
samtalen har, i alla fall i min tolkning, en central roll i de aktiviteter som jag besökt. På min första 
observation noterade jag i anteckningsblocket att mötesordförande tvingas ropa högt i 
mikrofonen och peka på att mötet faktiskt börjat för att alla ska sätta sig och bli tysta. Det finns 
en viss förening av nytta och nöje som jag förstår det. 
    Hur medlemskapet i pensionärsorganisationen ska se ut bestämmer varje medlem själv. Att 
vara medlem kräver egentligen inte mer än att betala en medlemsavgift. Informanterna är dock 
överens om att gemenskapen är något av det bästa med att vara med i organisationen. Men så är 
de också själva aktiva och delaktiga i organisationens aktiviteter.  
    Att möjligheten till delaktighet finns, inte bara i politisk mening utan även i kulturella och 
sociala sammanhang som till exempel i föreningsliv, är grundläggande i ett demokratiskt samhälle 
konstaterar alltså Äldreberedningen. Möjligheten till att utvecklas, ta ansvar, påverka och bidra till 
samhället har i ett sådant samhälle ett värde i sig själv. Pensionärsorganisationerna tilldelas en 
viktig roll i äldres möjlighet till delaktighet.92 Utifrån denna diskussion är det dags att titta på hur 
några medlemmar i en sådan organisation beskriver delaktighet.   

Delaktighet  
Vi har antologins övergripande diskussion sett hur begreppet delaktighet inte är ett begrepp som 
enkelt låter sig definieras eller värderas. De informanter som jag intervjuat ger många olika 
beskrivningar av delaktighet och ger begreppet en mångfacetterad betydelse där delaktighet är 
något som kan göras på olika sätt och i olika sammanhang. Att vara delaktig eller på ett eller 
annat sätt aktiv eller engagerad beskrivs genomgående i intervjuerna som något positivt. 
Genomgående i intervjuerna är också beskrivningarna av mångfalden av sätt att vara delaktig på. 
En informant beskriver här hur hon ser på delaktighet.  

Det spelar ingen roll om det är ett jobb, det är fritid eller som pensionär. Det är ju 
delaktigheten som ger mening.  

Det spelar alltså ingen roll vad man gör eller hur man gör det i informantens beskrivning. 
Huvudsaken är att man är delaktig och att delaktigheten skapar en känsla av meningsfullhet. Att 
vara delaktig, vad det än kan vara i, är viktigt om det upplevs som meningsfullt. Det spelar, som 
jag förstår det, inte så stor roll hur den delaktigheten görs. 
    Samma informant fortsätter att bredda innebörden av delaktighet.       

Och det tror jag att det är även om man inte sitter med i en styrelse, utan man är en pensionär, 
utan man är med i föreningen, så är man delaktig i den här sociala gemenskapen. Man tar del 
av, det är studier, det är aktiviteter som finns. Man tar del av dom intressefrågor som 
diskuteras. 

                                                
92  SOU 2003:91, s. 237 
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Delaktigheten kan, som jag förstår informantens definition, alltså även inkludera att ta-del-av. Att 
vara delaktig behöver alltså inte betyda ett direkt påverkans- eller förändringsarbete, utan kan 
handla om att ”bara” finnas med och ta del av det som händer och diskuteras. Denna definition 
finner stöd hos Sam Paldanius som menar att begreppet bland annat kan innebära att ha vetskap 
om något.93 
    Detta resonemang återkommer här hos en annan informant. Han menar att delaktighet kan 
inkludera olika former av aktivitet. Även här jämförs engagemang i styrelsen och att ta del av 
organisationens övriga aktiviteter. Han skiljer mellan att vara med och påverka och ta del av 
aktiviteterna.  

Men som sagt jag är med på aktiviteter. Så jag är väl… Och det är väl ett stöd i sig till att så att 
säga pensionärer ska få igenom sitt, att man är med som medlem om inte annat.       

Jag tolkar detta resonemang som att ta del av aktiviteter inte bara handlar om gemenskap och 
underhållning, utan är även ett aktivt stöd till dem i organisationen som är med och försöker 
skapa förändring för pensionärer. Ytterligare en informant berättar hur hon inte är med så 
mycket i det politiska arbete som organisationen sysslar med, men att bara vara med i 
organisationen gör att hon tycker att hon får den information hon behöver. Detta påvisar, i min 
förståelse, dels att hon upplever ett visst behov av att vara med och ta del av del av det som 
organisationen gör. Dels att det just finns en möjligheten till att ”bara” ta-del-av inom 
organisationen.  
    Att vara delaktig har visat sig vara mångtydigt och kan göras på många olika sätt i 
informanternas beskrivningar. Informanterna använder inte bara begreppet delaktighet utan det 
kan istället handla om att vara med och ta del av. Att ta del av gemenskapen, att hjälpa till om det 
behövs, att ta del av information och att stödja det som görs i organisationen är sätt man kan vara 
delaktig på i beskrivningarna.   

 Värdet av delaktighet 
Det finns hos informanterna alltså en bred definition av vad det innebär att vara delaktig och hur 
det kan göras. Det finns i min tolkning också ett värde i att vara delaktig som är viktigt för 
informanternas berättelser. Några informanter beskriver hur de oroar sig lite för att nyblivna 
pensionärer ska vara ointresserade av föreningslivet och prioritera sin nyvunna frihet istället för 
att vara delaktiga och engagera sig i organisationens olika frågor och aktiviteter. En informant 
berättar om detta. 

- […] det är ju fyrtiotalisternas påhitt, delaktighet och insyn i allting. Det är ju väldigt mycket. 
Så jag hoppas att dom också, nu när dom är pensionärer engagerar sig. Jag är rädd för att dom 
inte gör det, men jag hoppas. Kan ju inte… 

- Vad är det som skulle göra att dom inte gör… 

- Jo, men det har ju med att göra med… ’Oh, nu blir jag ledig och fri. Nu ska jag resa, pengar 
har vi […].’ 

                                                
93 Paldanius, s. 19 
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Engagemanget och delaktigheten hotas av den frihet och ledighet som pensioneringen innebär. 
Jag tolkar citatet som att informanten är rädd att den ska locka mer än att vara engagerad. Att 
prioritera sig själv och sin egen tid ställs mot att engagera sig i organisationen. Generationen som 
snart går i pension har under sitt tidigare liv, menar hon, arbetat just för delaktighet. Informanten 
hoppas i min tolkning att det arbetet ska fortsätta även in i pensioneringen. Organisationen ses 
som en möjlighet till engagemang och delaktighet som pensionär. Delaktighet förstår jag här som 
något som betraktas som viktigt för att fortsätta engagera sig för andra. Delaktighet och 
engagemang beskrivs i informanternas berättelser ha ett mycket positivt värde. Det förknippas 
allt som oftast med att göra något gott och att förbättra för äldre på olika plan. Delaktighet kan i 
informanternas berättelser handla om att ombesörja och ta hand om inte bara sig själv utan också 
samhället.     
    Den frihet som pensioneringen innebär diskuteras även av Äldreberedningen. De menar att 
den ökade fritiden som kommer med pensioneringen och hur den förvaltas, inte bara är en 
angelägenhet för den enskilde individen. De menar att äldrepolitiken måste setill att det finns 
goda förutsättningar för äldre att kunna spendera sin tid på ett sätt som upplevs som meningsfullt 
både för den enskilde individen och för samhället. Deltagande och inflytande i politik, social 
ekonomi och kultur ser de som utvecklande och meningsfullt både för individen och för 
samhället. Äldre är en outnyttjad resurs för samhället och därför måste äldrepolitiken arbeta för 
ökad delaktighet bland äldre. Äldreberedningen definierar delaktighet som en rättighet, men som i 
ett demokratiskt samhälle också har ett egenvärde.94  
    Av Demokratiberedningen dras betydelsen av delaktighet lite längre. Det är inte bara en 
rättighet, utan också ett ansvar.  De menar att den deltagande demokratin kräver vissa 
”medborgardygder”. En av dessa dygder är solidaritet. De skriver: ”Man kan aldrig befria 
människan från hennes självansvar. Varje människa måste känna ansvar för fler än sig själv.”95 
Det medborgerliga deltagandet ser de som ett sätt att utveckla dem som deltar, men också som 
en gemensam strävan efter att söka ut vad som är ”det gemensamma bästa”.96 Deltagande är som 
jag förstår Demokratiberedningen, ett sätt att tillsammans ta ansvar för samhället och dess 
medborgare. Det är mer än en rättighet för den enskilda individen. Det är också att ta ansvar för 
andra och för ett demokratiskt samhälle. Att delaktighet kan handla om att arbeta för andra går 
alltså igen både i Äldreberedningens och i Demokratiutredningens texter.       
    Pensionärsorganisationen arbetar utåt med äldrepolitiska frågor för att förbättra för äldre i 
samhället, men de arbetar också inåt, för att skapa gemenskap och ordna med aktiviteter för 
äldre. Deltagande eller medlemskap i organisationen kan, i informanternas beskrivningar, som jag 
alltså visat i kapitlet ovan, ses som ett sätt att stödja den verksamheten. Som medlem kan man 
också själv arbeta till exempel med äldrepolitiska frågor och hålla aktiviteter för andra 
medlemmar. Att engagera sig kan ur detta ses som ett sätt att göra något för andra. En informant 

                                                
94 SOU 2003:91, s. 237-242  
95 SOU 2000:1 s. 20 
96 Ibid., s. 33ff 
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beskriver hur han kanske skulle kunna göra mer än vad han redan gör, men att han faktiskt 
prioriterar den efterlängtade friheten. Han beskriver här varför han inte vill vara mer aktiv. 

Förresten, jag sätter för mycket värde på friheten och vara ledig också. Jag kanske är lite 
självisk där att man, man ä, orkar inte jobba helt enkelt. Man vill ha ledigheten. Jag ställer upp 
när det behövs. 

Samtidigt som informanten tycker att det finns ett värde i att vara ledig och att orken ibland 
faktiskt tryter, tror han att det kanske kan uppfattas som själviskt att bry sig om sin egen tid och 
ledighet. Informanten förhåller sig, i min tolkning, till en bild av engagemang som en solidarisk 
handling. Samtidigt som han också ser ett värde i att vara ledig. Samma informant beskriver hur 
han överlag ser på att vara med i en organisation. 

- […] som pensionär ska man gå med i en pensionärsförening. Då han man chans att träffa lite 
folk.  

- Det är att träffa folk som är det största… 

- Ja, det är viktigt. Väldigt viktigt. Alltså det är mitt ansvar gentemot, vad ska man säga, 
omvärlden, att ta hand om mig själv va och stimulera mig själv och på så sätt utvecklas. Ja, man 
ska inte bara ta utav samhället utan man måste ge också och då måste man vårda sig själv. 

Informanten beskriver medlemskapet som sitt personliga ansvar som pensionär gentemot 
samhället. Att vara med i en pensionärsorganisation beskriver han som ett sätt att ta hand om sig 
själv genom att aktivera sig och utvecklas i organisationens aktiviteter. Det, menar han, i sin tur 
leder till något gott för samhället. Att utvecklas och må bra som individ bidrar som informanten 
ser det, till något samhälleligt gott. Att vara delaktig tolkar jag som ett individuellt ansvar för den 
enskilde individen själv men också för samhället i informantens mening.  
    Ur de olika resonemangen urskiljer jag olika värden i att vara delaktig i organisationen. 
Informanterna beskriver hur det kan vara ett sätt att ta ansvar för både sig själv och andra för att 
på så sätt bidra till samhället. Att fortsätta att arbeta för delaktighet och insyn även efter 
arbetslivet betraktas som viktigt. Det handlar både om att skapa en god hälsa för sig själv men det 
är också som någon som även kan gynna andra. Delaktighet kan i informanternas resonemang 
betraktas som ett ansvar och att göra något för fler än sig själv.   
    Informanternas oro för att de nya pensionärerna inte ska engagera sig i 
pensionärsorganisationer blir ur det perspektivet förståligt. Att vara engagerad i organisationen 
kan, som jag tolkar det, innebära mer en ett tidsfördriv och nöje på äldre dagar. Det har också ett 
moraliskt värde. Jag tycker ur detta att det är möjligt att se en parallell mellan den diskussion som 
politiskt förs om värdet av delaktighet och den som informanterna för. Äldreberedningen 
beskriver delaktighet både ett ansvar och en rättighet, medan Demokratiberedningen även menar 
att det handlar om solidaritet, ett ansvar att arbeta för sig själv och andra på olika nivåer. Det 
gemensamma i diskussionerna, som jag tolkar det, är att delaktighet och deltagande kan ses som 
ett sätt att bry sig om fler än sig själv. 
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Organisationen - en plats för olika former av delaktighet 
I intervjuerna kopplas beskrivningarna av delaktighet och engagemang tätt samman med 
organisationen och de verksamheter och aktiviteter som finns där. Här tror jag att det är viktigt 
att återigen understryka att jag tagit kontakt med alla informanterna på ett eller annat sätt via 
organisationen. I denna kontext har samtalen i intervjuerna kommit att handla mycket om 
organisationen och hur man där upplevt delaktighet och inflytande. I intervjuerna har jag även 
frågat om annat engagemang så som partipolitiskt arbete för att på så sätt försöka se mönster i 
engagemanget. I min förståelse av intervjuerna har dock organisationen en väsentlig betydelse för 
informanternas engagemang och delaktighet i det liv de lever just nu.  
    Att gå med i en pensionärsorganisation förklarar alla informanter som ett självklart val. Några 
av informanterna ägnar stor del av sin tid åt engagemang i organisationen medan andra ägnar 
mindre tid. Hur de engagerar sig och med vad, beskriver informanterna ofta som ett 
karaktärsdrag eller beroende av personliga egenskaper. En av informanterna beskriver här sitt 
engagemang.  

Jag är inte en person som bara stannar hemma och läser och stickar och sådär och håller på 
med hemarbete. [---] Jag är ju föreningsmänniska.   

Engagemang är inte bara något man gör utan också något man är i informanternas berättelser. Det 
är en personlig egenskap att vara engagerad. I citatet beskriver informanten sig själv utifrån en 
motsats till den hon tycker att hon är. Hon är inte en person som stannar hemma. En liknande 
beskrivning finns även i nästa citat från en annan informant. 

Jag gillar att vara i farten. Jag tycker inte om att sitta still utan jag gillar och så får man vara med 
lite granna och bestämma och tycka till […]. 

De flesta beskriver sitt engagemang och sin aktivitet i motsats till att sitta hemma eller att göra 
saker i hemmet. Att sitta still och inte vara aktiv framstår i intervjuerna inte som så attraktivt. 
Richard Jenkins menar att identitet, individuell såväl som kollektiv, görs i interaktion med andra 
och i förhållande till skillnader och likheter med andra. Vi presenterar oss själva i förhållande till 
kategorier som vi upplever att andra tilldelar oss eller kategoriserar oss i.97 Informanterna 
förhåller sig, i min tolkning, till en bild av stillasittande som de inte tycker passar in på bilden av 
dem själva utan hänvisar istället till en bild av den aktivitet och det engagemang de har i 
organisationen. Engagemanget blir således en del av hur de beskriver sig själva, som en del av 
identiteten. 
    En annan informant beskriver sitt engagemang med utgångspunkt i en diskussion om 
styrelsearbete såhär: 

Jag är inte kreativ nog för det faktiskt, så nej. Jag fungerar långsamt. Man ska vara snabb i 
tanken, […]. [---] Jag är ingen förändringsmänniska på det sättet. Men jag hjälper gärna, 
praktiska saker. 

                                                
97 Jenkins, s. 47ff 
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Den här informanten upplever inte att han har de personliga egenskaperna som krävs för just den 
typen av arbete. Han gör gärna saker, men är inte en ”förändringsmänniska”. Flera av 
informanterna sätter just ett epitet på sitt engagemang, som ovan ”förändringsmänniska” eller 
”föreningsmänniska”. För ett visst engagemang krävs enligt informanterna, vissa personliga 
egenskaper. Informanterna definierar sig själva utifrån olika kategorier av aktiva, att vara till 
exempel en ”förändringsmänniska” eller att inte vara det. Detta leder i sin tur till att 
informanterna upplever att de passar till olika uppgifter. Det finns på så vis skillnader mellan 
olika typer av delaktighet och engagemang i informanternas beskrivningar av sig själva, som utgår 
från vad de anser att de passar till, men utan att det samtidigt hindrar dem från deltagande eller 
engagemang i organisationen. Det finns mycket man som medlem i organisationen kan göra 
utefter vad de upplever att de passar till.  
    Många av informanternas berättelser om sitt och andras engagemang handlar också om att det 
behövs en historia eller bakgrund av att ha varit engagerad tidigare för att kunna vara det i 
organisationens olika ”toppositioner”.  

Jag tror man ska ha levt upp, haft ett föreningsliv bakom sig. Gärna inom fackföreningsrörelse 
eller vad som helst. Det ska man ha för sig eller bakom sig. Man ska vara föreningsmänniska. 
Jag tror, det går inte att ta dom, en novis till såna här jobb. Ska ju ha lite erfarenhet av 
diskussion och resonemang.  

Med erfarenhet och vana av att vara med i diskussioner och engagemang är man enligt 
informanten mer lämpad för ett sådant arbete. Ytterligare en annan informant beskriver just 
erfarenhetens betydelse för sitt engagemang. Hon ser en röd linje mellan det hon gjort genom sitt 
liv och det hon gör idag. Engagemanget har hon haft med sig genom hela livet. Att vara 
engagerad beskrivs här både som något som man är, en personlig egenskap, samtidigt som det 
kräver erfarenhet, alltså kräver en praktik, ett ”görande”.  
    I Äldreberedningen menar man att det finns ett samband mellan vad människor gjort tidigare i 
livet och vad de gör när de gått i pension. Engagemanget från tidigare i livet följer ofta med in i 
livet som pensionär. Men samtidigt pekar de på att det behövs mer kunskap om vilka delar av 
deltagande i samhällslivet som följer med och vilka som inte gör det.98 I min tolkning av 
informanternas berättelser betyder personliga egenskaper och tidigare engagemang visserligen 
mycket för vad man anser att man själv eller andra passar till i organisationen, men det hindrar 
dock inte till delaktighet i organisationens aktiviteter i stort. Eftersom delaktighet, i 
informanternas beskrivningar, inkluderar många olika typer av engagemang finns det möjlighet 
att vara delaktig på många olika nivåer inom organisationen oavsett vem man ”är”. Olika 
identiteter och personliga egenskaper kan hitta sin plats inom en och samma organisation.  
    En informant berättar hur hon tidigare varit aktiv i ett politiskt parti, men slutat med det då 
hon upplevt att det var tungt och svårt att komma till tals i partiet. Engagemanget i 
organisationen upplever hon dock som enklare. ”Ja, där känner jag mig som hemma […]” säger 
hon när hon beskriver hur det är att vara aktiv i organisationen. Att hänga med i diskussionerna 

                                                
98 SOU 2003:91, s. 238f 
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och komma till tals i organisationen är för henne inte ett problem. Att känna sig hemma, att vara 
del av en gemenskap, tolkar jag här som viktigt för att känna att deltagande är möjligt och enkelt.  
    En annan informant är inte så intresserad av att själv komma till tals och diskutera på möten. 
För henne är gemenskapen, aktiviteterna och att träffa vänner det mest centrala med att vara med 
i organisationen. Hon berättar att hon tycker att det är viktigt att få information. Att komma på 
möten och lyssna på vad som tas upp räcker för att få det. Även här beskrivs en enkelhet med att 
ta del av det som sägs inom organisationen.  

Ordförande, han är ju så tydlig och bra när han pratar och sådär så att det hänger vi väl med i. 
Men annars är det (att själv ta upp frågor, mitt förtydligande) väl just inget som vi bryr oss om. 
Det är ju visserligen, säger dom ’har ni några frågor?’ och sådär, men det är ingen. Vi är 
belåtna.   

Organisationen spelar här, i min tolkning av informantens berättelse, en viktig roll för hennes 
möjlighet att ta del av vad som händer och diskuteras, men att det inte nödvändigtvis behöver 
innebära att man som medlem själv behöver vara med och själv diskutera frågorna. Att det finns 
en tydlighet i vad som sägs och att det finns en möjlighet till att ”hänga med” är, som jag förstår 
det, viktigast. För att kunna ta del av det som sägs är det viktigt att det är tydligt och begripligt. 
Informanten upplever, i min tolkning, att organisationen gör det möjligt.   
    Organisationen förstår jag som en mötesplats som flera informanter upplever som 
okomplicerad och ”bekväm”. Den erbjuder både en möjlighet att själv vara delaktig i betydelsen 
av att själv engagera sig, men den erbjuder också en möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av det 
som andra gör eller diskuterar. Betydelsen av att känna hemmahörighet i organisationen tolkar jag 
som en betydelsefull faktor för informanternas upplevelse av möjlighet till delaktighet, vare sig 
det handlar om att driva aktiviteter och frågor eller att bara ta del av dem.  
    Organisationen har i min tolkning av informanternas berättelser en central roll för deras 
upplevelse av möjlighet till delaktighet och engagemang. Engagemanget och hur det beskrivs, är 
också kopplat till identitet och vad informanterna upplever att de själva passar till eller tycker om 
att göra. Organisationen har en bred verksamhet som erbjuder olika typer av delaktighet. I min 
tolkning av informanternas berättelser innebär det att organisationen är en plats som skapar olika 
möjligheter till delaktighet. Eftersom delaktighet i berättelserna även inkluderar att ta-del-av kan 
medlemmarna genom att gå på möten och ”bara” lyssna på så sätt även vara delaktiga. 
Organisationen har, i min förståelse, en överbryggande funktion där informanterna, efter sina 
intressen, erfarenheter och upplevda egenskaper och möjligheter kan vara delaktiga och 
engagerade. 

Aktiv pensionär och det goda livet 
Inom organisationen finns alltså mängder av aktiviteter som medlemmarna kan delta i. Det rör 
sig om allt från kurser och informationsdagar till sportaktiviteter och studiecirklar. Att vara en 
aktiv pensionär, som tar sig ut och som inte sitter hemma beskrivs både i intervjuerna och vid 
observationerna som viktigt. Att vara aktiv handlar här inte bara om att vara med och styra och 
ställa som jag redan visat. Det handlar också om att ta del av det som finns i organisationen. 
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    I flera av observationerna talar man om vikten av att aktivera sig själva och andra pensionärer. 
På ett möte talar man om betydelsen av att hänga med och till exempel gå på datakurser eftersom 
människor idag blir allt mer beroende av datorer och internet. Att hålla sig aktiv, utvecklas och 
lära sig nya saker beskrivs som något viktigt för äldre. 
    Även i intervjuerna talar informanterna om aktivitet som något viktigt. En informant berättar 
om hur organisationen jobbar på att få nya medlemmar genom att skapa nya aktiviteter som kan 
locka. Men det handlar också om att visa utåt att organisationen är aktiv och om att aktivera de 
medlemmar som redan finns med. En informant beskriver hur han ser på organisationens roll i 
detta. På min fråga om vad han tycker är organisationens främsta uppgift svarar han: 

Ja a, det är väl helt enkelt att engagera gamla människor i olika aktiviteter. Stimulera till det. Det 
tycker jag nog. Det är nog det främsta, sen… Ja, det betyder oerhört mycket. 

Det är alltså i informantens berättelse centralt för organisationen att se till att äldre håller sig 
aktiva. Påverkan i frågor om äldrepolitik, social gemenskap, stimulering och aktivering är några 
nyckelord i informanternas berättelser i om sig själva, andra medlemmar och organisationen. Som 
jag visat i tidigare kapitel beskriver informanterna sig också som aktiva i olika aktiviteter och olika 
grad. I min tolkning är bilden av den aktiva och engagerade pensionären eftersträvansvärd i deras 
berättelser. En informant berättar varför hon gick med i organisationen 

Då kommer man ju ut lite. Det är ju lite resor och lite sådär så att det blir ju lite annat för det 
går ju inte att sitta bakom fyra väggar. 

Bilden av det goda livet är i informanternas beskrivning det aktiva livet, även om det aktiva livet 
kan innebära olika saker. En annan informant berättar att hon tycker att det finns så mycket man 
som pensionär kan göra och att det är viktigt att visa utåt att det inte bara är snyfthistorier med 
att bli äldre. Det finns alltså ett gott liv som pensionär. Ett aktivt liv. Genom att visa att man som 
äldre är igång och gillar att vara i farten förhåller sig informanten, som jag förstår det, till en bild 
av pensionärslivet som något ledsamt eller passivt.  
    Jönson menar att beskrivningarna av äldre ofta också är beskrivningar av en föreställning om 
samhället. Beskrivningen av ålderdomen ger oss en bild av de föreställningar om normalitet och 
mänsklighet som finns i vårt samhälle. Mellanåldern, alltså perioden mellan barndom och 
ålderdom, karakteriseras av produktivitet, oberoende och effektivitet. Bilden av åldrandet är 
förankrat i och värderas utifrån denna period i livet som ett ideal, menar Jönson.99 Bilden av den 
lyckade ålderdomen kan alltså betraktas som ett liv av aktivitet och oberoende. Motsatsen, 
beroende och passivitet är därmed inte något eftersträvansvärt, utan ett ”icke –ideal”.     
    Jönson menar även att det finns ett ”eftersläpande imageproblem” – gamla och eftersläpande 
stigmatiseringar av äldre som bland annat beroende och sjuka. Detta är en bild som kopplar 
samman ålder med sjukdom och som inte särskiljer funktionellt åldrande från kronologiskt 
åldrande.100  

                                                
99 Jönsson, s. 30ff 
100 Ibid., s. 34 
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    Diskussionen om vikten av medborgarnas delaktighet aktualiseras här. Att vara en aktiv och 
engagerad pensionär kan kopplas samman med bilden av det betyder att vara en delaktig 
medborgare i samhället där ord som påverkan, utveckling och ansvar är centrala.101 I min tolkning 
finns det många likheter mellan dessa ”ideal” och den bild informanterna ger av det goda livet 
som pensionär. Att beskriva ålderdom och pensionärsliv i termer av aktivitet och engagemang 
tolkar jag som ett sätt att uppgradera ålderdomen i förhållande till de stigmatiseringar som Jönson 
menar finns av äldre. Genom att påvisa möjligheten till aktivitet och delaktighet i samhället och 
att man faktiskt är aktiv och engagerad, kan man också påvisa att man tar ansvar, att man är en 
resurs för samhället och att man kan vara med och bidra till samhället. Bilden av det goda livet 
som pensionär kan förankras i bilden av någon form av ”idealmedborgare”. Idealet om 
medborgarnas delaktighet, engagemang och ansvarstagande kan i min tolkning ses som en viktig 
del även i bilden av det goda livet som pensionär. 

Delaktighetens gränser  
Även om alla de informanter jag intervjuat beskriver sina egna liv som bra och ofta fulla av 
aktiviteter, beskriver de också den motsatta bilden. De berättar om dem som inte har det så bra 
och inte kan vara aktiva. Det är ofta ofrivilliga hinder som handlar om dålig ekonomi, sjukdom, 
ork och åldrade. I det ligger också ofrivillig isolering och ensamhet. Att ha en nära vän som ser 
till att man kommer ut beskrivs som centralt i många informanters berättelser. En informant 
säger: ”Man går kanske inte gärna ensam och uppsöker en sammankomst tror jag, utan är man ett 
par eller ett par stycken…” Att ha vänner eller anhöriga som hjälper till eller uppmuntrar till att 
komma ut kan vara viktigt för att kunna ta del av de aktiviteter som erbjuds både i och utanför 
organisationen.     
    Isolering och ensamhet kan här ses som hinder för möjligheten att vara delaktig i 
organisationens aktiviteter. Samtidigt som informanterna betraktar organisationen som en bra 
möjlighet att träffa nya vänner och förhindra ensamhet sätter kroppen ibland gränser. Flera av 
informanterna berättar om bekanta som inte kunnat ta sig ut eller gå på möten när hälsan börjat 
svika. Jag frågar en informant om hon kommer att fortsätta att vara med i organisationen. 

Jaa. Jag är med så länge jag, så länge jag inte blir sjuk och inte kan gå men… Då ska jag vara 
med. Så det, det vill jag ju. Jag har ju en grannfru. Hon fyller nittio år nu, men hon är lite… Ja, 
inte. Jag vet inte vad jag ska säga, sjuk är hon väl inte direkt heller, men hon är ju så trött och 
hon blir ju, ja yr och sådär. Så hon har ju inte kunnat vara med nu på ett… Hon vill ju så gärna 
men, men sen när den dagen kommer ’ja, jag känner mig inte bra’ så att… 

När orken och hälsan inte är med längre är det svårt att vara aktiv i organisationen, även om 
viljan finns. Det finns en gräns för vad som är möjligt att göra och en gräns för delaktigheten i 
informanternas beskrivningar. De flesta talar om att deras engagemang varar så länge orken finns 
och kroppen håller. 

                                                
101 Bland annat SOU 2003:91,s. 237 
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    Enligt Äldreberedningen måste delaktigheten öka hos äldre. Delaktighet beskrivs som en 
möjlighet att utvecklas, ta ansvar, påverka och bidra till samhället.102 Men denna möjlighet har 
gränser i informanternas beskrivningar. Det aktiva och deltagande pensionärslivet är, enligt 
informanterna, inte möjligt för alla äldre. Det delaktiga och ansvarstagande livet ställer höga krav 
på individen i form av bland annat fysisk och social möjlighet till engagemang.  
    Det finns i deras beskrivningar en skillnad mellan olika typer av åldrande. En informant 
förklarar vad det betyder att vara ”pensionär”.  

Äh, ja man trodde nog att en pensionär skulle vara gammal när man va ung. Men vart efter 
man lever i nuet och den åldern man har så, så känner man inte, då tycker man inte att någon 
är gammal längre. Jo, man ser ju, det finns ju folk som är nittio år och vitala till tusen och då ser 
man att visst är dom gamla, men bra. Men så ser man många som är skröpliga också och där 
har (organisationen, mitt förtydligande) en funktion att fylla. Att försöka ta hand om dom så 
gott det går. 

För att beskriva vad det betyder att vara pensionär behöver informanten separera funktionellt 
från kronologiskt åldrande. Att bli kronologiskt, siffermässigt gammal, behöver inte innebära 
fysisk ålderdom. Det går alltså att vara pensionär utan att egentligen vara gammal eftersom, som 
jag förstår citatet, gammal i fysisk bemärkelse innebär att ha en dålig hälsa (skröplighet). Det 
kronologiska ådrandet däremot behöver inte definieras som fysisk ålderdom. Organisationen 
beskrivs i citatet ha en stor roll i att ta hand om dem som är fysiskt gamla. Att vara fysiskt 
gammal kan därmed innebära ett beroende. Att bli omhändertagen kan innebära det motsatta till 
att vara aktiv och engagerad. Istället är det de aktiva inom organisationen som har ansvaret att ta 
hand om dem som inte kan.  
    En annan informant berättar att det kan vara lite svårt att få nya medlemmar till organisationen 
bland nyblivna pensionärer eftersom de inte upplever sig som gamla än. Dem måste man locka 
med nya aktiviteter inom organisationen, menar hon. Aktiviteter av olika slag förväntas alltså 
locka de nya, yngre pensionärerna. Gammal blir i min tolkning förknippat med något negativt, 
medan aktiviteter kan skapa en positiv och lockande bild av organisationen. Aktivitet är i min 
tolkning motbilden till att vara ”gammal” (i fysiks mening).  
    Jönson menar att bilden av det lyckade åldrandet samtidigt skapar en föreställning eller en bild 
av det mindre lyckade åldrandet. När kronologiskt åldrande skiljs från funktionellt minskar 
stigmatiseringen av de aktiva äldre. De kan nå upp till det ideal som härstammar ur mellanålderns 
egenskaper, aktiviteter och oberoende. Samtidigt förflyttas bilden av det mindre lyckade åldrandet 
till dem som inte kan vara delaktiga och aktiva.103  
    Bilden av det aktiva och goda livet som pensionär kan också definiera sin motsats. Ett liv som 
inte innebär fysiska möjligheter, aktiviteter och engagemang. En informant beskriver att hon 
ibland glömmer hon vad det är hon tänkt säga på möten och andra aktiviteter. Jag frågar om hon 
upplever att det hindrar henne från att vara engagerad. 
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Nej, inte än så länge. Nej. Är det nåt jag inte kommer ihåg då är jag tyst.  Eller som jag inte 
fattar eller sådär. Vill man, man vill ju inte visa eller sådär hur, hur dum man är. (skrattar lite) 
Nja, det är väl inte dumhet kanske. Det är glömska kanske. 

Även om informanten skrattar åt det och senare konstaterar att det är något som nog även 
händer många unga, tolkar jag det som att finns det ett visst mått av pinsamhet i att minnet 
sviker. Trots att hon inte tycker att det egentligen hindrar henne så vill hon inte gärna att andra 
ska tycka att hon är dum när hon inte minns. Informanten i citatet är aktiv och tycker inte att hon 
hindras av att minnet ibland sviker. Idealet om aktivitet ställer höga krav om fysisk möjlighet. 
Citatet tyder på att en annan bild av ålderdomen finns. En bild som inte upplevs som lika 
tilltalande och som inte talar om ”ålderdomens ungdom” utan om funktionellt åldrande.  
   Möjligheten till att utvecklas och ta ansvar för sig själv och andra genom ett på olika sätt aktivt 
och deltagande liv beskriver informanterna som viktigt och som en del av ett gott liv. Det är ett 
liv som de bland annat upplever kan göras i pensionärsorganisationen. Samtidigt berättar de att 
de finns gränser för delaktighetens möjligheter, även inom organisationen. Det funktionella, 
fysiska åldrandet kan istället innebära beroende. Organisationen beskrivs här ha en uppgift att ”ta 
hand om”. De som av olika anledningar inte kan vara aktiva och delaktiga hamnar utanför 
möjligheterna till det aktiva livet i informanternas beskrivningar. Definitionen av det goda livet 
som deltagande, aktivt och ansvarstagande kan också definiera bilden av det mindre lyckade 
åldrandet.  

Avslutande diskussion  
Delaktighet, som vi nu har sett den, rör både möjligheten till inflytande över äldrepolitiken, men 
det rör också människors möjlighet att vara med och engagera sig i det vardagsliv som omger 
dem. Den här uppsatsen har framförallt fokuserat på det senare. Delaktighet kan som 
informanterna beskriver det, göras på många olika sätt. Att i organisationen arbeta med 
äldrepolitiska frågor är ett sätt att vara delaktig på. Men delaktighet kan också handla om att 
genom sitt medlemskap stödja organisationens arbete med dessa frågor. Att hålla i aktiviteter för 
andra medlemmar i organisationen ses också som delaktighet, samtidigt som att ta del av det som 
organisationen erbjuder i form av aktiviteter, information med mera, också är en variant av 
delaktighet.  
    Delaktigheten har i informanternas beskrivning ett värde. Genom engagemanget i 
organisationen beskriver de att det finns en möjlighet till, men också ett ansvar, att både att ta 
hand om sig själv och andra. Ord som ansvar och utveckling är här centrala för betydelsen av 
delaktigheten. 
    Vem informanterna upplever att de ”är” eller vilka personliga egenskaper de upplever att de 
har spelar roll för vilka uppgifter de tagit i organisationen. Identiteten får här betydelse i relation 
till hur informanterna beskriver olika engagemang och vad de kräver. Samtidigt som identiteten, 
de personliga egenskaperna och erfarenheter sätter ramar för engagemanget upplever 
informanterna att det finns möjlighet till engagemang på olika sätt och på olika nivåer inom 
organisationen. Känslan av hemmahörighet har även betydelse för upplevelsen av att delaktighet 
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är möjlig.  Att känna att det är enkelt att engagera sig och att det är enkelt att förstå, beskriver 
många av informanterna som viktigt. Organisationen tolkar jag som en plats som skapar olika 
möjligheter till engagemang och där informanterna som pensionärer känner en hemmahörighet.    
    De informanter som jag har intervjuat är alla mer eller mindre aktiva inom organisationen. 
Delaktigheten beskriver de som något positivt och meningsfullt i livet. Engagemang, 
ansvarstagande och utveckling beskrivs som en del av det goda livet som pensionär i förhållande 
till ett mer passivt liv. Beskrivningarna av det goda livet kan vara en bild, som i min tolkning, 
utgör en motbild till bilder av ålderdomen som beroende och passiv. Som pensionär och delaktig 
kan man istället ses som en resurs både för sig själv, för andra och samhället.  
    Delaktighet beskrivs som något positivt och meningsfullt samtidigt som delaktighetens gränser 
också är närvarande i informanternas berättelser. Den fysiska ålderdomen, isolering och ensamhet 
gör inskränkningar på möjligheten till aktivitet och sätter gränser för delaktigheten. Det goda livet 
som pensionär är inte möjligt för alla. Delaktigheten sätter höga krav på god hälsa och sociala 
kontakter. Samtidigt som det goda livet identifieras definieras även det liv som inte eftersträvas i 
berättelserna.   
    Ökad delaktighet ger ökad makt åt medborgarna genom möjligheten till att vara med, ta del av 
och påverka på olika nivåer i det som sker i samhället och vardagslivet. Det beskrivs i 
Äldreberedningen som en rättighet att kunna engagera sig i meningsfulla aktiviteter och kunna 
utvecklas även efter arbetslivet.104 Utifrån informanternas beskrivningar har organisationen en 
viktig roll i att skapa möjlighet till deltagande för dem som pensionärer. Organisationen beskrivs 
som en plats där människor med olika livsvillkor, erfarenheter och egenskaper kan vara med och 
delta och vara engagerade. Samtidigt finns det gränser för delaktighetens möjligheter även inom 
organisationen. Ett delaktigt liv är inte möjligt för alla äldre. 
    Det har gått fem år sedan Äldreberedningens slutbetänkande slutfördes.  Vikten av ökad 
delaktighet bland äldre beskrivs i denna som ett viktigt mål för äldrepolitiken och 
pensionärsorganisationerna anses spela en stor roll för äldres möjlighet till delaktighet. Jag tycker 
att det går att se många likheter mellan den diskussion om delaktighet som förs i 
Äldreberedningen och informanternas upplevelser av delaktigheten och dess betydelse. 
Delaktighet kan ses som ett ideal vilket också aktualiseras i bilden av det goda livet som 
pensionär. Utveckling, ansvarstagande och påverkan är viktiga element både i Äldreberedningens 
definition av delaktighet och i informanternas berättelser.   
   Som pensionär är man ”frikopplad” från många av samhällets institutioner som skola och 
arbete vilka ofta omger de yngre generationerna. Via KPR – möten, seminariedagar och 
informationsmöten har dock organisationen och dess aktiva medlemmar kontakt med 
myndigheter, kommun och landsting. Organisationen kan i min tolkning fungera som ett 
mellanled mellan individ och samhälle där ideal om medborgarnas delaktighet i samhällslivet kan 
göras till en praktik. 
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Föräldradelaktighet i skolan 
Elise Jansson 

Inledning 
I skolans läroplan står det att lärarna ska samarbeta med elevernas föräldrar för att skapa de bästa 
förutsättningarna för eleven, och för att utveckla skolans innehåll och verksamhet.105 Föräldrarna 
är enligt läroplanen ett betydelsefullt inslag i skolan och viktiga för barnens utbildning. 
Läroplanen gör vidare klart att det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund och att 
skolverksamheten ska utformas utifrån samhälleliga demokratiska värderingar.106 Det sätt som 
demokratin utformas i samhället berör med andra ord skolans utformning. Demokratiska 
värderingar i samhället betonar allt mer delaktighet ifrån medborgarna, vilket vi tagit upp i den 
gemensamma inledande delen till denna antologi. Delaktighet är också en värdering som finns i 
och representeras av skolan vilket bland annat kan ses i läroplanens uppmuntran till inflytande 
och delaktighet från både elever och föräldrar.  
    Delaktighet är alltså ett samtidsbegrepp och -värdering som får betydelse för hur olika 
specifika, lokala och sociala sammanhang formar sin verksamhet. En sådan verksamhet är skolan 
och för denna uppsats specifikt den låg- och mellanstadieskola som jag har studerat. Delaktighet 
visar sig där delvis i form av föräldradelaktighet och det har jag valt att titta närmare på. Det 
empiriska underlaget kommer från mitt fältarbete på denna låg- och mellanstadieskola där jag har 
fått vara med under olika aktiviteter tillsammans med föräldrar och lärare på skolan. Det utgår 
vidare ifrån samtal och intervjuer som jag har haft med både föräldrar och lärare. 

Skolans utveckling och föräldrars inblandning 
Föräldrars inblandning i skolan är inte något nytt fenomen. Lars Erikson som är 
universitetslektor vid Örebro universitet utvecklar och beskriver relationen mellan föräldrar och 
skola i sin doktorsavhandling Föräldrar och skola107. Han menar att sedan ett halvt sekel tillbaka har 
förväntningar på föräldrars engagemang i skolan uttryckts från dels skolan och också från 
utbildningspolitiskt håll. Sedan dess har det dock hänt en hel del med dessa förväntningar och 
föräldrars engagemang och inblandning i skolan har utvidgats.108  
    Föräldradelaktighet i skolan, som alltså denna del av antologin ska handla om, är ett mycket 
omfattande ämne och det finns väldigt mycket skrivet kring det. Eriksons beskrivning av 
utvecklingen av relationen mellan föräldrar och skola är mycket detaljerad och omfattande. Min 
ambition här är att använda mig av hans beskrivning för att göra en mycket kortfattad och 
sammanfattande bakgrund till min uppsats och talet om föräldradelaktighet i skolan. 

                                                
105 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 
http://www.unikum.net/downloads/laroplan_lpo_94.pdf, hämtad 080316, s. 14 
106 Ibid., s. 3 
107 Lars Erikson, Föräldrar och skola, avhandling, (Örebro, 2004), s. 28 
108 Ibid., s. 28 
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    Det är under slutet av 1970-talet som talet om föräldrar i skolan fördjupas och börjar handla 
om att ge föräldrar en mer ”aktiv roll” i skolan.109 Under den tiden påbörjas också en 
utbildningspolitisk omstrukturering och en decentralisering av den svenska skolan som sedan 
fortsätter under 1980-talet och förstärks i början på 1990-talet. Denna omstrukturering innebär 
bland annat att centralstyrd planering och myndighetsutövning utvecklas till en istället friare och 
mer individanpassad användning av den offentliga verksamheten, som till exempel skolan.110  
    Under 1980-talet lanseras en mängd förslag till förändringar och förnyelse av 
föräldrainflytandet i skolan, vilka Erikson menar komplicerar relationen mellan föräldrar och 
skola. Syftet med förändringarna var bland annat att förnya den offentliga sektorn och fördjupa 
demokratin men även att komma till bukt med problem som identifieras i skolan. Ett av de 
förslag till förändring som formas är en idé om inflytande från brukarna. Brukarinflytande 
innebär att de som är beroende av de lokala verksamheterna (som föräldrar i skolan) ska få större 
inflytande över dessa i form av en plats i rådgivande eller beslutande organ inom organisationen. 
Denna idé får dock inte särskilt stort fäste under 1980-talet utan det är först senare som den 
realiseras.111 Ett annat förslag som lanserades var att föräldrar borde få större valfrihet när det 
gäller val utav skola för det egna barnet. Detta förslag blev sedan verklighet under 1990-talet. Det 
var också utifrån detta som friskolor började bli allt vanligare.112  
    Under 1980-talet uppmärksammas dock en fara med att uppmuntra till ett utökat inflytande 
från föräldrar i skolan. Det talades om att föräldramedverkan skulle kunna få 
ojämlikhetsskapande effekter ”då språkligt resursstarka föräldrar riskerar att få ett för stort 
(kommunikativt) utrymme”113. På grund av detta tänkte man sig att föräldramedverkan skulle 
”hållas tillbaka” och att föräldrainflytande gjorde sig bäst i form av ett kollektivt inflytande. 
Denna tanke försvann dock senare. Under 1990-talet lyfts istället den civilt autonoma individen 
fram och individens inflytande över sin egen vardag poängteras.114 
    Under 1990-talet förstärks decentraliseringen bland annat på grund av krav från medborgarna 
om bättre service från den offentliga verksamheten och större inflytande i vardagsproblem och 
frågor. Erikson skriver att statens uppgift för skolan istället blir att formulera nationella mål i 
läroplaner och överlåta ansvaret för genomförande av dessa mål till den lokala nivån. Samtidigt 
som man ger dem som är beroende av verksamheten ett större inflytande.115  
    Numera finns det en utbredd enhällighet kring att föräldrar bör ges ökade valmöjligheter när 
det gäller skolan, till exempel kring att välja skola samt att utöva mer inflytande över skolan.116 
Det finns också en utbredd normativ föreställning om att det är viktigt med föräldradelaktighet i 
skolan och som i sin tur inburit större fokusering på dessa frågor i diskussion och forskning.117 

                                                
109 Erikson, s. 280f 
110 Ibid., s. 315 
111 Ibid., s. 294ff, 306 
112 Ibid., s. 314f 
113 Ibid., s. 322 
114 Ibid., s. 322f 
115 Ibid., s. 321f 
116 Ibid., s. 30 
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Det har också inneburit att föräldrarna har fått en mer avgörande betydelse för barns och 
ungdomars utbildning.118 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att titta på hur föräldrar och lärare gör, resonerar och motiverar 
föräldradelaktighet i skolan. Det blir också intressant att titta på hur informanternas värderingar 
förhåller sig till politiska och samhälleliga resonemang kring delaktighet. Genom att besvara 
nedanstående frågor presenterar jag en bild av hur några brukare av skolan praktiserar 
föräldradelaktighet i vardagen och hur de resonerar kring detta.  

- Hur resonerar informanterna, föräldrar och lärare, kring föräldradelaktighet i skolan? 
- Vad är det för värderingar kring delaktighet som informanterna uttrycker?  
- Vilka vinster och eventuella problem med föräldradelaktighet uppmärksammas?  

Metod 

Urval och avgränsningar  
Genom en bekant till mig kom jag i kontakt med mitt fält. Min bekant arbetar på den skola jag 
utfört mitt fältarbete på och genom vidare kontakt med rektorn på skolan fick jag tillträde till 
fältet. Rektorn blev genom sin ställning på skolan min grindvakt. En grindvakt är en person med 
inflytande i organisationen och med koll på relevanta händelser och relevant information.119 Det 
var rektorn som informerade om möjliga observationer och som sedan slussade mig vidare till 
vissa relevanta andra kontakter.  
    Urvalet till denna studie skulle kunna beskrivas som bekvämlighetsurval eller tillfällighetsurval.120 
Skolan valdes genom att min bekant blev intresserad av min uppsats och hjälpte mig upprätta en 
kontakt med skolan. Sedan har den grindvakt jag fick kontakt med slussat mig vidare till 
aktiviteter och vissa informanter. De observationer jag har utfört var tillfällen då föräldrarna av 
en eller annan anledning var inbjudna till skolan. Det var också vid dessa tillfällen jag fick chansen 
att hitta mina informanter för intervju. Från början var min ambition att jag skulle försöka nå 
både aktiva såväl som inte aktiva föräldrar. Detta visade sig vara svårt på grund av att de icke– 
aktiva just inte är särskilt närvarande och också var svåra att identifiera. Därför har jag endast 
intervjuat aktiva föräldrar. 
    Skolan som jag har utfört mitt fältarbete på ligger i en mellanstor svensk stad i utkanten av 
stadens centrum. Skolan har elever från förskoleklass till sexårs och ligger i ett mångkulturellt och 
socialt differentierat område. Det är en skola som jobbar mycket med mångfaldsfrågor och för att 
utveckla delaktighet och inflytande ifrån både elever och föräldrar. Jag har intervjuat tre föräldrar 
och två lärare som alla är kvinnor mellan 30-50 år gamla. Alla tre föräldrarna är hemma från jobb 
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av en eller annan anledning. Informanterna har fått fingerade namn och föräldrarna heter här 
Berit, Klara, Siri och lärarna Gunn och Britta. Under analysen har ibland dessa fingerade namn 
dock utelämnats för att försvåra identifiering av informanterna. 
    Fokuseringen för mitt arbete på fältet och skrivandet av denna uppsats har varit 
föräldradelaktighet i skolan. Det är en bred och omfattande fokusering som innefattar många 
olika aspekter. Jag har efter arbetet med observationerna och intervjuerna valt att fördjupa mig i 
vissa aspekter av informanternas beskrivningar av och resoneranden kring föräldradelaktighet i 
skolan. Dessa lyfts fram och analyseras i analysen. De är bland annat information, 
kommunikation och ansvar. Studiens storlek gör dock att jag inte kan dra för stora slutsatser av 
materialet. 

Observationer 
Genom min grindvakt fick jag information om möjliga observationstillfällen. Jag har utfört fem 
observationer. Mitt huvudsakliga mål med observationerna var att studera vad som hände på 
platsen och i tysthet anteckna. Jag ville bekanta mig med fältet och den miljö jag senare skulle 
hitta mina informanter i. Jag pendlade mellan att vara passiv och tyst observatör till att ha 
konversationer med föräldrar och lärare. Mitt deltagande hamnar därmed någonstans mellan vad 
Bryman beskriver som ”deltagare som observatör” och ”observatör som deltagare”. 121 
    Den första observationen utförde jag under ett föräldramöte. Det var mitt första möte med 
föräldrar i skolan och jag höll mig passiv och förde anteckningar. Föräldramötet hölls för att 
informera om en del förändringar som skulle ske i den specifika klassen. 
    Nästa observation var när en klass hade bjudit in föräldrar att vara med i skolan under en 
vecka, ett så kallat dropin. Jag var med under några olika lektionstimmar och observerade och 
pratade med lärarna. Vid detta tillfälle var det svårt att föra några anteckningar så mina 
iakttagelser skrevs ned i efterhand. Dropinveckan syftade till att bjuda in föräldrar för att få insyn 
i den dagliga verksamheten med barnen. 
    Efter det var det dags för skolrådsmöte som jag inbjöds att delta i. I Skolrådet sitter två 
föräldrarepresentanter från varje klass och även personalrepresentanter och rektor. Det är 
frivilligt att vara med och klassrepresentanterna utses vid föräldramöte. Information från 
skolrådsmötet går i efterhand ut till de övriga klasserna genom att protokollet skickas ut. 
Skolrådet är till för föräldrar att kunna vara med och påverka och bli informerade. Skolan vill 
skapa en dialog mellan hem och skola och även skapa gemenskap. Skolrådet har en ordförande 
och en sekreterare, båda är frivilliga föräldrar.  
    Nästa observation gjorde jag under ett dropin i ytterligare en klass. Jag deltog under några 
timmar och satt med och fikade med flera av lärarna och många av föräldrarna. Vid detta tillfälle 
kom även annan personal på skolan och fikade och jag fick tillfälle att prata med flera av dem. 
    Vid början av detta år var det dags för nästa skolrådsmöte och detta blev min avslutande 
observation. 
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Intervjuer 
Efter att jag hade genomfört observationerna började jag mitt intervjuande. Jag har genomfört 
fem kvalitativa intervjuer med två lärare och tre föräldrar. På grund av min korta erfarenhet av att 
intervjua var alla intervjuer ”semistrukturerade”. Det innebar att jag hade en intervjuguide med 
specifika teman som jag ville ta upp som stöd, samtidigt som informanten hade stor frihet att 
utforma sina svar. Jag har i intervjusituationen försökt förhålla mig flexibel inför informanternas 
riktning och därför inte följt min intervjuguide helt. Den har mest funnits som stöd. Fokus var att 
få kunskap om vad informanten upplever relevant och viktigt, som man bör vid kvalitativa 
intervjuer. 122 
    Vissa mönster har funnits i alla mina intervjuer. Jag har till exempel bett alla informanter att 
presentera sig själva först. Detta för att jag ville få lite bakgrundsinformation så att jag snabbt och 
lätt skulle kunna sätta informantens svar i ett sammanhang. Föräldradelaktighet har varit 
övergripande fokus för intervjuerna och har berörts genom direkta frågor som ”hur är du delaktig 
i ditt barns/dina barns skola” eller till lärarna ”hur jobbar du med föräldradelaktighet” och frågor 
som mer indirekt berör delaktighet genom att fråga om olika aktiviteter och kommunikationen 
mellan skola och hem. 
    Intervjuerna har alla utom en genomförts på skolan i lokaler som jag fått hjälp från skolan med 
att ordna. En av intervjuerna utfördes hemma hos informanten. Alla intervjuer har spelats in och 
sedan transkriberats. Citaten från intervjuerna har i analysen gjorts om från tal till skriftspråk då 
detta är enklare att läsa och förstå. 

Grundad teori 
Jag använt grundad teori som metod och infallsvinkel, vilket beskrevs i antologins gemensamma 
inledande del. Här beskriver jag hur jag har tolkat och använt grundad teori. Under tiden jag 
utförde mitt arbete på fältet påbörjade jag en kodningsprocess för att tolka och analysera 
materialet. Kodningen har utförts på det transkriberade materialet från mina observationer och 
intervjuer. Syftet var att komma nära materialet och ta reda vad som är informanternas 
huvudfråga eller problem, main concerne123  
    Jag började med att förutsättningslöst, i den mån det är möjligt, stryka under meningar från 
intervjuerna som verkade vara av intresse. I detta läge var det i princip allt. Redan vid detta arbete 
kunde jag dock se att vissa meningar hade samband och passade ihop på olika sätt. Dessa 
samband bildade tillfälliga rubriker under vilka de understrukna meningarna sattes in och frågor 
ställdes till materialet. Detta var frågor som Vem? Vad? Hur? När? Varför? Under detta arbete 
utvecklades meningarna, fick kommentarer och fler liknande frågor ställdes. Ett antal 
huvudkategorier började till slut ta form. Dessa var delaktighet, information och kunskap, 
kommunikation, ansvar, roller och gränser och gemenskap och trygghet. Materialet sorterades in 
under dessa kategorier och fler frågor ställdes. Frågorna besvarades med citat från intervjuerna 
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och de kommentarer jag tidigare nedtecknat och kategorierna utvecklades. När jag hade gjort på 
samma sätt med alla intervjuer, och tidigare även observationerna, så började ett jämförande 
arbete mellan intervjuerna. Fanns det liknande samband, passade kategorierna ihop, fanns det 
eventuella skillnader. Frågorna besvarades så gott det gick och utvecklades vidare i analys 
tillsammans med de kategorier och frågeställningar jag fått fram under den tidiga kodningen. 
Under den senare delen av analysen har fokuseringen snävats in och vissa intressanta aspekter 
fick lämnas åt sidan på grund av bristen av plats och möjligheten att utveckla. 

Etiska reflektioner 
Jag har som vi har visat i den gemensamma inledande delen använt och förhållit mig till de etiska 
riktlinjer som Vetenskapsrådet rekommenderar.124 Här kommer jag att utveckla de etiska 
resonemang och ställningstagande som varit relevanta för mig att fundera över.  
    Informationen till informanterna om min studie har tillhandahållits genom utskick av ett 
informationsbrev som även fanns att tillgå under observationstillfällena och intervjutillfällena. 
Detta för att de som deltog skulle ha en tillräckligt informerad grund för att bedöma sitt 
deltagande. Eftersom det fanns barn med under vissa av mina observationer så var det viktigt att 
deras föräldrar informerades om min närvaro innan observationerna. Barnen var dock inte i 
fokus för mina observationer så något specifikt (skriftligt) medgivande eftersöktes inte.125 
    För att kunna erbjuda största möjliga konfidentialitet till informanterna har dessa getts 
fingerade namn och viss information om skolan, informanterna, intervjusituationen och 
observationerna har bytts ut mot annan i princip likvärdig information. Det kan dock vara svårt 
att helt anonymisera alla informanter. Fullständig anonymitet har inte utlovats, men jag har ändå 
gjort mitt bästa för att skapa största möjliga konfidentialitet. Det är också problematiskt eftersom 
de flesta intervjuer har skett på skolan och jag alltså har setts ihop med vissa av informanterna vid 
intervjutillfällena. Alla dessa konfidentialitetsaspekter har tagits med vid utskrivningen av 
analysen. Citaten presenteras på ett sätt som gör det svårare att avslöja vem som har sagt vad. Det 
har inneburit att fingerade namn ibland inte satts ut för att ytterligare dölja vem som citeras utifall 
det skulle kunna upplevas som känsligt. 

Teori och tidigare forskning  
Lars Eriksons avhandling Föräldrar och skola beskriver utvecklingen av relationen mellan föräldrar 
över tid och kopplar den till en politisk och samhällelig diskussion. Han skriver att det finns en 
utbildningspolitisk och samhällelig strävan och vilja att i större utsträckning involvera föräldrar i 
samtal och diskussioner kring det som rör skolan.126 Erikson skriver att föräldrainflytande under 
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125 Alver & Øyen, s. 99ff  
126 Erikson, s. 30-32 
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åren har fått en vidgad betydelse och att relationen mellan föräldrar och skola har fördjupats och 
förstärkts men också komplicerats. Detta speciellt under 1990-talet.127     
    Erikson utgår från fyra principer kring relationen mellan föräldrar och skola som han sedan 
använder för att utveckla och beskriva denna relation. Med principerna tänker sig Erikson fånga 
upp det allt mer ”komplexa och förtätade förhållande mellan föräldrar och skola”128 och få grepp 
om de olika innebörder som tilldelas relationen mellan föräldrar och skola. Principerna kan ses 
som ”fästpunkter” för dessa innebörder och ett sätt att söka skillnader (och gemensamma drag) 
mellan olika sätt att uppfatta relationen mellan föräldrar och skola.129 En av dessa principer får 
relevans för min analys och avslutande diskussion som ett sätt att resonera kring 
föräldradelaktighet i skolan. Denna princip benämner Erikson Partnerskapsprincipen. Han beskriver 
den själv förkortat som följer nedan. 

Partnerskapsprincipen betonar det likartade draget mellan hemmet och skolan. Tyngdpunkten 
ligger på skolans och hemmets delade och gemensamma ansvar för barns och ungdomars 
utveckling i bred mening, och härvidlag uppmärksammas betydelsen av en nära samverkan 
mellan föräldrar och lärare.130  

Partnerskapsprincipen kommer att finnas som en outtalad bakgrund i analysen och sedan knytas 
samman till empirin i den avslutande diskussionen som ett sätt att se på och resonera kring 
delaktighet.   
    Inga Andersson som är leg. psykolog och fil.dr. i pedagogik har forskat mycket kring barn som 
har det svårt. I boken Lyssna till föräldrarna skriver hon om mötet mellan hem och skola ur ett 
föräldraperspektiv. Andersson vill med sin bok ge stöd åt lärare i deras arbete att skapa positiva 
möten och uppnå samarbete med föräldrar. Detta gör hon genom att utifrån intervjuer hon gjort 
berätta hur några föräldrar beskriver sina upplevelser av samarbetet med skolan.131 I denna bok 
tar hon upp mötet mellan föräldrar och skola både när det är positivt och när det finns 
svårigheter. Hon är kritisk till att den mesta forskningen som bedrivs fokuserar på barnets eller 
miljöns svårigheter eller brister. Allt för lite forskning bedrivs kring de barnen det går bra för, 
menar hon.132  
    Andersson använder sig av en ekologisk utvecklingsmodell som utgångspunkt för sin analys. 
Denna betonar samspelet mellan individen och miljön och menar att ett barn inte kan beskrivas 
isolerat från ett socialt sammanhang. I resonemanget poängteras också vikten av att de vuxna 
runt barnet samarbetar då alla sociala miljöer barnet vistas i får betydelse för dess utveckling. Det 
vill säga vad som händer i skolan påverkar vad som händer hemma och tvärtom. Vidare menar 
Andersson att skolan och familjen kan ses som sociala system, vilket innebär ordnade 
sammanhang. Hon skriver att i sådana system finns det regler kring till exempel vem som gör vad 
och hur detta ska göras. Därför menar hon är det viktigt att gränserna runt systemen är tydliga 
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129 Ibid., s. 20f och 72 
130 Ibid., s. 73 
131 Inga Andersson, Lyssna på föräldrarna, (Stockholm, 2004), s. 13f 
132 Ibid., s. 21 
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och att dessa gränser respekteras av dem som samarbetar mellan systemen. Den infallsvinkel hon 
använder sig av förnekar dock inte att det kan finnas biologiska, fysiska och sociala 
förutsättningar och begränsningar men menar att dessa inte kan förklaras med beteenden utan 
med samspel. Samband analyseras utifrån interaktioner, relationer och samspel.133 Utifrån detta 
synsätt poängterar Andersson mötet mellan föräldrar och skola och även samspelet mellan 
föräldrar och skola. Viktigt för ett gott bemötande menar hon är ”att bli bemött med respekt, att 
bli bekräftad och att bli lyssnad på”134. Hon skriver också att för att det ska bli ett positivt möte är 
det beroende av båda parternas positiva roller, meningsfulla aktiviteter och trygga relationer.135 
Ett gott föräldrasamarbete är viktigt för att lyckas i sin lärarroll, skriver Andersson. Föräldrar är 
viktiga resurspersoner och lärare är medvetna om detta. Föräldrar behövs både när det fungerar 
bra och när det uppstår svårigheter.136 
    Det synsätt som Andersson presenterar i sin bok blir relevant för min analys och 
slutdiskussion som exempel på hur föräldrar och lärare kan resonera kring relationen och mötet 
mellan föräldrar och skola. 
    Min fokusering i den här uppsatsen är föräldradelaktighet eller medverkan i skolan. Denna 
fokusering har många och liknande benämningar och angreppssätt, vilket inte minst märks i 
litteratur som behandlar ämnet. Lars Erikson skriver om relationen mellan föräldrar och skola medan 
Inga Andersson skriver om samarbetet mellan föräldrar och skola. Andra väl använda begrepp är 
föräldrainflytande, samverkan och engagemang. Det är tydligt att talet kring föräldrar i skolan kan se 
olika ut och skilja sig åt mellan författare och även över tid. Samtidigt så finns det starka 
beröringspunkter mellan alla dessa begrepp, så starka att det många gånger inte går att prata kring 
det ena utan att också mena det andra. Anledningen till att jag väljer att skriva om delaktighet och 
medverkan är för att koppla till en samtida övergripande diskussion om medverkan och 
delaktighet ifrån brukarna, det vill säga föräldrarna. Men de ovan nämnda sätt att tala kring 
föräldrar och skola i termer av relationer och samarbete är också mycket relevanta för min 
uppsats, vilket kommer visas i analysen. 

Analys 
Som jag nämnde i inledningen står det i läroplanen att lärarna ska samarbeta med elevernas 
föräldrar. På den skola jag har varit på jobbar de för detta, vilket syns i deras lokala arbetsplan. I 
den står det att kontakten mellan hem och skola är mycket viktig för att arbetet i skolan ska 
fungera bra. Det står också att skola och hem har ett gemensamt ansvar för att elevernas skolgång 
blir så bra som möjligt och att eleverna får en så positiv utveckling som möjligt. Det står vidare 
att det handlar om att hem och skola tillsammans ska förebygga de problem som eventuellt kan 
uppstå och även samarbeta om de gör detta. 
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     I analysen nedan lyfts informanternas motiverande, resonerande kring och skapande av 
föräldradelaktighet i skolan upp. Det är Siri, Klara och Berit som är föräldrar och Britta och 
Gunn som är lärare. 

Föräldrar i skolan 
Informanterna beskriver i intervjuerna vad föräldradelaktighet eller medverkan kan innebära för 
dem.  

Ja det är ju utvecklingssamtal och sådant […] mycket telefonkontakter och sådant så att man 
har en tät kontakt så sedan har man ju föräldramöten […] sedan har vi ju också haft sådana här 
familjefester […] (Gunn, lärare) 

Och det är ju en slags föräldramedverkan också då där föräldrarna kommer hit och tittar vad 
de gör i skolan och vissa föräldrar är med och tittar under lektionerna och så. (Gunn) 

Enligt mina informanter handlar delaktighet delvis om de bitarna som står i lärarnas 
arbetsplanering; föräldramöten, utvecklingssamtal, skolråd och sådana liknande möten där 
föräldrarna bjuds in att delta i samtal kring skolans organisering eller runt eleverna. Ibland 
anordnas det också olika fester, där föräldrarna bjuds in eller är med och anordnar, såsom 
höstfest, luciafest, julfest eller liknande. Skolan jobbar också med föräldramedverkan genom  
dropin, där föräldrar bjuds in att vara med i skolan under några timmar eller en dag. 
    Delaktighet i skolan upprättas inte enbart genom dessa olika möten på skolans initiativ utan 
den kan vara lite mer oplanerad. Det kan handla om spontana besök eller telefonsamtal från 
föräldrar, eller samtal från lärarna hem. Jag kan urskilja olika typer av delaktighet i informanternas 
resonemang. Det handlar till viss del om de olika möten och fester som skolan anordnar och 
bjuder in föräldrarna till. Det handlar också om spontana initiativ från föräldrarna. Jag tolkar 
informanternas resonemang som att delaktighet kan göras på många olika sätt och innehåller 
många olika bitar. Några av de aspekter som informanterna förhåller sig till kring 
föräldradelaktighet kommer jag visa vidare på i analysen. 

Samarbete 
Alla informanter anser mer eller mindre att hem och skola på ett eller annat sätt är viktiga för 
varandra.  

Man måste ju alltid ha föräldrarna med sig, det tycker jag är jätteviktigt att dem är med. […] Att 
man jobbar tillsammans med den eleven eller det barnet som man har i skolan och det är ju 
jätteviktigt att man har ett gott samarbete. (Gunn, lärare) 

 […] Vi har ju sådana där utvecklingssamtal också som är väldigt viktiga. Då går vi ju igenom 
punkter, vad som skolan har ansvar för och vad vi som föräldrar ska ha ansvar för och vad 
barnet själv ska ha ansvar för, det är ju jättebra. Så man delar ju på själva hennes utveckling och 
det är ju viktigt tycker jag. (Siri, förälder) 

Jag tolkar det som att informanterna anser att hem och skola bör samarbeta för att eleven ska få 
en så bra och lärorik skolgång som möjligt. Det handlar för informanterna delvis om att jobba 
tillsammans, föräldrar och lärare, och att dela på barnets utveckling. Det svarar mycket väl mot de 
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värderingar som läroplanen och annan forskning kring föräldrar och skola uttrycker. Lärare och 
föräldrar bör samarbeta, det är däremot inte lika självklart hur detta samarbete ska definieras.  

[…] Vi vill ha medverkan, föräldramedverkan, det står skrivet i våra papper också rent allmänt 
att vi vill ha medverkan. Man måste ju också på något sätt hitta den här kanalen för att få 
föräldrar att känna att de är välkomna […] (Britta, lärare) 

Från skolans sida vill man ha medverkande föräldrar, säger Britta, men det kan ibland vara svårt 
att hitta de rätta kanalerna för att jobba för föräldramedverkan. Informanterna, både föräldrar 
och lärare, uppskattar samarbete mellan skola och hem men detta är dock inte alltid lätt att 
uppnå.  
    Samstämmighet ses av informanterna som en av vinsterna med delaktighet och samarbete 
mellan föräldrar och lärare. 

Vi får en bättre samstämmighet, det fröken kräver här ibland är inte så tokigt alltså mamma 
och pappa tycker faktiskt likadant, för så har vi i alla fall upplevt att föräldrarna tycker när vi 
sedan pratar med dem.(Britta, lärare) 

Genom att föräldrarna är delaktiga i elevens skola och skolgång skapas en samstämmighet mellan 
föräldrar och lärare som är positivt gentemot eleverna. Det är bra att mamma och pappa tycker 
likadant som läraren, menar Britta. För att uppnå denna samstämmighet är det viktigt att komma 
överens om vad samarbetet ska handla om och de olika rollerna föräldrar och lärare har. Inga 
Anderssons tolkning av samarbete är att det innebär ”att man arbetar tillsammans, samordnar 
sina arbetsuppgifter, klargör ansvar, roller och gränser och vars och ens personliga mål”137. 
Samarbete enligt Andersson handlar om att komma överens och att klargöra vad samarbetet ska 
leda till. Det är också viktigt att båda parter har ett intresse av att samarbeta.138 Att klargöra ansvar 
är en del av samarbetet. Det anser även Siri, vilket vi kan se i ett citat från henne i början under 
denna rubrik. 
    Informanterna pratar mycket om deras kontakt med föräldrarna respektive lärarna. 

Jag har en bra kontakt med lärarna, ringer om det är någonting och de ringer till mig om det är 
någonting och jag träffar de nästan dagligen när jag hämtar. (förälder) 

Informanten tycker att hon har en bra kontakt med lärarna och att de hör av sig till varandra när 
det behövs. Detta är något som de flesta informanter, föräldrar och lärare, uttrycker. När 
informanterna talar om deras kontakt med skola respektive hem tolkar jag det som att de talar om 
relationer. Att vara aktiv förälder och att komma till skolan ofta underlättar samarbetet och kan 
vara en del i att skapa goda relationer mellan föräldrar och lärare. 
    Samarbete mellan skola och hem är viktigt för informanterna. Det skapar samstämmighet att 
arbeta tillsammans och att föräldrarna blir delaktiga i skolan. Det är dock inte alltid helt lätt att 
uppnå detta samarbete, menar informanterna, och det är ibland oklart hur det bör se ut. Bra 
kontakt och goda relationer är positivt för samarbetet. Det är dock två parter inblandade och 
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båda bör vara aktiva och intresserade av samarbetet. För att samarbete ska uppnås bör, enligt 
Andersson, ansvar och rollfördelning mellan föräldrar och skola vara klargjort.139 

Ansvar och rollfördelning, gräns mellan skola och hem 
Läroplanen uttrycker att ”skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 
skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 
lärande”140. Detta tyder på att föräldrar bör vara en stor del av elevens skolgång. På hemsidan för 
myndigheten för skolutveckling finns det en broschyr till föräldrar om skolan som går att ladda 
ned. I den påpekas det också att föräldrarna har stor betydelse för sina barns skolgång. 

 I dagens skola har du som förälder stor betydelse. Med intresse och uppmuntran blir du ditt 
barns viktigaste stöd på vägen. Du blir själv en deltagare i skolan inte bara en åskådare. […] 
Som förälder behöver du känna att ditt barn har det bra i skolan. Det är därför viktigt att du är 
informerad om allt som händer i skolan. Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan skolan 
och dig själv är det allra bästa för ditt barn.  För hela skoltiden gäller att eleven utvecklas i 
samarbete mellan skola och hem. Din uppmuntran och ditt stöd är därför barnets bästa hjälp. 
Om du är intresserad av vad ditt barn gör i skolan bidrar du till att göra skoltiden trygg och 
positiv.141 

Citatet visar på föräldrars betydelse för barnens skolgång. Författarna poängterar deltagandet från 
föräldrar och samarbete mellan skola och föräldrar som det bästa för barnen. Föräldrarnas 
uppmuntran och stöd blir barnets viktigaste hjälp i skolan. När föräldrarnas betydelse för elevens 
framgång i skolan uttrycks så tydligt läggs ett stort ansvar på föräldern för att deras barn ska få en 
positiv skolgång och utvecklas. De föräldrar jag har intervjuat känner ett ansvar att vara delaktiga 
i skolan.   

Det är ju upp till föräldrars ansvar att se till så att barnen är i skolan, för att jag kan inte förstå 
de barnen som inte går i skolan eller att inte föräldrarna vet att inte barnet går i skolan det finns 
inte liksom. Det är samma sak att man går ut skolan med icke-godkända betyg, nej för de då 
har det brustit då är det föräldrarnas ansvar tycker jag. (Berit, förälder) 

Föräldern har ett grundläggande ansvar att se till så att eleven är i skolan menar Berit. Detsamma 
gäller att se till så att eleven klarar att få godkända betyg.  

[…] det är inte lärarna som har bett om att du ska gå hem och skaffa barn, det är inte samhället 
som har bett om att du ska gå hem och skaffa barn. Du gör själv det valet, du väljer att vara 
bunden till den här personen till den dagen du dör och ha ansvaret för den personen. Det är 
din skyldighet som förälder annars ska du inte ha några barn. (Klara, förälder) 

Jag tolkar det som att Berit och Klara utrycker liknande värderingar som de ovan nämnda kring 
delaktighet från föräldrar som en viktig hjälp för barnen. Det kan tyda på att de känner ett ansvar 
för att deras barns skolgång ska bli bra. Det kan också tyda på att de politiska och samhälleliga 
värderingar om delaktighet som uttrycks även finns hos mina informanter. Berit menar att det är 
förälderns ansvar att se till så att barnet klarar sig. Klara menar att det är föräldern som har gjort 
valet att skaffa barn och det innebär ansvar. I detta ansvar ingår det att vara delaktig i skolan. På 
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frågan om varför föräldrarna ska vara delaktiga svarar Berit: ”För och bry sig om sitt barns 
framtid, för att skolgången ska gå bra.” (Berit) Anledningen till att föräldrarna är delaktiga 
grundar sig alltså i barnen och dess utveckling och framtid. Informanterna anser att föräldrar i 
skolan är bra för barnen. Jag tolkar det som att föräldrarna känner ett stort ansvar för sina barns 
skolgång. Jag tolkar det också som att föräldrarna ser delaktighet i skolan som en skyldighet. 
    Lärarna tar i sin tur på sig ett stort ansvar för föräldradelaktigheten.  

[…] man vill ju ha föräldrarna med sig att liksom böckerna kommer till skolan och läxböckerna 
är med och man har gjort läxan och man har kläder när man ska ha idrott och sådana 
saker[…](Gunn, lärare) 

Lärarna är beroende av att föräldrarna sköter sina ansvarsområden för att det ska fungera bra i 
skolan. Det kan handla om att skicka med böcker och kläder och att se till så att barnet har gjort 
sina läxor. Lärarna tycker att det är viktigt att föräldrarna tar hand om dessa bitar. De anser också 
att det är viktigt jobba ihop med föräldrarna. Från skolans sida finns det en stor vilja att föräldrar 
ska komma till skolan och att föräldrarna ska få den information de behöver. Därför anser Gunn 
att det till viss del ligger på skolans ansvar att tjata på föräldrarna att de ska komma: ”absolut mm 
för man vill ju att de ska komma hit och bli och få information” (Gunn). 
    Alla informanter talar om kontaktdagar som fanns förr som en möjlighet för föräldern att få 
statligt stöd för att följa med sitt barn till skolan eller barnomsorgen. Dessa dagar har införts och 
tagits bort till och från de senaste decennierna. Dagarna är något som alla informanter enhälligt 
tycker borde komma tillbaka då de underlättade massor. 

[…] så de här dagarna man kunde få för att vara med sina barn i skolan tycker jag är bedrövligt 
att man tog bort […] ja men alltså det är inte klokt, en sådan förlust för skolan och för ja både 
barn och föräldrar. (Britta, lärare) 

[…] vi som är mer i skolan vi det är vi, vi går hemma så det är inte helt lätt. Jag menar det är ju 
mycket av dem här kontaktdagar och sådant, det försvinner ju liksom. Man får ju inte ha det 
kvar. Så att det är inte lätt för föräldrarna och ta ledigt […]det är synd när det är å för att fanns 
det kvar skulle nog fler föräldrar vara delaktiga. (förälder) 

Att informanterna tar upp dessa dagar tolkar jag som att de ser att det finns hinder för 
delaktighet. Jag tolkar det vidare som att de identifierar att det kan behövas en samhällelig och 
politisk insats för att komma över dessa hinder. Sådana insatser kan enligt informanterna vara 
dessa kontaktdagar. Informanterna tycker att dessa dagar var ett bra sätt att få föräldrar att 
komma till skolan.    
    Alla informanter tar på sig ansvaret för samarbetet och dialogen emellan skola och hem ska 
fungera. Föräldrarna tar på sig ett ansvar för deras barns skolgång och prioriterar att vara aktiva i 
skolan. Jag tolkar det som att de också ser föräldradelaktighet som en skyldighet. Lärarna tar 
också på sig ett ansvar för att ha föräldrarna med sig. Det är viktigt för skolarbetet att föräldrarna 
hjälper till och därför är de beredda att tjata lite för att få föräldrar delaktiga. Informanterna anser 
att föräldrar och lärare bör jobba ihop med varandra. De anser alla att det är positivt för barnen. 
Men de uttrycker också att det kan finnas hinder för detta. Samhället eller kanske 
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utbildningspolitiken får här av informanterna ett visst ansvar för att förverkliga värderingar om 
delaktighet i skolan. 

Information och kommunikation  
Information mellan skola och hem kan handla om väldigt många olika saker och förmedlas på 
olika sätt, vilket kommer upp under intervjuerna. 

[…] Vi skickar inte så mycket veckobrev längre. Det här vanliga läxor och sådant som rör 
barnens dag det hamnar i skoldagboken som de har och fyller i varje måndag och meningen är 
ju då att föräldern ska fråga efter den på måndag eftermiddag när man träffas så att de kan läsa 
vad som händer under veckan och även om det är någonting för vi utvärderar ju på fredagen 
och då kan man ju också skriva saker och ting. […] om det är sådär specifika saker som nu var 
det skridskor här i fyra veckor ja då har ju […] skrivit ihop ett informationspapper. Vi ska dra 
igång ett […]projekt ja då har jag skrivit ihop ett papper som går hem. Det ja det finns lite olika 
kanaler och sen är det ju som till exempel idag […] ja men då blir det ju liksom telefonsamtal 
så att vi har ju många kanaler egentligen. […] (lärare) 

Informanterna tar upp att det dels kan handla om information som rör skolans organisering 
överlag, förändringar i klasser eller på skolan, ekonomiska aspekter och så vidare. Det kan också 
handla om läxor, hur eleven sköter sig i skolan, vad dem jobbar med för tillfället, inbjudningar till 
skolan, hur föräldrarna kan hjälpa sina barn, normer, värderingar och regler. Kontakten mellan 
lärare och föräldrar är viktig för den här informationen. Det kan till exempel handla om konkreta 
telefonsamtal om det är något som har hänt, från förälder eller lärare, skoldagböcker som går 
mellan hem och skola, skolrådsprotokoll, föräldramöten, utvecklingssamtal, informationslappar 
och så vidare. Det kan också handla om att föräldern kommer till skolan och konkret tar del av 
skoldagen och undervisningen. Alla dessa varianter är exempel på samarbete mellan skola och 
hem och på informationsutbyte. Information är enligt informanterna viktigt för förälderns 
förståelse av skolan. ”[…] jag som varit med då ända sedan förskolan liksom, jag har pushat på 
hela tiden att ja jag ska veta, jag vill veta […].” (förälder) Föräldrarna vill ha information om vad 
som händer i skolan och hur det går för deras barn. Informationen är viktig för att föräldrarna 
ska få insyn i skolans verksamhet. 

[…] få en mer inblick i vad dem arbetar, hur dem arbetar med barnen i skolan, det tycker jag 
känns viktigt och veta. (Siri, förälder) 

Det är jätteintressant, just för att man får den här andra en annan inblick i tillvaron alltså i vad 
som händer och hur det fungerar. (Klara, förälder) 

Flera av föräldrarna tar upp insyn i skolans verksamhet som en av anledningarna till att de är 
delaktiga. Inblick, eller insyn, i verksamheten är en viktig bit av föräldradelaktigheten. Klara 
menar att föräldrar får en bättre koll på vad som händer i skolan och hur skolan fungerar om de 
är med på de olika möten som skolan ordnar för att informera föräldrar. Insyn i skolans 
verksamhet är något som de föräldrar Andersson intervjuat också tycker är viktigt. Andersson 
kan se att information från skolan ger ökad insyn i verksamheten för föräldrarna och det skapar i 
sin tur trygghet för både elever och föräldrar.142  

                                                
142 Andersson, s. 216 



 58

    Det är också viktigt för informanterna att få information så fort som möjligt och att föräldrar 
och lärare kan nå varandra på ett lättillgängligt sätt. Telefonkontakten kommer upp flera gånger 
under mina intervjuer. 

Jag kan höra av mig när som helst, jag kan ringa till skolan. Jag kan ringa under lektionstid 
någon kommer alltid att svara. Jag kan ringa hem till dem eller dem ringer hem till mig. Så att 
den kontakten har vi. (Berit, förälder) 

Det är viktigt för informanterna att de kan höra av sig när som helst och att de får information så 
fort som möjligt. När informanterna talar om kommunikationen mellan hem och skola berörs 
relationen mellan hem och skola. De tycker att det är viktigt att de kan höra av sig när som helst 
och tvärtom. Jag tolkar det som att informanterna tycker att en god relation mellan föräldrar och 
lärare underlättar kommunikationen. Den goda relationen upprätthålls av en god kontakt. Alla tre 
föräldrar anser att de har en god kontakt med lärarna. Andersson tar även i sin studie upp att 
kommunikationen mellan skola och hem underlättas om föräldrarna och lärarna har en bra 
relation. Andersson skriver att hennes informanter vill ha en rak och ärlig kommunikation och 
tidig information vilket är något som även mina informanter, både föräldrar och lärare, 
uttrycker.143 ”Rak kommunikation, är det någonting så ringer man direkt och inte väntar med 
det.” (Klara) Även lärarna tar upp detta. 

Att man känner att man kan ha en rak kommunikation, och det tycker jag funkar för det mesta. 
Om det liksom skär sig så handlar det ju oftast om missförstånd, alltså man kan reda upp det 
när man tar ett möte och sätter sig ned och pratar. (Britta, lärare)  

Britta säger att hon uppskattar rak kommunikation och att föräldrarna hör av sig så fort de 
undrar över något. Det är viktigt för att undvika missförstånd. Då det brister i kommunikationen 
och informationsutbytet uppstår lätt missförstånd. Att ha informerade föräldrar och en öppen 
och rak kommunikation kan undvika att onödiga missförstånd sker.  

Har det varit någonting någon gång då har dem sagt till så har vi rett ut det direkt alltså och då 
har det kanske bara varit något litet missförstånd […] (Berit, förälder) 

När missförstånd uppstår är det ärlighet och rak kommunikation som kan lösa dem. Återigen 
underlättar det att föräldrar och lärare har en god relation, att kontakten mellan hem och skola är 
bra. Samarbete kan, enligt Andersson, ha två betydelser; (till) sam(man)arbete, det vill säga att göra 
ett gemensamt arbete, eller sam(s)arbete, det vill säga att inte bråka.144 En bra kontakt gör att 
föräldrarna känner att de kan komma till tals och skapar samarbete och gemenskap. Bra kontakt, 
kommunikation och samarbete kan också lösa och förebygga konflikter.  
    Kommunikationen och informationsutbytet mellan hem och skola sker på olika sätt. 
Föräldrainformanterna vill ha information från skolan. De tycker att det är viktigt för att få 
inblick i verksamheten. Det i sin tur skapar större förståelse och trygghet för både föräldrar och 
lärare. Det handlar om att ha en rak kommunikation och att information ges så tidigt som 
möjligt. För detta är det viktigt att ha goda relationer och kunna nå varandra på ett lättillgängligt 
                                                
143 Andersson, s. 72 
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sätt. Goda relationer och rak kommunikation underlättar och är en del av föräldradelaktigheten i 
skolan. Det är också viktigt för att både lösa konflikter och förebygga att missförstånd sker. Jag 
tolkar informanterna som att rak kommunikation, goda relationer och samarbete är viktiga delar 
av föräldradelaktigheten.  

”Alla kan ju inte vara delaktiga” 
Bara nämnandet av föräldradelaktighet ger direkt positiva associationer hos alla informanter.  

Jag tycker det är väldigt positivt att man är delaktig och det är viktigt. Jag tror att barnen mår 
bra av det och lärare och även föräldrar, att veta vad som händer och sker, att man kan vara 
delaktig och kan påverka. (Siri, förälder) 

”Positivt” och framförallt ”viktigt” är bedömningar som informanterna gör, både föräldrar och 
lärare. Den bild som informanterna förmedlar visar att föräldradelaktigheten är både positiv och 
viktig och att det är bra för alla parter att föräldrar är delaktiga i skolan. Alla tre föräldrar som jag 
har intervjuat är väldigt aktiva i sina barns skola. ”Jag är nog väldigt delaktig i skolan […].” (Berit) 
De är aktiva och ofta och gärna med i skolan. Hur föräldrarna uttrycker och talar om 
föräldradelaktighet konstruerar deras bild av ”den gode” föräldern som en delaktig förälder. 
Föräldrainformanternas bild av den gode föräldern som är delaktig i sina barns skola visar sig 
också i hur de talar om dem som inte är delaktiga. Det är de föräldrar som inte är delaktiga som 
identifieras som ”problemet” med föräldradelaktigheten av både föräldrarna och lärarna. 
Informanterna talar om olika saker som kan hindra föräldrar från att vara delaktiga i skolan.  

Ja men som det är i dagens samhälle, jag menar man måste ju nästan jobba heltid för och klara 
sig, så är det ju om man säger normalfamilj […] tyvärr då prioriterar föräldrar bort det här att 
gå till skolan och ta ledigt, tyvärr gör de så. (Berit, förälder) 

Det finns en viss förståelse från informanterna för att en del föräldrar inte är delaktiga. Den 
vanligaste anledningen är att föräldrarna jobbar. Informanterna accepterar att tidsbrist och arbete 
kan hindra föräldrar från att vara delaktiga men samtidigt finns det vissa som bara är lata eller inte 
orkar. 

För att man inte orkar […] en del tycker det är skönt och skicka iväg barnen till skolan för då 
är man av med dem […] (Klara, förälder) 

 […] det är ju lathet också för många. Många känner nog att skolan är skolans eller skolarbetet 
är skolans ansvar. Där är det fröknarna dem ska lära mitt barn liksom men […] det är latheten i 
sådana fall som kommer att man inte orkar med det. (Berit, förälder) 

Detta tyder på en dubbelhet i informanternas resonemang. Vissa saker, som arbete, hindrar 
föräldrar från att vara delaktiga, men samtidigt finns det en viss oförståelse för att inte alla 
föräldrar är delaktiga. Informanterna har svårt att förstå varför en del väljer bort att vara 
delaktiga.   

Man har säkert valmöjlighet och inte vara delaktig alls för det känner jag många som de är inte 
alls delaktiga, är aldrig med på något. Jag menar ja man kan ju säkert om man känner att man 
inte vill vara delaktig, men nej det är inget val, det är inget för mig […]. (Siri, förälder) 
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Jag tolkar det som att Siri menar att en del väljer att inte vara delaktiga, att föräldrar har den 
valmöjligheten, men det är inget för henne. Hon skulle aldrig välja bort det. 
Föräldrainformanterna erkänner problem eller svårigheter med att kunna vara delaktig i skolan 
men de själva skulle aldrig välja bort det. Att vara en delaktig förälder kopplar informanterna till 
viss del till förälderns identitet eller personlighet.  

Framförallt så tror jag att det är personligheten. Alltså att jag är en person som vågar säga och 
vara med och delaktig. För så är det ju väldigt olika, en del är väldigt blyga och de backar. 
(Britta, lärare)  

Informanter, både föräldrar och lärare, anknyter delvis till föräldrarnas identitet för att förklara 
föräldradelaktigheten. Att vara aktiv handlar till viss del om att vara en person som vågar vara 
med, som vågar vara delaktig, menar Britta. Föräldrainformanterna skulle själva aldrig välja bort 
att vara delaktiga och säger att det till viss del finns hinder för att vara delaktig men det har också 
med lathet eller själviskhet att göra när föräldrar inte är delaktiga i skolan. Att inte vara delaktiga 
är inget alternativ för någon av föräldrarna vilket i detta resonemang tyder på att de är aktiva 
personligheter. Att vara en aktiv och delaktig förälder blir delvis en bedömning av andra och 
skapas också i förhållande till andra. När mina föräldrainformanter benämner sig som aktiva 
skapar de även dem som inte är aktiva. De skapar också bilden av ”den gode” föräldern som den 
aktiva föräldern. Richard Jenkins skriver att våra identiteter skapas i samspel med andra utifrån 
skillnader och likheter.145 Så fungerar det även när det gäller skapandet av kollektiva identiteter. 
Det vi har gemensamt är våra skillnader från andra, skriver Jenkins. För att kunna definiera oss 
måste man också definiera dem andra. Det innebär, menar Jenkins, att när vi säger något om 
andra säger vi också något om oss själva.146 Genom att identifiera den aktive och delaktiga 
föräldern identifieras också den icke-aktive föräldern och tvärtom. Eftersom jag inte har 
intervjuat några icke-aktiva föräldrar är det dock svårt att säga hur de upplever sitt engagemang.  
    Komplexiteten i talet kring föräldradelaktighet visar sig också i att det finns olika grader av 
delaktighet, eller åtminstone av engagemanget i delaktigheten, och det är upp till föräldern att 
känna av vad som är lagom eller tillräckligt. 

Men man kan ju vara delaktig på så många olika sätt. Man behöver ju inte vara i skolan alltså 
och jag menar man behöver inte vara, nej engagerad ska man ju vara hela under tiden de går i 
skolan givetvis, men man behöver ju inte kanske vara engagerad till hundratio procent jämt. Jag 
menar en dag kan du liksom bara strunta i det och a flyter på med läxor ändå liksom så fine. 
Men hur du än är som förälder så du har ju ändå det där du kopplar ju inte av helt utan det blir 
ju ändå någon gång, hur är det i skolan, hur har det varit i skolan, har du gjort dina läxor. […] 
Den frågan ställer nog alla sig själva varje dag liksom eller till sitt barn att de frågorna kommer. 
(Berit, förälder) 

I det här citatet kan vi se att delaktighet är något som man som förälder kan vara på många olika 
sätt. I delaktigheten finns ett engagemang inbyggt och det är detta engagemang som går att 
variera. Du kan välja bort att vara delaktig, för en dag, och det fungerar ändå. Samtidigt vill 
föräldrar veta hur barnet har det, menar informanten. För henne är det svårt att koppla bort sitt 
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engagemang. Citatet visar också att i delaktigheten ingår det att bry sig om hur barnet har haft det 
i skolan, hur det går med läxor och sådant. Det är ett engagemang och en delaktighet som kanske 
inte alltid syns utåt, vilket gör att en förälder som är engagerad på detta sätt kanske inte 
kategoriseras som en delaktig förälder av andra. Erikson hänvisar till Annette Laurau som skriver 
att det finns outtalade förväntningar på föräldrarna liknande de ovan nämnda men att dessa sällan 
kommer på tal eller vägs in vid diskussioner kring föräldrarnas roll.147 Det gör att den aktive och 
deltagande föräldern definieras efter det som syns och de övriga aktiviteterna som att se till så att 
barnet mår bra och kommer till skolan, tas exempelvis som självklart. Dessa aktiviteter bedöms 
inte alltid som ett deltagande i barnets skolgång.   

Avslutande diskussion 
Från utbildningspolitiskt och forskningsmässigt håll uttrycks föräldrarnas betydelse för att 
eleverna ska lyckas på bästa sätt i skolan. Det tyder på politiska och samhälleliga värderingar som 
talar om föräldradelaktighet och samarbetet mellan föräldrar och skola som något positivt och 
viktigt. I analysen har jag visat att mina informanter också uttrycker detta. I deras beskrivningar, 
både föräldrarnas och lärarnas, kommer en positiv bild och inställning till föräldradelaktighet 
fram. De tycker alla att föräldradelaktighet är positivt, de tycker att föräldrar och lärare bör 
samarbeta och detta är framför allt viktigt för barnens skull.   
    Både läroplanen och informanterna tycker alltså att föräldrar och lärare bör samarbeta för 
elevens bästa och att föräldrar bör vara delaktiga i skolan. Informanternas resonerande kring 
delaktighet visar på en mångtydighet kring att vara delaktig. Delaktighet innebär många olika 
aspekter och kan göras på många olika sätt. Det kan också finnas olika grader av delaktigheten 
och av engagemanget. Dessa olika aspekter och olika sätt att vara delaktig på visar sig i mina 
informanters resonemang genom bland annat olika aktiviteter som möten, att vara med en dag i 
skolan, att skjutsa eleverna till aktiviteter, att samla pengar till klasskassan och mera. De visar sig 
också genom upprätthållandet och skapandet av en kontakt mellan skolan och hemmet och en 
god relation. Kontakter och goda relationer skapas, enligt min tolkning av informanternas 
resonerande, genom telefonsamtal, samarbete mellan skola och hem, informationsutbyte, 
kommunikation och klargörande av ansvar, roller och gränser.  
    Föräldradelaktighet innebär som sagt många olika aspekter och detta visar på komplexiteten i 
delaktigheten. Detta är något som Erikson tar upp i sin beskrivning av relationen mellan föräldrar 
och lärare. Han skriver om en förtätad och komplex relation och menar att detta innebär mer än 
att föräldrar och skola har en nära relation. Den mer komplicerade relationen beror delvis, menar 
Erikson, på olika riktningar i talet om föräldrar i skolan som samtidigt är rådande nu.148 De olika 
värderingar kring delaktighet som florerar i samhället och politiken bidrar till att komplicera 
relationen. 
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    I min analys av informanternas resonerande kring föräldradelaktighet har jag sett att samarbete 
och relationer mellan föräldrar och lärare får ett stort utrymme. Jag tolkar det som att goda 
relationer är en stor och viktig del av föräldradelaktigheten för informanterna. Andersson skriver 
att ”relationer är grunden för allt samspel” 149 Relationer handlar om att bli bekräftad och det 
handlar också om handlingar.150 Det krävs två parter för att samarbeta, skriver Andersson, och 
om den ena parten gör för mycket gör den andra för lite.151 Det är alltså inte bara upp till 
antingen skolan eller föräldrarna att skapa samarbete. För att underlätta samarbetet menar 
Andersson att det är viktigt att klargöra föräldrars och lärares olika roller och ansvar och vad det 
ska innebära.152 Samarbete är alltså beroende av föräldrars och lärares definitioner av 
ansvarsområden. Jag tolkar informanternas resonerande som att de, både föräldrar och lärare, tar 
på sig ett stort ansvar för att förverkliga värderingar kring föräldradelaktighet och samarbetet 
mellan skola och hem. Läroplanens uppmuntran till samarbete och annan litteratur som 
poängterar vikten av föräldrar i skolan riktar ett ansvar till föräldrar att vara delaktiga. Föräldrar i 
skolan beskrivs på flera olika håll i litteratur som barnets viktigaste stöd och hjälp i skolan. Det är 
då underförstått att föräldrar bör vara delaktiga och engagerade i sina barns skola. Jag har dock 
sett att informanterna resonerar kring hinder och problem för föräldrar att vara delaktiga. 
Tidsbrist, arbete och att de inte orkar gör att en del föräldrar inte har möjlighet. 
    Erikson för ett resonemang kring de många normativa ansatser forskning kring 
föräldradelaktighet i skolan har anfört. Det vill säga forskningens ansats att beskriva ”den goda 
lösningen”. Mycket forskning, skriver Erikson, argumenterar för en starkare koppling mellan 
föräldrar och skola och vilka fördelar det får för elevernas skolprestationer. Erikson menar vidare 
att det i viss forskning finns en moralisk underton särskilt när det talas om brister i relationen 
mellan föräldrar och skola.153 Jag tolkar detta som att ett stort ansvar för delaktigheten läggs på 
individen och skolan. Detta liknar det resonemang som förs i demokratiutredningen En uthållig 
demokrati! (SOU 2000:1) som vi tog upp i den gemensamma inledande delen. I den förespråkas 
den delaktige medborgaren som ett ideal. Delaktighet är i denna utredning inte bara en rättighet 
utan också ett ansvar. Den ideala och goda medborgaren är en delaktig och engagerad 
medborgare som tar sitt ansvar för demokratin.154 Jag har sett att även i mina informanters 
positiva resonerande kring föräldrars delaktighet, och i litteratur som förespråkar detta, skapas det 
ett ideal om den goda föräldern som en aktiv och delaktig förälder. Bilden av föräldradelaktighet 
som ett ideal visar sig också i talet kring de föräldrar som inte är delaktiga. När 
föräldrainformanterna identifierar sig själv som aktiva så identifierar de också dem andra som 
icke-aktiva. De som inte är aktiva benämns som problemet med delaktighet i informanternas 
resonerande och informanterna identifierar hinder för delaktigheten. Utifrån den 
partnerskapsprincip Erikson tar upp resoneras det på ett liknande sätt. Enligt denna ses ”dessa 
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hinder som försvårande omständigheter, bekymmer och problem”155 och de bör elimineras för att 
uppnå samarbete och samverkan. Utifrån denna syn vill man uppnå konsensus och undvika och 
förebygga konflikter, missförstånd och problem.156 Partnerskapsprincipen är mycket positiv till ett 
närmande mellan skola och hem. Förespråkare menar att det gagnar både samhället och den 
enskilde individen om relationen mellan föräldrar och skola fördjupas.157 Föräldrar bör ges mer 
makt, menar förespråkarna, för att skapa en sådan bra utbildning som möjligt för barnen, och för 
att öka barnens chanser i livet och möjlighet till framgång.158 Kritik som har riktats mot 
Demokratiutredningen liknar den kritik som på 1980-talet riktades mot föräldrars inblandning i 
skolan.159 Kritiker menar att alla inte har samma möjligheter att vara delaktiga och göra sig hörda. 
De resursstarka grupperna har det lättare och det kan tolkas som ojämlika förhållanden.160 
Resursstarka föräldrar i min studie är föräldrar som har tid, ekonomiska möjligheter att ta ledigt 
från jobb och självförtroende och mod att vara delaktiga, aktiva och att göra sin röst hörd.     
    Jag har sett att föräldradelaktighet i skolan är något mycket positivt och viktigt för mina 
informanter i deras vardagliga arbeten och liv. För lärarna är samarbete mellan skola och hem en 
viktig del av deras arbete. Det underlättar jobbet med barnen och påverkar barnens utveckling 
positivt. För föräldrarna är det viktigt att vara en del av sina barns skola. Det finns olika sätt att 
göra delaktighet på vilket visar på en bredd i talet och skapandet av föräldradelaktighet. Alla 
föräldrar har dock inte samma möjlighet att vara delaktiga i sina barns skola menar informanterna 
och detta tycker de är synd. Jag har sett att vid uppmuntran till föräldradelaktighet från politiskt 
och samhälleligt håll läggs ett stort ansvar på individen, föräldrar och lärare, och skolan för att 
förverkliga ideal om föräldradelaktighet. Det blir då också upp till skolan och individen att 
komma över de eventuella hinder för delaktighet som kan uppstå.  

 

                                                
155 Erikson, s. 287 
156 Ibid., s. 287f 
157 Ibid., s. 77 
158 Ibid., s. 93 
159 Ibid., s. 322f 
160 Montin, s. 149f 
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 Demokratisk delaktighet inom politiska ungdomsförbund 
Kristoffer Harbo 

Inledning 
Före artonårsåldern begränsas många ungdomar av deras omyndighet. Vanliga begränsningar 
som reglerar ungdomars möjligheter består bland annat av myndighetslagen, rösträtten, rätten att 
inneha körkort och ”laglig” tillgång till nattliv. Trots dessa begränsningar så räknas ungdomar 
som medborgare och svarar inför samma regler och lag som vuxna, fastän med lägre straff. 
Politiska beslut påverkar både ungdomar och vuxna. En skillnad är att ungdomar ofta inte har 
lika stor möjlighet att påverka förändringar. Dock finns det en betydelsefull grad av engagemang 
och varierande intresse från ungdomars sida när det gäller frågor kring den demokratiska 
processen. Det här engagemanget kommer att beskrivas i uppsatsen, inklusive begreppet 
”utomparlamentarism”. 

Innan jag fortsätter med att beskriva uppsatsen om ungdomsdelaktighet så är det viktigt att 
klargöra begreppet ”ungdom”. Eftersom betydelsen av begreppet ungdom varierar ökar risken att 
uppsatsen kan förvirra läsarna var gränsen över en specifik persons ålder går. Begreppet ungdom 
är ett begrepp beroende på talarens synvinkel. En person i 60-års ålder kan tycka att en person i 
30-års ålder är en ung människa, trots att många 30-åringar inte skulle använda begreppet 
ungdom för att beskriva sin åldersgrupp. De flesta som använder termen är överens om att 
begreppet ungdom gäller främst unga människor i tonåren, och möjligen ännu yngre beroende på 
sammanhanget. För detta arbete kommer ungdom att innebära individer från åldern 18 till 21. 
Främst för under forskningens gång, så var mina informanter mellan åldern 18 till 21 år.  

Det finns många exempel på hur folk använder sin rätt i samhället. I Sverige anordnas 
demonstrationer, broschyrer ges ut, petitioner skrivs på, eller helt enkelt yttrar åsikter på bloggar. 
Å andra sidan varierar ungdomarnas metoder i omvärlden ganska starkt. Efter Sovjetunionens fall 
så spelade ungdomar en större roll i demokratins framväxt i östra Europa, medan andra fall inte 
har varit lika framgångsrika, exempelvis massakern på den himmelska fridens torg 1989 där en 
stor majoritet av deltagare var studenter. Andra exempel medräknar kampen mot 
apartheidregimen i Sydafrika och den Iranska revolutionen vilket ses som tydliga fall på starkt 
ungdomsengagemang.  

Däremot så kan vi inte jämföra svenska ungdomars engagemang med ungdomar som lever 
under annorlunda omständigheter. Dagens problem som svenska ungdomar möter är av en 
annan natur än problemen som hindrar ungdomars möjligheter i Asien, Afrika och Mellanöstern. 
I Sverige diskuteras ungdomars inflytande medan i u-länder möter ungdomar övergripande 
problem som svält och förtryck.161 Den ojämna synen på delaktighet ligger delvis också i den 
resursfördelningen. Detta leder till att den svenska synen på samhället skiljer sig starkt från 
individer i u-länder, vilket påverkar också folks syn på ekonomiska och sociala förutsättningar.  

                                                
161 SOU 1991:12, ”Ungdom och Makt”, betänkande av Ungdomskommittén, s. 28 
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Syfte och frågeställning 
Arbetet ingår i ett större antologiverk med syfte att belysa och problematisera 
delaktighetsdiskussionen. Syftet med mitt bidrag är att belysa och problematisera 
delaktighetsdiskussionen från ungdomars perspektiv, framförallt politisk aktiva ungdomar.  

• Hur uttrycker unga människor delaktighet, inflytandet och möjligheter inom den 
demokratiska processen? 

• Hur ser informanterna på deras sociala begränsningar? 

• Hur kompenserar politisk aktiva ungdomar för dessa begränsningar?  

Metod 
Jag har ofta förlitat mig på boken Etnologiskt fältarbete av Lars Kaijser och Magnus Öhlander.162 
Boken är skriven som en arbetsguide på vilka tankar och beslut ska göras under en kvalitativ 
undersökning.  

I boken så anser Kaijser att insikter och slutsatser som dras från det empiriska arbetet inte 
nödvändigtvis behöver avgränsas till området där fältarbetet utspelar sig. Genom det här 
perspektivet så kan jag förlita mig på att informanternas åsikter kan finnas även bland andra inom 
deras arbetsområden. Undersökningar i fältet kan också förklara hur informanter upplever sin 
verklighet och hur deras erfarenheter används i ett socialt sammanhang, i detta fall vad de gör för 
att kompensera för deras brist på inflytande i samhället. Det här arbetsfältet definieras av vad 
Kaijser kallar en ”kunskapsmål”. Ett kunskapsmål behöver inte tydliga gränser men kan bli 
avgränsad till andra områden som ett hem, institution eller verksamhet.163 Att tillämpa gränser på 
sitt arbete kan bli nödvändigt och fördelaktigt för att förhindra att resultatet inte blir för utdraget 
och fylld av irrelevant data som inte hör hemma i forskningen. Jag använde den här kunskapen 
tidigt för att bestämma mig för att inte intervjua ungdomar under arton år.  

Fler orsaker bidrog till varför jag valde informanter runt arton år, en av det största av etiska 
skäll. Från en etisk synpunkt så är det svårare att få intervjua yngre medmänniskor. Grunden är 
för att yngre individer har svårare med att förstå deras insats och är mindre benägna att skydda 
deras integritet under en samhällsforskning. Min avgränsning var att informanter vid arton skulle 
ha en större förståelse för villkoren av deras deltagande och deras rättigheter.  

Under arbetets gång så har jag använt de förbund som informanterna tillhör istället för deras 
namn som pseudonymer. Detta för att hålla reda på vem som är vem och för att undvika behovet 
av att använda pseudonymer. Det också hjälper undvika en av de större etiska konflikter, 
nämligen konfidentialitetskravet.  

Efter jag var klar med transkriberingen av våra intervjuer så sökte jag igenom relevanta 
nyckelbegrepp. Inom kodningsprocessen så sökte jag efter ord som dök upp i flera 

                                                
162 Lars Kaijser, ”Fältarbete” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red.) Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 24 
163 Ibid., s. 26 
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transkriberingar. Dessa nyckelbegrepp finns inom analysen och var ganska lätta att hitta bland 
informanterna och därför kunde man hitta kopplingar till deras åsikter.  

Under kodningsprocessen så sökte jag inte enbart efter begrepp men också efter svar och 
åsikter som liknade varandra. Det var inte ovanligt att man hittade kategorier där informanterna 
tyckte likadant som t.ex. varför stödet för ungdomsförbunden minskas. Däremot så kunde 
orsakerna skilja sig. En informant kunde förknippa orsaken med politikernas ansträngning medan 
en annan informant tyckte att individens livsvillkor spelade en större roll. Dessa likheter med 
varierande beskrivningar var vanliga, men ofta så berodde skillnaderna på deras egna slutsatser.  

Bland kategorierna som togs upp så var det sju som informanterna tog upp mest: skolpolitik, 
rösträtten, ungdomens fördelar, likgiltighet, delaktighet, konsekvenser av minskad delaktighet, 
och ökad representation. Dessa kategorier använde jag som huvudämnen under analysen. Inom 
kategorin rösträtt så fanns det en stor diskussion vilket utspelade sig bland informanterna. Den 
här diskussionen centrerade omkring frågan om rösträtten ska sänkas till sexton år. Den här 
diskussionen tas upp senare inom tidigare forskning. Jag kan för tillfället säga att 
rösträttskategorin kunde delas upp bland de som var för sänkning av rösträttsåldern och de som 
var emot. 

Informanterna 
Informanterna var ungdomar som var aktiva i politiska ungdomsförbund som tillhörde fyra 
partier medverkande i Riksdagen: Folkpartiet liberalerna, Moderata samlingspartiet, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet de gröna. Jag valde dessa partier för avgränsningens skull, 
eftersom antalet partier utanför Riksdagen är ganska stort, och att inräkna dessa grupper skulle 
obehövligt orsaka otydlighet för läsaren. Totalt finns sju riksdagspartier, alla med egna 
ungdomsförbund.  
    Ungdomsförbunden som medverkade under arbetets gång var den Kristdemokratiska 
Ungdomsförbund (KDU), Grön Ungdom (GU), Liberala Ungdomsförbundet (LUF) och 
Moderata Ungdomsförbundet (MUF). Alla informanter förutom en var vid undersökningstiden 
elever på gymnasiet.  
    Deras medlemskap i respektive ungdomsförbund kom vid olika åldrar. Några hade varit 
medverkande i några år medan andra hade varit med i ungefär ett eller två år. Under arbetets gång 
så besökte jag dessa informanter och påbörjade mina intervjuer där jag ställde dem frågor. Jag 
använde en bandspelare för att undvika att förlita mig enbart på anteckningar. Längden av 
intervjuerna varierade, med några som tog ungefär en halv timme till en som tog en timme och 
en halv. Efter transkribering av bandinspelning av intervju gick jag igenom en kodningsanalys där 
jag lättade efter data för att använda inom analysen.  

Etik och svårigheter 
Den första svårigheten under arbetets gång var att ta kontakt med dessa informanter, eftersom de 
var alla elever på antingen gymnasie- eller universitetsnivå så hade de egna studier och utbildning 
att fokusera på. Det var också viktigt att våra möten utspelade sig under en tidspunkt då lokala 
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partiverksamheter inte skulle vara ett hinder. Ofta tog möten plats i lokaler som tillhörde 
förbundens huvudparti, vilket krävde att vi anpassade oss efter deras arbetstider och möten. 
    Andra etiska svårigheter var konfidentialitetskravet vilket förpliktade mig att garantera deras 
anonymitet om de så önskade det. Informanterna tyckte inte att ämnet var tillräckligt känsligt för 
att ställa upp anonymt och gav mig tillåtelse att använde deras namn. Eftersom de tillät, men 
aldrig krävde att deras identiteter skulle nämnas, så tog jag på mig beslutet att skydda deras 
identitet. Orsaken var för att minska sannolikheten av etiska konflikter, vilket jag baserat från 
samhällsvetenskapliga riktlinjer. Jag valde också att lämna ut deras kön eftersom medlemmar av 
ungdomsförbund umgås med varandra ofta och kan försöka identifiera informanterna. Om en 
kvinnlig informant var den enda kvinnan i sitt förbund då skulle det inte vara svårt att identifiera 
henne, sannolikheten är kanske liten, men möjligheten finns.  
    Grunden var också för min egen skull, eftersom för den här formen av forskning är det 
fördelaktigt att bevara ett rykte av principiell integritet omkring sig. Om jag skulle bortse från att 
skydda deras identitet, mitt arbete och mina insatser i framtiden skulle omges av misstänksamhet 
och vanrykte, vilket är inte önskvärt för alla parter inblandad.  
    Förutom de grundläggande etiska principer som nämndes nyligen läste jag att Bryman tar upp 
ytterligare riktlinjer skriven av Diener och Crandall164. Dessa riktlinjer använde jag som guide för 
att tydliggöra vad som skulle undvikas. Dessa fyra punkter, tillsammans med andra etiska 
principer tillämpas konstant på samhällsforskarens arbetsgång, men det är inte omöjligt att man 
stöter på situationer som inte kan lösas med hjälp av etikens riktlinjer men av ens egen förmåga 
att analysera och bedöma situationer. 
    Den första punkten gäller olika former av ”skada” för deltagaren, vilket kan innebära 
framförallt mentala svårigheter för deras insatser. Under forskningen så nämns åsikter av politisk 
natur, och därför finns alltid risken av att dessa åsikter skulle sätta sig emot andras politiska 
ideologi.  
    Om deltagaren är medveten om risker så finns det möjligheten att vara anonym, men om 
konsekvensen från den första punkten inträffar på grund av forskarens handlingar så blir det en 
kränkning av den andra punkten, eftersom deltagarens namn har offentliggjorts utan samtycke. 
Den här punkten tog jag störst hänsyn till, vilket jag har diskuterat tidigare.  
    Den tredje punkten angående privatlivet kan tillämpas på olika aspekter av samhällsforskning. 
Det inga ursäkter för vilka metoder som används för att avslöja den eftersökta informationen om 
en informant vägrar uppge. Därför kommer personlig information om informanterna inte att 
finnas i arbetet. Deras kön, adress och liknande upplysningar har undanhållits, och det enda 
upplysningar som finns kvar är deras politiska tillhörighet. Deras ålder kommer nämnas men det 
är på grund av relevans till en diskussion som kommer tas upp senare. 
    Den fjärde punkten kräver att ingen information hålls undan från deltagande under och efter 
arbetets gång. Eftersom deras insatser har använts inom arbetets gång så är en del av arbetet en 
del av deltagaren själva, och kan inte nekas för att veta hur deras insatser används. Informanterna 

                                                
164 Kaijser, s. 43 
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nämnde aldrig om de hade deltagit i en samhällsforskning innan, och därför kunde jag inte vara 
säker på att de förstådde konsekvenserna av deras deltagande. 

Under kodningsprocessen så fanns det också en möjlighet över att deras åsikter inte var deras 
egna utan förbundets. Jag var orolig vid fler tidspunkter över att de agerade språkrör för deras 
respektive förbund trots att jag var ute efter deras egna personliga åsikter. Men om deras åsikter 
inte motsvarade förbundens, varför skulle de medverka? Jag bestämde från början att jag skulle 
skriva ner informanternas åsikter och inte partiets. Det var ändå utanför mitt beslut om vad 
informanterna skulle säga, oavsett om det var deras åsikter eller förbundens.  

Bakgrund och tidigare forskning 
Evig ungdom existerar inte och därför korsar en ungdom oundvikligen en gräns i sitt liv då de 
inte längre är unga, och deras plats blir ersätt av en ny generation. Egenskaper förknippade med 
att vara myndig innebär ett mått av ansvarstagande, inte bara för sig själv men för samhället i 
stort. Man blir uppmanad av sin omgivning att medverka i samhällets beslutssystem och delta i 
den demokratiska processen. Med benämningen medborgare och myndig kommer en viss mängd 
inflytande vilket ger människor förmåga att kunna kasta sig in i det politiska forum. Ungdomar 
begränsas däremot i detta anseende, bland annat genom att de inte har rösträtt. Detta leder till en 
minskad representation bland ungdomar. Följden blir att icke-ungdomar får fördomar över att 
ungdomar har väldigt lite intresse när det gäller frågor inom politiken. Ord som apati, cynism och 
politikerförakt blir ofta förknippade när man blandar ihop politik och ungdom.165  
    Förhållandet mellan ungdom och politik har uppmärksammats under det senare 90-talet. 
Ungdomar har långsamt utvecklat sig till en potentiellt stor resurs för ekonomin och 
myndigheter. För att kunna effektivt ta vara på den här framtida samhällsmakten, så har staten 
tagit initiativ för att vägleda och informera dagens ungdomar vilket beskrivs nedan. 
    Under de senaste decennierna, framförallt i Sverige, så har verksamheter och institutioner 
skapats för att öka ungdomars medverkan och inflytande på den politiska arenan. I november 
1959 ordnades Statens ungdomsråd av socialdepartementet som en kontakt- och 
samordningsorgan för ungdomsfrågor. 166 1994 utvecklades rådet till dagens Ungdomsstyrelse 
med större betoning på ungdomen som tillgång i vårt samhälle. Rådets ungdomspolitiska 
proposition i 2004 redogjorde att ungdomar skulle ha mer tillgång till makt och välfärd. Termen 
”ungdomspolitik” blev ett collage för sakfrågor som berör ungdomars situation och inflytande. 
Begrepp som ungdomars sociala situation, levnadsomständigheter, materiella villkor, utbildning 
och arbetssituation är områden som samlades under ungdomspolitikens paraply.167 

Det moderna samhället 
Innan jag fortsätter så anser jag viktigheten av att tydliggöra definitionen av vad ordet ”modern” 
kommer att innebära under den här rubriken. Så länge ordet modern inte kommer att förtydligas 
                                                
165 SOU 1991:12, s.13 
166 Ungdomsstyrelsen, Historik., www.ungdomsstyrelsen.se/kat, hämtad 080314 
167 Kenneth Petterson, Ungdom, Livsvillkor, Makt, (Linköping, 1990), s.161 
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så blir det svårare att förstå vilka gränser ordet modern kommer att innebära för arbetet. I mitt 
eget uppslagsverk Oxford Advanced Learner’s Dictionary168 omfattar ordet modern som adjektivt en 
nutid eller nyligen tidsperiod. Substantivt så innebär ordet människans tidsperiod från sen 1400-
talet till 2000-talet, vilket ligger bortom uppsatsens avgränsning. I detta sammanhang så kommer 
modern innebära omgivningen som mina informanter har vuxit upp under. 

Övergången från ung människa till vuxen människa har alltid inneburit en social förändring. 
Idag så har gränsen mellan åldersgrupper blivit mindre tydlig. Förr i tiden så försökte man göra 
övergången kortare och betydelsefull i flera kulturer, framförallt med initiationsceremonier som 
idag har förlorat lite av sitt värde men fortfarande spelar en symbolisk roll i samhället. 
Initiationsceremonier hjälpte minska svårigheten av att beteckna individer som antingen vuxna 
eller barn. Barns förvandling till vuxna har blivit längre och mer självständig från kulturella 
normer, vilket har lett till större otydlighet över applikationen av ordet ”ungdom”. 

Den såkallade ungdomskulturen var praktisk taget osynlig innan 50-talet. Den fanns, men var 
svagare på grund av starkare disciplin. Ökande välstånd i flera av västvärldens länder under 
efterkrigstiden ledde till en ökning av barn vilket resulterade i en ökning av ungdomar. Den här 
ökningen tillsammans med en snabbt växande ungdomskultur banade vägen till en 
samhällsrevolution som lever än idag.  

Den här frigörelsen från social kontroll har orsakat ungdomen att ifrågasätta mer än tidigare, 
skärper sina krav på överordnade och söker varierande metoder för att öka sitt inflytande, både 
fredligt och våldsamt.169 Det moderna samhället har tilldelat ungdomen mer frihet och 
möjligheter än någonsin och med hjälp av teknologi och media ersätts äldre kulturella normer och 
värderingar med konsumtionsindustri, reklam och arbetsmöjligheter.170 Friheten ger ungdomar 
möjligheten att ta del av informationssamhällets konstanta flöde av kunskap, de blir konstant 
underrättad med råd, fakta och upplysningar över hur de ska handla och bete sig. Sociala krav, 
trender och behovet för nyare, mer modern materialistiska konsumtionsvaror tvingar ungdomar 
till att blotta sig för målmedvetna företag och försäljare.  

Enlig Kenneth Petterson menar Thomas Ziehe (1989) att gränserna som höll ungdomen från 
att få en inblick i vuxnas liv och resten av världen kollapsade under 1900-talet. 171  Media har 
framställt ungdomen som en attraktiv livsperiod. Det leder till att istället för att korsa barn/vuxen 
gränsen, så väljer många att expandera ungdomsperioden och uppskjuter ”vuxenfasen”. Enligt 
Ziehe så är ungdomen en samhällsgrupp som saknar definitionsbegrepp och homogeniska 
egenskaper, och därmed saknar tydliga gränslinjer. Petterson skriver också i sin bok att 
antropologen Margaret Mead (1970) byggde på det här konceptet genom att skriva att ungdomen 
ser sig själv som mer vuxen på grund av lättheten av att kunna observera vuxnas vardag, 

                                                
168 Hornby A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary, (Oxford, 1995)  
169 Ungdomsstyrelsen. Allt eller inget, rapport, (Stockholm, 2000), Baksida 
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171 Ibid., s. 164 



 70

konflikter och hur dessa konflikter redar ut sig.172 Problemet uppstår i ungdomars oförmåga att 
kunna relatera till egna erfarenheter eftersom det saknas.  

Ungdom och politik 
Från 1995 till 1999 gjordes en undersökning av Ungdomsstyrelsen som visade att andelen unga 
under 30 år i kommunala beslutsorgan minskade med 25 procent under de fyra åren.173 
Medelåldern inom politiken är ganska hög; ungefär mellan 40-60 och frågan är hur medelåldern 
kan sänkas. Den här bristen på delaktighet är inte bara tydlig på den politiska nivå, men också 
inom ungdomsförbunden. Många anser att den här bristen orsakas av dagens politiska tillstånd, 
där det har blivit svårare för svenska medborgare, framförallt ungdomar för att kunna se skillnad 
mellan de politiska ideologierna. Bristen på tydlig variation och motsättningar orsakar att flera blir 
desillusionerad med partiernas värdering och måluppsättning. En konsekvens blir att ungdomar 
ändrar riktning från politiska ungdomsförbund till intresseorganisationer som behandlar specifika 
sakfrågor, en inställning som beskrivs som ”utomparlamentarisk.”  

Utomparlamentarismen är en återkommande ideologi bland ungdomars delaktighet i samhället. 
Samtidigt som förtroendet minskar för traditionella formen av politik så ökar engagemanget för 
organisationer utanför riksdagen.174  Antalet medlemmar som stödjer dessa grupper kan bevisa att 
unga människor inte saknar entusiasm för delaktighet i samhället utan det är deras förtroende för 
den konventionella demokratiska processen som drabbas av skepticism.  

Dagens kommunikationsmöjligheter gör utomparlamentarism till ett starkt samhällsfenomen. 
Till skillnad från ungdomsförbunden så behöver dessa organisationer inte förlita sig på formella 
kontaktnätverk när utomparlamentarism kan formeras bland vänner och likatänkande.175  

Tillsammans med den här radikalismen kommer otålighet och brist på förtroende för 
systemet. När den radikalismen inte riktigt passar ihop med dagens politiska system så kan det gå 
till ytterligheter, vilket Göteborgskravallerna ofta nämns som ett bra exempel på. Minst 100 
grupper och organisationer samlades under sommaren 2001 för att protestera emot EU-mötet. 
De flesta av dessa grupper betecknades som tidigare nämnda ”direkt aktion”-grupper som kräver 
handling utanför det vanliga politiska systemet.  

Med hjälp av dagens kommunikation och spridning av kunskap så är det inte förvånansvärt 
hur starkt fotfäste utomparlamentarismen har fått inom samhället, framförallt bland ungdomar. 
Marcuz Haile, föreläsare och socialantropolog, förklarar misstron mot det politiska systemet och 
skapande av ”direkt aktionsgrupper” med missnöjet som riktas emot dagens politiska ledare. Han 
anser att när han var liten (född 1977), så hade den äldre politiken en tydlig höger och vänster. De 
yngre vill ha en ”hardcore-communism” och inte någon ”fjomsig Schymankommunism”, och på 
högerkanten är det likadant.176 

                                                
172 Petterson, s. 165 
173 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget, s.83 
174 Ibid., s.84 
175 Crossley, Nick. Social Networks and Extraparliamentary Politics Sociology Compass. (2007), s. 222–236 
176 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget, s. 94 
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Han anser att partierna borde satsa mer på att samarbeta mer med sina ungdomsförbund, 
vilket har visat sig som en av de stora svårigheterna. Trots ungdomarnas förmåga till att engagera 
sig på sina egna villkor och förutsättningar, så förändras inte nivån av ungdomars representation 
inom politiska organ. Förminskat intresse i ungdomsförbunden leder till att politikernas 
ålderstruktur inte kommer att vara proportionellt med befolkningens vilket innebär både risker 
och större avstånd mellan folket och deras representativa ledare.177 Minskat antal unga 
medlemmar innebär mindre förtroende och partiväsendet hamnar i en negativ cykel där det blir 
svårare för partier att rekrytera yngre medlemmar.  

Under studiens gång så har jag läst olika förslag om hur delaktigheten kan öka bland 
ungdomar, framförallt med sakfrågor och representation. Bland dessa åsikter så finns det en 
diskussion som har pågått sedan 1994. 178 Diskussionen kretsar omkring förslaget att sänka 
rösträttsåldern från 18 år till 16 år. Sänkningen av rösträttsåldern var en av Ungdomarnas 
demokratikommissions förslag till att föryngra politiken under år 2000.179 Förespråkarna för att 
sänka anser att resultatet skulle öka antalet yngre valdeltagare och skapa möjligheter för att 
stimulera delaktighet och politisk medvetenhet. Det sjunkande antalet medlemmar i partierna, 
framförallt ungdomsförbunden skulle öka om rösträttsåldern sänktes. 

Kritikerna däremot menar att sänkning av rösträttsåldern kommer att ha en minimal påverkan 
för ungdomars engagemang. Även om antalet yngre valdeltagare blir större, så är det ingen 
garanti för att deras förståelse för systemet förbättras. Att skaffa kunskap om systemet är främst 
villkorligt eller måste tillämpas medan eleverna är i gymnasiet, vilket är kritikernas egen förslag. 
Ett annorlunda argument var att ungdomar inte röstar efter samma villkor som äldre medborgare, 
de är lättare påverkbar och genom att ge dem rösträtt skapas en populistisk trend inom politiken 
där gestaltningen, och inte budskapet skulle vara viktigast.  

Utredning för argumenten jämförde dagens ungdomar med deras jämnåriga i 1974, och 
förespråkarna för sänkningen hävdade att kunskapen bland ungdomar har ökat under de sista 
trettio åren.180 Däremot så anser motståndarna att förmågan av att kunna påverka samhället finns 
i stort sett redan hos ungdomar. Politisk medvetenhet bland dem är högre än de äldre, och 
potential att bidra med sitt inflytande är ganska stort enligt Jenny Lindahl, medlem av 
Vänsterpartiet och före detta ordförande i Ung Vänster.181 Hon anser att sänkningen av 
rösträttsåldern inte skulle påverka ungdomarnas engagemang. Ungdomar har tillräckligt med 
kunskaper för att påverka. Deras medvetenhet är högre än de äldre och gymnasieskolorna har 
större politiska diskussioner än andra mötesplatser. Hon anser att bristen på intresse från 
ungdomens håll inte beror på rösträttsåldern men ligger hos politiken, och inte på ungdomarnas 
begränsning.  

                                                
177 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget, s.85 
178 Rädda Barnen, Bakgrund till en sänkning av rösträttsåldern, www.rbuf.se/16, hämtad 080406 
179 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget, s.27 
180 Rädda Barnen, Bakgrund till en sänkning av rösträttsåldern 
181 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget, s.35 
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Under 1997 gjorde den Ungdomspolitiska kommittén en undersökning mellan unga 
människor från 15 till 25.182 Majoriteten var negativ till förslaget att rösträttsåldern skulle sänkas. 
Det största stödet kom från ungdomar som var yngre än arton där 60 procent stödde förslaget, 
till skillnad från äldre i tjugoårsåldern där ungefär en fjärdedel var positiva. Ju högre i åldrarna 
man kom, desto mer negativ var man för förslaget. Göteborgsuniversitet gjorde en undersökning 
under 1998 som visade sig att bara 9 procent av allmänheten var positiv till sänkningen.183 
Debatten pågår redan idag, och kommer att tas upp under informanternas sektion. 

Analys 

Skolpolitik 
Efter mina första två intervjuer så fick jag rådet av att fråga mina informanter om specifika 
sakfrågor som förbunden ägnade sig åt. I början låg den här frågan sist av alla under intervjun, 
men eftersom det är vanligt att informanter anstränger sig mer åt tidigare frågor så flyttade jag 
frågan framåt till början. Som svar så berättade informanten från MUF att deras förbund var 
engagerade i flera verksamheter som lagstiftning och rättsväsendet medan LUF ägnade sig mer åt 
skolpolitik. Det var tydligt att ungdomsförbunden vill att det blir lättare för politisk intresserade 
gymnasieelever att delta i politiken.  

Rösträtten 
Min andra fråga, eller rättare första under början under forskningen, gick in på unga människors 
begränsning i samhället och deras egna åsikter om det. Frågan centrerade omkring begränsningar, 
framförallt rösträtten. De flesta informanter tyckte att det inte var särskilt negativt att ungdomar 
begränsas innan de fyller arton. Grön Ungdom var ett undantag, som tyckte att ”det kan få 
politiken att verka avlägset och något som inte riktigt hör hemma i ungdomsvärlden.” Genom att 
begränsa ungdomars tillgång till politiken så skapas en klyfta mellan de två. KDU, däremot 
uttryckte argument till varför unga människor begränsas:  

Det är klart att grupper i samhället som inte känner att dom, ehhh är representerade, oavsett… 
varför, så är det är klart att… att, det blir en känsla av marginalisering, men om nu de skulle få 
mer inflytande… så, alltså jag är väldigt skeptisk överhuvudtaget för, jag har sett dom försök 
som har gjorts, så tycker jag att det aldrig har, det aldrig fungerade riktigt. 

KDU förklarar att brist på representation inom politiken blir brist på inflytande, men med 
tanke på vilka försök som har gjorts så tycker KDU att det är förståeligt varför rösträttslagen 
finns. Däremot så kan brist på representation inom politiken kan ge ungdomar känsla av att de 
ignoreras. KDU gick aldrig in på vilka försök syftades på, men informanten nämnde senare under 
intervjun Göteborgskravallerna som ett exempel på starkt ungdomsengagemang som gick snett 
på grund av överdrivet radikalism. Den här radikalismen kan vara en kompensation för känslan 
av maktlöshet som ungdomar känner på grund av brist på representation. 
                                                
182 Ungdomsstyrelsen, Allt eller inget, s. 57 
183 Ibid., s. 57 
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Rösträtten behöver inte heller vara gränsen för delaktighet i samhället. Informanterna har uttryckt 
fler gånger att det finns olika sätt att visa delaktighet trots man är för ung att engagera sig fullt. 
LUF tyckte att det finns flera sätt att påverka samhället. 

För att nu påverkar vi… det beror på vilken nivå du vill påverka… är det alltså, du vill påverka 
hur Sverige styrs eller något så där då har du möjligheten att ta kontakt med politiker eller så 
kanske det gäller, att jobba inom tidningar eller massmedia på något sätt, att vara väldigt aktiv 
eller motiverat på det sättet, kan jag tänka mig. Så det inte bara själva rösten som gör att man är 
engagerad i politik tycker jag, alltså det är ju medborgaransvar för att det är inte bara det som 
göra att man kan vara motiverad eller engagerad i politik.  

LUF informanterna tyckte att för att effektivt delta i demokrati så var det nödvändigt att man 
hade känslan av att kunna påverka. Om man inte fick den känslan så kunde man lätt känna sig 
maktlös och dra sig tillbaka från delaktighet överhuvudtaget. Medlemskap inom förbunden har 
ofta beskrivits som ett medel mot den här känslan av maktlöshet.  

Ungdomens fördelar 
Den tredje frågan gick ut över vilka fördelar unga människors ålder ger när det gäller delaktighet i 
samhället. Bland informanternas förklaringar så kunde svaren delas upp i två kategorier: att unga 
människor behärskade en ”fräschare” synsätt på omgivningen och har en starkare idealism. LUF 
beskrev unga människors politiska åskådning på följande vis:  

Ungdomar idag alltså går ju över gränser mycket mera än vad vi (ungdomar) gjorde, alltså vi ser 
ju mycket mer över hela världen, mera internationella arbeten eller samarbeten och vi kanske 
vet mer av omvärlden än vad vi gjorde förr och på det sättet tar vi in så mycket kultur så därför 
tror jag att man ser vad heter det, politik från ett helt annat synvinkel men det är ju som du 
säger, det lever vi med i samhället, att man utvecklas… men samtidigt så ser jag att vi har blivit 
mer flexibel, flexibla än vad det har varit förr, bara för att vi har kommit in i en mer flexibelt 
samhället. 

LUF anser att det moderna samhället har gett större insyn och medvetande inom hur det 
politiska systemet fungerar, och med den här insynen kommer en starkare granskning av besluten 
som görs av våra ledare. Informanterna anser att sin förmåga att kunna förbereda sig för sin 
ingång i vuxenlivet sträcker sig längre än de möjligheter som fanns förr i tiden. Den ökade 
delaktigheten är en positiv utveckling och kan bidra till det sociala medvetandet som utgör 
grunden för demokrati.  

Motivationen däremot, får en dubbeltydig klang bland informanterna. Den beskrivs positiv 
genom att vara grunden för ungdomars ärlighet inom politiken, vilket LUF uttrycker följande: 

Många… många äldre känner nu ofta så här att… ja man kan säga att ungdomar kanske inte är 
lika politisk korrekta alltid, det behöver inte vara dåligt. Jag menar hur, att ungdomar är lite 
bättre på att säga vad dom verkligen tycker. Äldre människor så… intränade… ungdomar är 
mer spontana i sina åsikter skulle jag vilja säga 

Man kan förklara att den här ärligheten bland yngre politiska deltagare inte är lika påverkad av 
normer som äldre politiker. Normer och värderingar förändras med tiden och deltagande 
ungdomar har kanske lättare av tillämpa sina egna normer under deras deltagande.  
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Likgiltighet 
En vanlig fördom emot unga människor är att de saknar kunskap och intresse för politiken. Även 
om informanterna höll med att det finns likgiltighet bland ungdomar så var den inte exklusiv för 
ungdomar. Den här likgiltigheten behöver inte förknippas med bara ungdomar men också finns 
bland vuxna människor. När jag ställde frågan om ungdomars likgiltighet till mina informanter så 
fick jag olika svar, men en av de mest nämnda orsakerna till likgiltigheten var partiernas brist på 
variation. LUF beskrev bristen på det här viset: ”allting rör sig mot mitten och… och många 
uppfattar som att det är inte så tydligt i ense mellan partierna, svårt att se skillnad i partierna… 
det tror jag kan vara viktigt, men åtminstone det är skillnad mellan partierna.” KDU höll med och 
utvecklade åsikten lite längre:   

Om du går tillbaka… fyrtio-femti år så är närmare halva samhället… partipolitisk aktiva, och 
det gäller även ungdomar i nästan ännu högre större grad som är väldigt aktiv inom 
ungdomsförbundet. Du tror att engagemanget har flyttat över på, på andra sätt… till 
intresseorganisationer och så vidare, men där likgiltigheten du beskriver, jag vet inte riktigt vad 
den beror på… det kan ju bero på att dom politiska skillnaderna överhuvudtaget i samhället 
har minskat, partierna har rört sig emot varandra… och då känner man… att det inte spelar 
någon så stor roll, man rycker lite på axlarna. Det tror jag är direkt destruktiv för ungas 
engagemang, att… ja att, att det är så lite skillnader mellan. Det är fortfarande skillnader men 
det är mindre skillnader än det har varit tidigare emellan, mellan politiska stämningar i 
samhället. 

KDU beskriver den ökande jämlikhet inom samhället som huvudorsaken till partiernas 
förändring. Partierna förknippades förr i tiden med olika samhällsklasser; exempelvis arbetare, 
borgare, överklass o.s.v. Nu när samhället har blivit mer jämlikt så har behovet för att identifiera 
sig med ett specifikt parti minskat. Dagens politiker arbetar efter annorlunda omständigheter än 
de som deras partier utvecklades under.  

LUF och KDU nämnde otydligheterna mellan partierna som huvudorsaken för ungdomars 
brist på intresse, eller i själva verket alla i samhället som visar likgiltighet för politik. Detta leder 
till att många inte röstar längre för sina övertygelsers skull, men för andra orsaker. Fler röstar på 
ett parti eftersom föräldrarna eller den sociala kretsen gör det. Rösta efter tradition har beskrivits 
negativ, eftersom om man inte röstar efter eget ideologi så finns det risk att man förlorar politisk 
medvetandet och insyn i processen. LUF var väldigt insatt i den här diskussionen och beskrev på 
följande sätt:  

Och sen är det ju så här att jag… valet för förra året… när… då hade vi en sån här skolval när 
man fick gå och rösta… och även så var det vissa som var mindre som fick rösta på det andra 
valet och det gjorde man en undersökning om vilka folk rösta på… då upptäckte det att det var 
fler som sa ”Ja, jag röstar på Socialdemokraterna för att mina föräldrar gör det”, och då kan det 
bli så att… ja, och det tror jag kan var, det gäller framförallt Socialdemokraterna och 
Moderaterna kanske, det är för att man först röstar på dom motiverade, mina föräldrar har 
alltid gjort det, eller och sen efter ett tag… ”ja, jag har alltid röstat på Socialdemokraterna så nu 
ska jag göra det igen nu med”, och jag tror att kan man göra ett eget val, så behöver man inte 
rösta på samma parti hela tiden. Det är ju kanske… det viktigaste man ska liksom, ha vart, inte 
vi som är väl lite övertygande… är man inte engagerad eller aktiv… då tycker jag att man ska 
inför varje val fundera grundligt på vilket man ska rösta på… och… 

Jag har nyligen skrivit att sociala skillnader kan motivera folks val av parti, men det verkar från 
det sistnämnda citatet att det gäller fortfarande. Däremot så har det funnits en samhällsförändring 



 75

sedan partierna bildades. Medan jämlikheten har ökat, så har partierna utvecklat sig så att de inte 
längre förknippas med en särskild samhällsklass, utan idag försöker istället tilltala alla sociala 
grupper. Folks ekonomiska tillstånd är en stark faktor i deras val av parti. Den ekonomiska 
jämlikheten tvingar människor till att välja alternativa orsaker för att bestämma parti. Som LUF 
informanterna har beskrivit så röstar folk efter olika kriterier.  

Bristen på intresse från ungdomar kan också bero på att politikens budskap och inlevelse är 
anpassade efter vanliga människors förståelse. Grön Ungdom och MUF anser att orsaken till 
förminskat stöd från ungdomar ligger i kommunikationsvårigheter, att politikens ansikte har svårt 
med att tränga sig in till vad man har tolkat är föräldrarnas ansvar och att det behövs en politisk 
allmänhet som tilltalar ungdomar. Grön Ungdom beskriver på följande vis: 

Där kan det dels bero just att mycket inom politiken inte handlar om det som, ungdomar 
upplever… alltså politik handlar mycket om… om typ arbetslivet och skatter och allt sånt där 
som en sextonårig inte kan ta till sig liksom. Och då får man ju… ja man får ju helt enkelt dels 
tilltala ungdomar med sin politik som tilltalar ungdomar. 

Båda informanter håller med genom att politiken saknar en tilltalande yttre som drar till sig de 
yngre i samhället. MUF hade en liknande åsikt: 

Det är ju då det är viktigt just med att, att tänka efter, politik det är riksdagen och regeringen, 
och det är Stockholm och det är långt ifrån mig, och ja, det påverkar inte mig så mycket, tror 
att människor att minsta lilla, sak som händer där ute faktiskt påverkar mitt liv här om du bor i 
Norrköping eller Malmö.  

Detta leder till att många väljer inriktningar som skiljer sig från den traditionella 
samhällssystem, och orsakar brist på medlemmar inom ungdomsförbund som har rasat i antal på 
grund av minskat engagemang från ungdomens sida. Bristen på medlemmar leder vidare till en 
minskning av yngre representanter för folket och drabbar statens känsla av legitimering.  

Konsekvenser av minskad delaktighet 
Nästa punkt på frågorna centrerade omkring informanternas egna förslag till hur intresset för 
politik kan öka bland unga människor. Som tidigare nämnt så var sänkning av rösträttsåldern eller 
insatser inom skolpolitik varit två populära förslag. Konsekvensfrågan var direkt kopplade till 
dessa förslag, nämligen vad skulle kunna hända om dessa förslag misslyckades och ungdomarnas 
insats inom demokratin minskar. Alla informanterna beskrev en sådan situation som negativt, att 
det leder till ett gap mellan den yngre generationen och deras politiska representation. 
Engagemang som legitimitet var också en del av MUF:s svar på frågan:  

Då kommer politiken aldrig kunna utvecklas, så enkelt är det i alla fall och, det är väldigt svår 
fråga faktiskt men jag tror att det är väldigt viktigt att… alla kommer tillbaka till nyheterna så 
man måste vara lyhörda för så kommer allihop att faktisk se problem i samhället och då måste 
partierna vara villiga att förändra sig och vilja se dom problem som finns i samhället, ja vi har 
inte samma problem idag som man hade förut, tjugo år sen. Så tror jag att, mycket ligger 
kanske hos politikerna, våga förändra sig och inte bli så tråkigt att många har blivit något annat 
det är. Men, trots det är det många unga idag tycker att det är lite pinsamt kanske, så därför är 
dom inte politisk aktiv, man vill inte ta ställning för att det kommer en och hugger emot en, jag 
tror att det är ganska viktigt att våga, våga vara intresserad, våga titta var frågorna, det behöver 
inte vara partipolitisk utan det kan bara vara, allmänt politiska frågor 
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MUF menar att politiken måste konstant utvecklas och anpassa efter nya tider om den ska 
kunna representera folket. Detta är ytterst viktigt, särskilt när det gäller ungdomar, eftersom de 
kommer att förr eller senare utgöra framtiden av landets politik. LUF och KDU höll med om att 
brist på intresse från ungdomens sida skulle skapa en generationsklyfta där politikerna blir äldre 
och äldre. LUF också förklarade att brist på engagemang skulle leda till att kraven på politiker 
sänks eftersom deras insatser inte skulle granskas eller uppmanas.  
Grön Ungdom däremot beskrev en annorlunda konsekvens där inte politikens legitimering skulle 
drabbas, men istället individens känsla av identitet: 

Jag tror att, just bland ungdomar, så… när man är ung så är det liksom den här grejen måste 
man hitta sin identitet och allt det här och känner man inte att man tas på allvar inom politiken 
och inte… ja, förtjänar det på ett ärligt sätt kanske… så kan det väl bli mer så att man… att 
man ehh, går med strömmen, man tycker som alla andra eller när man tycker om det som är 
häftigast och så, lägger man inte så mycket tanke bakom det och det så… det kan verkligen 
förstöra… demokrati, så vill man ju inte ha det, det är inte något man vill sträva efter så därför 
är det jätte viktigt att verkligen ta till vara på, det som ungdomar tycker 

Enligt informanten så representerar ens politiska åsikter också sina egna värderingar. Om man 
inte är villig att stå bakom en ideologi i samhället så underkastar man sig för en ström av 
konformism där man väljer samma åsikter som andra. Man blir bara ett ansikte i ett kollektiv där 
individuella åsikter inte spelar någon roll. Man får svårt med att identifiera sig med andra och 
förstå var man själv står i samhället.  

Delaktighet 
Tidigare nämnde jag att ungdomen präglas av en stark delaktighet inom samhället, både in och 
utanför politiken. Min nästa fråga var att ta reda på vart ungdomens motivation bakom 
deltagandet uppstår. Eftersom motivation skiljer sig från individ till individ så kunde 
informanterna bara svara för sig själva. Alla svar kunde delas upp i två kategorier; att man 
antingen ville göra skillnad eller man fick ett stort intresse av att medverka. En av LUF 
informanterna beskrev sin motivation på det här viset: 

Vi har alltid typ gnällt över religion och historia och samhäll när vi var yngre, men sen helt 
plötsligt så, så drar man helt och förstår alltså hur mycket vi påverkas av historia, religionen 
och samhället, varför vi formar så mycket därefter, och sen, sen mitt engagemang kommit 
hand i hand med elevrådsarbetet, att jag har förstått att man kan påverka och det har jag på ett 
mindre nivå. Det har inte varit på någon kommunalnivå eller så men det har varit genom en 
gymnasieskola som man har påverkat och samarbete med andra gymnasieskolor och det är ju 
rätt kul för att man ser ett resultat och det är resultatet man vill komma åt för att det är det 
som gör att man blir motiverad 

Motivationen burkar uppstå över en sorts missnöje inom samhället, vilket KDU förklarar med 
”har man sökt sig… man hittat något man är arg på så sökt sig till den motsatsen så att säga. och 
det ser man fortfarande… tydliga spår av, men i med att motsatserna har minskat så har 
engagemanget minskat, men fortfarande… det som tänder det politiska stubinen.” Enligt KDU 
så uppstår ungdomars politiska motivation när de blir medvetna av vad de uppfattar som en 
”orätt”, och till följd motiveras till att rättfärdiga orätten. MUF informantens motivation var av 
liknande natur: 
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Min motivation kom faktisk i… alltså jag har länge varit lite smått intresserad av… ja allmänt 
politik i allmänhet i högstadiet men i högstadiet så växte det mer och mer och nian, under 
samhällskunskapen så gjorde jag… mera pluggarbeten, lite fritidsarbete om något av partierna 
som satt i Riksdagen då. Och då fördjupade jag mig i alla olika partierna och kollade upp där 
vilka som bäst passade mina åsikter och då hittade jag Moderaterna. Och sen så, ja, kom hit 
och började intressera mig mer och mer för det här, så jag gick med och sen, styrelsen ett tag, 
men sen vet ju hur systemet som, som Socialdemokraterna styrde, som jag uppfattade, den 
kommunala skolan och börja på gymnasiet som inte alls funkade för mig, en massa saker man 
inte kunna trycka på, med mycket kompisar som blir nerslagna på stan och polisen har inte 
kommit, det är mycket saker för mig var det väldigt viktigt som jag inte tyckte inte då lyftes 
fram, och då valde jag motparten, jag har alltid varit väldigt självständigt, jag tyckte att man 
skulle kunna göra vad man vill utan någon lägger sig i, speciellt politiker, det räcker med 
förälder, kan vara där och stötta. Och då kände jag att det var det bästa jag tyckte då och sen 
har jag växt in och jag tyckte det var jätteroligt att engagera sig politisk. 

Det verkar som både interesse och motivation gick hand i hand. Det är ganska svårt att 
medverka utan att känna intresse, och utan intresse eller kunskap så saknas motivation för 
delaktigheten. Som många informanter förklarar, så blev de medvetna och berörda av olika 
händelser i samhället som tände en gnista till att göra någonting åt saken. Tillsammans med den 
här motivationen så tyckte de helt enkelt också att det var kul. 

Ökad representation 
Jag återvänder tillbaka till diskussionen som började under rubriken bakgrund. Som tidigare 
nämnts så har en ökning av representation bland ungdomar presenterats som en lösning av hur 
man ska kunna öka ungdomars delaktighet inom politiken. För att kunna lyckas, så måste stödet 
för ungdomsinsatser stärkas och ge ungdomarna själva den känslan av delaktighet som behövs. 
Som framtidens medborgare så är de viktigt att de inte får en känsla av apati och likgiltighet när 
möjligheten av att delta är alltid öppna för dem. Förespråkare för lösningen anser att skolorna 
måste bli mer öppna för politikens diskussioner och ge eleverna fler möjligheter av att möta 
representanter för partierna och deras ungdomsförbund. En av informanterna som stödde den 
här lösningen var MUF: 

Främst så är det att skolor måste vara mer öppna för att låta politik, politiker, politiska 
ungdomsförbund och, komma till skolorna och prata med elever, för det är väldigt många 
skolor som policy över att dom bara får komma dom veckorna man har samhällskunskap i 
nian, och det är lite som att lärarna och rektorn bestämmer över när eleverna ska vara 
intresserade och det är just dom här två veckorna på vårterminen, sjuan, åttan och nian. Och 
det är ju inte jätte bra heller, det är väl mer… är elever intresserade så ska dom, bli informerade 
om hur man kan göra och, det är tyvärr inte riktigt så idag, man vill använda ha lite mer 
öppenhet, bland de olika faktorer i skolor, förbund och partier. 

MUF anser att gymnasiet bidrar med för lite kontaktsmöjligheter till gymnasieelever och 
försöker begränsa politikens inflytande för skolungdomar. Detta leder till att ungdomar som 
söker att delta inom demokrati blir tvungna att söka på egen hand. Informanten anser att politisk 
intresserade elever borde få tillgång till information angående hur de kan medverka för att öka 
ungdomens politiska medvetande. Informanterna anser att den perioden i gymnasiet som 
används för politisk kunskap räcker inte och borde ökas till flera tillfällen.  
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Avslutande diskussion 
När ungdomarna själva tillfrågades om rösträttsåldern så splittrades de mellan de två sidorna. 
Under intervjuerna så tog Grön Ungdom och KDU upp rösträttsåldern. MUF och LUF 
informanterna tyckte att rösträtten hade en minimal påverkan på delaktigheten. Enligt deras 
åsikter så accepterade de flesta ungdomar faktum över att de inte får rösta förrän arton år. Grön 
Ungdom som var yngre än tjugo visade sitt stöd för sänkningen, medan KDU som var 21 ville 
helst inte att sänkningen skulle gå igenom. KDU ansåg att det inte är antalet delaktiga som är det 
viktiga, men att deras insatser skulle inte vara genomförbara på grund av unga människors brist 
på insyn i systemet.  

Den här splittringen var uppenbar även bland ungdomsstyrelsens rapport där deltagare yngre 
än arton förespråkade för sänkningen. De kände att förslaget skulle förbättra deltagandet till 
skillnad från deltagarna över 20. De som var emot sänkningen tyckte att ungdomar behöver inte 
nödvändigtvis kunna rösta för att känna sig delaktiga. 

Debatten har funnits sedan 1994 och kanske kommer inte lösas snart. Båda sidor har starka 
argument, men förhållandet mellan dem behöver inte vara direkt motsägande heller. Kritiker till 
sänkningen nekar inte att förslaget skulle öka delaktigheten men är faktisk mer kritiska till 
konsekvenserna av förslaget. Bara för att fler ungdomar medverkar innebär det inte att besluten 
de gör är alltid det rätta. Med tanke på ungdomars brist på insyn så fruktar man konsekvensen av 
att politiken blir mer populistisk, att gestaltningen och inte budskapet blir avgörande. Ungdomars 
perspektiv på politik skiljer sig betydligt från äldre medborgare som har engagerat sig inom 
politiken i flera år. Förespråkarna av sänkningen har däremot inte minskat sina förhoppningar 
över ungdomens förmåga att kunna hantera sitt inflytande och möjligheter på ett moget sätt om 
förslaget skulle gå igenom. Enligt dem så är dagens ungdomar tillräckligt kunniga för att hantera 
en förändring av rösträttslagen.  

Den drivande motivationen som informanterna beskriver har belysts som både problematisk 
och fördelaktig. På den ena sidan anser de att det är beundransvärt att ungdomar känner sig starkt 
motiverad till att medverka politisk i samhället, men om den används på rätt sätt är fortfarande en 
pågående diskussion. Motivationen finns starkt bland ungdomar, men ändå enligt informanterna 
så är det väldigt få som söker sig till politiska ungdomsförbund. På senaste tiden har förbunden 
drabbats av minskat stöd och förtroende, vilket drabbas ungdomar i stort sett. De politiska 
ungdomsförbunden är länken mellan ungdomar och folkets ledare, och utan förbundens 
inflytande så försvagas detta band.  

Trots den minskade delaktigheten bland förbunden så får jag en uppfattning från forskningen 
och synpunkterna att ungdomen är mer delaktig i samhället än vad man tror. Dessa individer är 
faktiskt lätt att hitta bara man vet var man söker. Ungdomar deltar socialt inom sport, utbildning, 
fester eller andra former av engagemang. Även om de flesta ungdomar inte är politiskt delaktiga 
så medverkar många ungdomar på sina egna villkor.  

För att avsluta så tycker jag att ungdomar har bevisat att de kan medverka i samhället och 
politiken med dagens möjligheter. Debatten om rösträtten verkar inte behövas. Delaktighet inom 
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samhället sträcker sig långt bortom möjligheten att rösta, och därför kan debatten om 
rösträttslagen kännas överlödigt. Frågan är bara varför förbundens medlemmar känner att 
förtroendet minskar för ungdomsförbunden och varför ungas representation sjunker bland 
politiker? Vi har fastställt att möjligheterna för delaktighet finns, men har jag svårt att tro 
partipolitiken och rösträtten kan vara orsaken till ungdomspolitikens nuvarande läge. 
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Boendedelaktighet i en ideell verksamhet 
Fermesk Dello 

Inledning  
I september 2007 inleddes med initiativ från stadsråden Göran Hägglund och Nyamko Sabuni en 
dialog mellan regeringen och den ideella sektorns aktörer på det sociala området. Dialogen 
utmynnades den 31 mars 2008 i ett gemensamt förslag till en överenskommelse om statens 
framtida relationer med den ideella sektorn.184 Nyamko Sabuni säger i ett pressmeddelande:  

Den ideella sektorn är viktig i ett demokratiskt samhälle inte minst när det gäller människors 
egen makt att påverka såväl sin vardag som samhället i stort. Dialogen ska underlätta att en 
betydligt större mångfald av utförare och leverantörer växer fram inom hälso- och sjukvården 
och omsorgen.185 

   Själva förslaget kan illustrera de senaste decenniernas samhällsomvandling från en centraliserad 
välfärdsmakt där staten huvudsakligen ansvarat för medborgarnas välfärd till en idag allt mer 
decentraliserad maktordning där talet om medborgarnas engagemang och delaktighet i 
samhällslivet har ökat.186 I och med denna process har nu staten och den ideella sektorn gjort en 
sorts överenskommelse om hur välfärden i Sverige ska skötas. Det är just i den typ av möte och 
samspel mellan det ideella och det offentliga som min studie tar plats.  
   I denna uppsats studerar jag en ideell verksamhet som i en svensk medelstor stad arbetar med 
att uppmuntra boende att bli delaktiga i att förändra det egna bostadsområdet. Verksamheten 
finansieras huvudsakligen av kommunen, ett allmännyttigt bostadsföretag och Svenska kyrkan. 
Jag har under hösten 2007 och våren 2008 rört mig i området, intervjuat aktiva boende, så kallade 
eldsjälar och deltagit på olika möten. I den här uppsatsen kommer du att få ta del av de 
förståelser jag bär med mig från detta arbete. Innan jag går djupare in i min egen studie vill jag 
dock först genom en rapport från integrationsverket ge en bild av hur politiker och forskare i 
Sverige resonerat kring boendedelaktighet samt visa på områdets komplexitet. 

Politik och boendedelaktighet  
Integrationsverkets rapport Förort i fokus – interventioner för miljoner är en sammanställning och 
analys över nordisk forskning rörande de statliga insatser som gjorts i så kallade ”utsatta” 
bostadsområden.187 Rapportens författare Helene Lahti Edmark beskriver att de allt mer 
uppmärksammade förhållandena såsom segregation och marginalisering i främst storstädernas 
förorter under 1990-talet ledde till en uttalad politik särskilt riktade mot storstadsregionerna. I 
Sverige initierades under 90-talet en rad stora nationella program med satsningar för att lösa de 

                                                
184 Integrations- och jämställdhetsdepartementet & Socialdepartementet, 
http://www.regeringen.se/sb/d/9432/a/87347, hämtad 080520. 
185 Ibid. 
186 Magnus Dahlstedt, Mångkulturell demokrati genom civilsamhället?, (Umeå, 2000), s. 3 
187 Helene Edmark Lahti, Förort i fokus – interventioner för miljoner. (Norrköping, 2002)  
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uttalade problemen med förorternas utsatta situation, kopplat till faktorer såsom hög andel 
invandrare, ökad arbetslöshet, isolering, otrygghet, och bidragsberoende.188  
   Enligt Lahti Edmark har delaktigheten hos de boende framhållits av många forskare som en 
avgörande faktor för ett framgångsrikt förändringsarbete i bostadsområdena.189 Betoningen på de 
boendes delaktighet menar Lahti Edmark, har förstärkts under 90-talet då krav från staten 
gentemot kommunernas insatser i de utsatta områdena har skärpts. I de statliga direktiven för de 
lokala politikerna och tjänstemännen ska insatserna byggas från ett underifrånperspektiv som sätter 
målgruppens medverkan i fokus, något som utvecklas i En känsla av delaktighet av Nina Edström 
& Emil Plisch.190 Samtidig uppmärksammar Lahti Edmark att flera forskare har diskuterat 
huruvida det är möjligt att främja medborgarens aktiva deltagande genom ett uppifrån kommande 
påbud om ett underifrånperspektiv.191 Forskaren verkar mena att talet om delaktighet ibland 
snarare handlar om en politisk positionering än en vilja till reell omfördelning av makt.192  
    Andra frågor som studien lyfter är ”vem engagerar sig, hur ska man betrakta den relativt lilla 
grupp av aktiva som är engagerade och hur ska man betrakta risken för att särintressen blir 
styrande? ”193   
   Delaktiga boende benämns såväl i politiska som vetenskapliga sammanhang som den mest 
avgörande enskilda faktorerna för "framgång" men begreppet är samtidigt mångtydigt. Den 
ideella verksamheten i denna uppsats använder termen inifrånperspektiv. Vissa väljer att tala om 
underifrånperspektiv, andra om medborgardeltagande eller underifråninitiativ.194 I denna rapport är det 
tydligt att det råder oklarhet kring de boendes delaktighet. Därför menar jag att det är viktigt att 
problematisera och tydliggöra olika uttryck för delaktighet i vardagliga sammanhang, något jag 
hoppas göra genom denna uppsats. 

Syfte & frågeställning 
Mitt syfte är belysa hur delaktighet görs i en ideell verksamhet och vad det kan tänkas få för 
betydelse i människors identitet och vardagsliv. 

- Hur beskrivs och upplevs det egna delaktigheten i verksamheten? 
- Hur motiveras boendedelaktighet? 

Fältet   
För att bilda mig en uppfattning om den ideella verksamheten som varit föremål för studien har 
jag läst in mig på verksamhetens egna material, såsom officiella dokument, folders och andra 
trycksaker relaterade till verksamheten.     

                                                
188 Edmark Lathi, s. 40ff 
189 Ibid., s. 90f 
190 Nina Edström & Emil Plisch, En känsla för delaktighet. En studie om underifrån perspektivet i storstadssatsningen, (Tumba, 
2005)  
191 Edmark Lathi, s. 73 
192 Ibid., s. 75f 
193 Ibid., s. 97f 
194 Ibid., s. 91f 
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   Verksamheten drivs sedan några år tillbaka i ett bostadsområde belägget i utkanten av en 
svensk medelstor stad. Staden och bostadsområdet utgör snarare en kuliss eller bakgrund än 
fokus för undersökningen. Verksamheten uppkom med bakgrund av att ett allmännyttigt 
bostadsföretag fick i uppdrag att marknadsföra området med syfte att sänka antalet outhyrda 
lägenheter och utveckla området. Våren 2001 startades verksamheten med en grundidé om att 
låta de boende komma till tals och bli delaktiga i förändringsarbetet.  
   Alla projekt inom verksamheten bedrivs ideellt av vad som kallas eldsjälar. Dessa eldsjälar får 
då ansvaret att driva projekt som de själva intresserar sig för. Tanken är att projekten på olika sätt 
ska bidra till ett attraktivt och välmående bostadsområde för alla. När jag gör denna studie finns 
det omkring 40-45 aktiva eldsjälar och ett mindre antal medhjälpare, det vill säga ideella som inte 
har ansvar för egna projekt. Eldsjälsprojekten utgörs av många olika verksamheter, som exempel 
kvällsvandring, läxhjälp för barn och ungdomar, mediegrupp som arbetar med lokalradio och tv 
samt olika träffpunkter för äldre.   
   Som stöd för eldsjälarnas arbete ingår verksamheten också i ett nätverk av representanter från 
diverse myndigheter, olika föreningar och organisationer med koppling till området. Gemensamt 
för denna grupp är att de sympatiserar med verksamhetsidén och att de vill se en utveckling av 
bostadsområdet.  
   Verksamheten har även en anställd organisatör, vars uppgift dels är att stödja eldsjälarnas 
engagemang och dels att på olika sätt uppmuntra andra boende att ta initiativ. Organisatören har 
sin arbetsplats i verksamhetslokalen. Denna lokal är till för alla som är engagerade i 
eldsjälsprojekten och är en plats för boende att få information om verksamhetens arbete och hur 
man kan går tillväga för att engagera sig. Verksamheten har också en styrelse. 

Urval och informanter 
Jag tog kontakt med fältet första gången genom att ringa upp organisatören i verksamheten och 
blev därmed inbjuden till verksamhetslokalen för ett närmare samtal om min studie och om 
verksamheten i stort. Organisatören har fungerat som min nyckelinformant195 under fältarbetets 
gång då jag blivit tipsad och inbjuden till relevanta möten för fältarbetet.  
   Jag har intervjuat sex informanter, varav fem är eldsjälar och en är medhjälpare. Urvalet kan 
beskrivas som en kombination av bekvämlighetsurval och kedjeurval.196 Vilket innebär att jag har tagit 
kontakt med informanterna som jag träffat genom de möten jag varit på. Jag har även till viss del 
haft ett mer strategiskt urval då jag sökt mig också till eldsjälar som inte är fullt så aktiva som de 
som de närvarande på mötena. Det gjorde jag genom att via telefon kontakta en eldsjäl som fanns 
med på verksamhetens hemsida.     
     Av informanterna är två män och fyra kvinnor i spridda i ålder mellan 35 till 70 år.  
Informanter har varit med i verksamheten allt ifrån ett till åtta år och vid tidpunkten för 
intervjuerna beskrev informanterna att de la ner i mellan åtta timmar varje dag till två timmar 

                                                
195 Bryman, s. 285 
196 Ibid., s. 286 
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varannan vecka på arbetet med det egna projektet. Informanterna är antingen pensionärer eller 
hemma från jobb av någon annan anledning.  

Metod och tillvägagångssätt  
Denna studie är genomförd som ett etnografiskt fältarbete. Vilket innebär att jag har närmat mig 
verksamheten med deltagande observation och kvalitativ intervju.197 Det empiriska materialet har sedan 
analyserats utifrån metoden grundad teori.  Då dessa metoder redan har beskrivits i antologins 
inledning kommer jag här endast att skissa upp en bild kring hur jag har gått tillväga vid 
tillämpningen.    

Observation 
Jag har fört observationer på tre olika slags möten som arrangerades av verksamheten. Vid 
mötena har jag pendlat mellan vad Bryman beskriver som observatör som deltagare och deltagare som 
observatör 198. Det innebär att jag vid vissa tillfällen suttit tyst och antecknat. Vid andra tillfällen har 
jag däremot varit mera aktiv både innan och efter mötena samt i samband med fikapauser då jag 
fört konversationer med deltagare på mötet.  
   Till den första observationen blev jag inbjuden av organisatören som förklarade att mötet var 
ett informellt tillfälle att göra ”reklam” för verksamheten inför viktiga finansiärer. Mötet hölls i 
verksamhetslokalen och de närvarande bestod av några eldsjälar, organisatören, två 
kommunalpolitiker, tre representanter från bostadsföretagen, en tjänsteman från kommunens 
planeringskontor samt två personer från verksamhetens styrelse. På mötet gjordes en muntlig 
presentation av verksamheten under vilken deltagarna ställde frågor som diskuterades. Vid mötet 
presenterade jag mig och vad min studie handlade om. Därefter frågade jag om det kändes okej 
för de medverkade att jag närvarande vid mötet och jag berättade att jag hade med mig ett 
informationsbrev199 med utförligare beskrivning av studien för de intresserade. Brevet innehöll mina 
kontaktuppgifter och berättade hur materialet skulle användas samt när och hur det skulle 
publiceras. I informationsbrevet framgår det även att det är helt frivilligt att delta och alla 
inblandade har rätten att när som helst avbryta sitt deltagande under arbetets gång. 
   Min andra observation var till en början en gudstjänst som sedan avslutades i kyrkans 
församlingslokal med fika och möte för alla som var intresserade.  På mötet var bland annat ett 
tiotal eldsjälar närvarande, några präster och en grupp konfirmander. Det som diskuterades under 
mötet berörde huvudsakligen verksamhetens betydelse för bostadsområdet och Svenska Kyrkans 
fortsatta finansiering till verksamheten. Under mötet satt jag och fikade tillsammans med några 
eldsjälar som kände igen mig från tidigare observation och jag försökte diskret som möjligt föra 
anteckningar i ett skrivblock. Då min fokus framförallt låg på informanterna och då mötet var 

                                                
197 Magnus Öhlander, (b), ”Utgångspunkter” i Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 
1999), s. 10f 
198 Bryman, s. 286ff  
199 Alver & Øyen, s. 100 
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öppet för allmänheten med många närvarande gjorde att jag inte presentera mig själv inför alla på 
mötet.  
   Den sista och tredje observationen var ett möte anordnat i syfte att diskutera framtida 
marknadsföring av verksamheten både i och utanför bostadsområdet. Mötet ägde rum över en 
fika och kändes informellt eftersom alla verkade känna varandra rätt väl och då mötet hölls 
samtidigt som några eldsjälar arbetade med en radiosändning. Under mötet var organisatören och 
ungefär åtta eldsjälar samt medhjälpare närvarande. Då alla inte var närvarande samtidigt vid 
mötet presenterade jag mig allt eftersom när jag fick möjlighet. De frågor som gicks igenom rörde 
vilka som skulle ansvara för vissa inplanerade arrangemang och kring hur verksamheten bättre 
kunde marknadsföra sig i framförallt bostadsområdet. Jag fikade tillsammans med de andra vid 
mötet och skrev då ner några stödord på ett kalenderpapper som alla hade fått för att efteråt 
kunna återge så mycket som möjligt av vad som skedde under mötet.             

Intervjuer 
Jag har totalt utfört fem kvalitativa intervjuer, men med sex inblandade, då två personer deltog 
vid ett av intervjutillfällena. Mitt syfte med intervjuerna var, som det ofta är med kvalitativa 
intervjuer, att försöka nå en djupare förståelse för informanternas upplevelser och tankar.200 Jag 
använde mig av ”semistrukturerade” intervjuer för att jag ville att intervjuerna skulle lämna stort 
utrymme för ett mer fritt berättande utifrån vad informanten upplever relevant och viktigt. Det 
innebar att jag la upp en intervjuguide med specifika teman som jag ville beröra, och som sedan 
låg till grund för de samtal jag genomförde med informanterna. De olika temana har ändrat 
karaktär under fältarbetets gång, men så här i efter hand har jag kunna urskilja ett huvudsakligt 
mönster då intervjufrågorna har kretsat kring teman som: ”erfarenheter i verksamheten”,” det 
egna engagemanget och projektet” och ”bostadsområdet”. 
   Jag har försökt att hålla mig flexibel till informanternas utsagor, genom att ställa följdfrågor, 
uppmuntrat till att berätta mer och bett om tydligare förklaringar.201 Det har också inneburit att 
jag försökt att tolka informanternas uttalande i själva intervjusituationen genom att ibland 
summera i egna ord hur jag har uppfattat svaren och därefter frågat om det stämmer överens 
med informantens egen uppfattning.  
  Platserna för intervjuerna valdes utifrån informanternas önskemål. All intervjuer genomfördes i 
verksamhetslokalen förutom en intervju som genomfördes i informantens hem. Samtliga 
intervjuer var från ungefär 40 till 60 minuter långa och de har alla spelats in och sedan 
transkriberats för att kunna analyseras.  

Tillvägagångssätt vid grundad teori   
Det empiriska materialet i form av observationsanteckningar och intervjutranskriptioner har 
analyserats med hjälp av grundad teori. Jag kommer här att beskriva hur jag praktiskt använt 

                                                
200 Kvale, s. 13 
201 Bryman, s. 301ff 
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grundad teori för att analysera mitt fält. Där jag använt mig av grepp från Guvå & Hylanders 
metodlitteratur markerar jag detta.202  
   När jag har arbetat mitt material har jag läst det noggrant och ställt frågor till det.203 Jag har 
markerat meningar, stycken och avsnitt där jag sett eller anat att något intressant händer, dessa 
har varit mina indikatorer.204 När jag läst vidare i materialet har jag kunnat se kopplingar mellan 
olika skeenden och delar av texten. Ibland har det handlat om att sett att samma sak funnits på 
fler platser, ibland har det mer handlat om att de har något annat med varandra att göra, kanske 
att det som händer i ett stycke sker på grund av det jag ser i ett annat stycke.205 Ibland fördjupar 
de varandra, ibland motsäger de varandra. När det senare händer måste jag fråga mig vad det 
betyder för min förståelse av materialet i stort och de enskilda stycken jag markerat upp och 
tolkat. 
   När jag fått en djupare förståelse av de stycken och skeenden jag markerat upp började jag 
benämna dem, på så sätt samlade jag på mig en uppsättning koder för intressanta skeenden. Jag 
har försökt kortfattat beskriva vad det är som händer där och vad det betyder. Ibland har det 
räckt med ett enda ord, i andra fall har det slutat med att jag skrivit ned en längre fundering, ett så 
kallat memo.206 Jag har hoppat runt i materialet, uppdaterat mina benämningar och låtit 
relationerna dem i mellan utvecklas. När flera skeenden haft mycket med varandra att göra har 
det blivit tydligt att något extra intressant är på gång. Det är sådana skeenden jag undersökt extra 
noggrant.207 Parallellt med mitt arbete med materialet har jag läst in mig på teori och tidigare 
forskning som knutit an nära till det jag sett i materialet och på fältet. Att arbeta med grundad 
teori har för mig betytt att gång på gång återvända till materialet i sig, till de skeenden jag 
benämnt och till mina funderingar kring detta. Med tid och arbete har detta utvecklats till 
analysen jag presenterar i den här rapporten.  

Etiska reflektioner 
I mitt arbete har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.208 Detta har 
inneburit att jag har varit mån om att personerna som deltagit i studien varit förstådda med vad 
jag gör, att det är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.209 Det betyder att 
jag som forskare är skyldig att skydda deltagarnas identiteter.210 För att kunna erbjuda deltagarnas 
rätt till största möjliga konfidentialitet har jag därför hållit alla informanter anonyma och jag 
nämner inte verksamheten vid namn. Jag har dessutom utelämnat vissa uppgifter eller ersatt dem 
med andra uppgifter med likvärdig betydelse. Däremot har jag haft svårt att utlova informanterna 
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fullständig anonymitet inom verksamheten då det är ett litet socialt sammanhang där de flesta 
känner varandra, det kan för deltagarna därför kanske inte vara så svårt att komma fram till vem 
som har deltagit. Det jag ytterligare har gjort för att undvika att peka ut någon i studien är att jag 
har fokuserat på de nyanser som funnits i samtalen utan att betona eller lyfta fram vem det är 
som har sagt vad. Jag har slutligen gjort avvägningen att det är viktigare att deltagarna inte kan 
identifieras utanför verksamheten än inom. 
   Som det har diskuterats i den gemensamma delen av denna antologi, är det alltid viktigt att man 
som forskare försöker medvetengöra sin egen påverkan på utformandet av materialet under 
forskningsprocessen. Jag har reflekterat kring hur informanternas tillhörighet i verksamheten kan 
påverka deras utsagor. Eva Fägerborg uppmärksammar hur personer på samma arbetsplats kan 
”en mall för ögonen som reglerar vad man förväntas berätta och vad som bör förtigas.”211

  Det 
har därför blivit viktigt för mig att uppmärksamma frågor som Ser informanterna sig som 
representanter för verksamhet och då medvetet eller omedvetet svarar i linje med verksamhetens 
intressen? På detta sätt kan mötet mellan mig och informanterna påverkas av denna ”tredje 
närvarande” på ett avgörande sätt.212 

Tidigare forskning och teoretiska resonemang 
Nedan följer en kort representation av tidigare forskning och teoretiska resonemang som jag har 
funnit särskilt relevant för studien 
    Studien Medborgarnas insatser och engagemang i civilsamhället- några grundläggande uppgifter från en ny 
befolkningsstudie är en statlig undersökning skriven av Lars-Erik Olsson, Lars Svedberg och Eva 
Jeppsson Grassman.213 Studien syftar till att belysa hur svenskarnas ideella insatser och 
engagemang i civilsamhället har förändrats från början av 1990-talet till början av 2000-talet.214  
Det mest intressantaste resultatet, enligt författarna själva, är att medborgarnas engagemang i 
frivilligt arbete är fortfarande högt och stabilt i jämförelse med tidigare studie som gjorts i början 
av 90-talet. Författarna pekar på att drygt hälften av de tillfrågade i studien hade under senaste 
året utfört frivilligt arbete, vilket är i ett internationellt perspektiv en mycket hög nivå.215  
Samtidigt uppmärksammar studien att även om Sverige har ett högt engagemang i alla grupper i 
samhället, är det vanligast bland högutbildade och väletablerade människor med hög inkomst att 
engagera sig i frivilligt arbete.216 Författarna pekar även på en risk för en ökad polarisering inom 
civilsamhället där en majoritet är engagerade i frivilligt arbete samtidigt som det också finns en 
relativt stor grupp som inte är delaktiga i frivilligt arbete.217 
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    I antologin I stadens utkant. Perspektiv på förorter diskuterar författarna olika aspekter på 
miljonprogramsområden som ofta är laddade med ord som segregation och utanförskap.218 I 
artikeln ”Betongförorten som tecken” beskriver Per-Marrku Ristilammi hur förorten oftast har 
framställts som annorlunda i förhållande till det övriga samhället.219 Ristilammi menar att denna 
”annorlundahet” under årens lopp tagit olika former, på 1960-talet var förorterna modernitetens 
spjutspets, på 1970 talet var det en plats för de underprivilegierade och på 1990 talet blev det ett 
område där svenskar inte bor.220 

Govermentality 
Jag har funnit begreppet govermentality intressant då det öppnar upp för analyser av modern 
maktutövning. I min beskrivning av begreppet governmentality lutar jag mig mot 
begreppsförklaring som presenteras i det inledande kapitlet skrivet av Sofia Lövgren i antologin 
Viljan att styra – individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker.221 Begreppet govermentality 
myntades av Michel Foucault och är en sammanslagning av orden ”govern” (styrning) och 
”mentality” (inställning).222 Govermentality kan förstås som att maktutövning alltid grundar sig i 
att det finns en inställning till det som skall styras, menar Lövgren.223 Genom perspektiv som 
Governmentality, menar Lövgren, kan vi förklara och analysera ”det som är specifikt för nutida 
maktutövning” och gör det möjligt att studera hur ”olika former av makt […] påverkar, styr, 
formar och leder individers handlingar”.224 Lövgren varnar för att förstå governmentality som 
”institutioners maktutövning” utan menar istället att det ”handlar […] om en mängd vardagliga 
praktiker, tekniker och praktiska kunskapsformer […] som alla syftar till att fostra individer.” 
Governmentality kan beskrivas som olika sätt att förstå politisk styrning. Det finns med andra 
ord flera olika ”governentalities”. Nedan kommer jag att beskriva en sådan, som är vanlig i 
dagens svenska samhälle. 
   En typ av governmentality som är vanlig i dagens samhälle är, enligt Lövgren, en liberal sådan 
där fria och självständiga individer ändå kontrolleras på olika sätt.225 Istället för att styra främst 
genom ”straff och korrigeringar”, som hon menar kännetecknar ett tidigare samhälle, 
kännetecknas det nuvarande samhället av en ”försiktigare och blygsammare” styrning.226 I ett 
sådant sammanhang kontrolleras den fria medborgaren genom till exempel utbildning eller 
genom att experter och institutioner skapar förväntningar på hur individen ska bete sig.227 
Lövgren skriver att kontrollen sker genom ”övertalning med antydan om repressalier om önskan 
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inte efterföljs”.228 Där disciplinen tidigare var utanför individen är det med andra ord nu den fria 
individen som själv skall styra sig utifrån de förväntningar som ställs på den.  
   Om individen möter motgångar är det individens eget fel. Lövgren menar att individen får ett 
slags ansvar och skyldighet att vara självständig och fri. Det yttersta misslyckandet är därför 
oförmågan att ta detta ansvar. Lövgren beskriver hur individen då, som tidigare, reformeras 
genom till exempel mentalvård, utbildning eller någon annan disciplinerande process. Skillnaden 
är förhoppningen att individen ska lära sig att styra sig själv.229 
   Lövgren kallar den governmentality jag beskriver ovan ”en liberal variant av politisk styrning”.230 
Jag kommer att använda mig av förståelsen av denna och idén om governmentality i stort för att 
fördjupa min förståelse av mitt material.  

Analys 

Att vara eldsjäl 
I verksamheten kallas de boende som är delaktiga i att förändra och utveckla bostadsområdet för 
eldsjälar.  I verksamhetens officiella dokument och trycksaker, som jag har tagit del, beskrivs en 
eldsjäl som en ”vanlig, glad och engagerad boende som har bestämt sig för att göra 
bostadsområdet bättre”. Genom sitt eget initierade projekt driver eldsjälen en specifik fråga som 
ska bidra till denna utveckling. Att vara delaktig i verksamheten innebär således att de boende är 
medverkande i förändringsarbetet genom sitt ideella arbete som eldsjäl. Men hur beskriver 
informanterna sitt ideella arbete som eldsjäl, och vad kan det betyda?  En informant förklarade 
vad en eldsjäl på följande sätt. 

Eldsjäl är en person som har ett brinnande intresse för att göra någonting och det är ideellt  

Informanten beskriver en eldsjäl som en person med ett brinnande intresse. Det som beskrivs här 
tycker jag överensstämmer väl med de beskrivningar som ges i verksamhetens skriftliga 
trycksaker och officiella dokument. I informantens uttalande tolkar jag bilden av en eldsjäl som 
en person med ett särskilt starkt intresse och vilja till att göra någonting och detta görs frivilligt 
utan betalning. Ordvalet ”brinnande” likväl ordet ”eldsjäl” får mig att associera till att något hålls 
brinnande och levande, en sorts livskraft med en nästan andlig innebörd. Bilden av en eldsjäl som 
en person med ett ”brinnande” intresse, kommenterar en annan eldsjäl på följande sätt.   

Ja om man ska beskriva det med sådana där ord som det står i tidningen så brinner man för 
någonting. Eh å brinner å brinner nej jag tycker det är, jag har ju jobbat ideellt inte bara i 
Sverige […] det man gör då det gör man ju för att man vill göra det inte för att få en massa 
pengar[…] man gör det här för att man tycker det är roligt och man gör det i intresse. 

Informanten verkar inte vilja beskriva sig själv i betydelsen att man brinner för någonting. I 
uttalandet tycker jag mig se att informanten förhåller sig till den tillsynes officiella bilden av en 
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eldsjäl och uttrycker själv en sorts avstånd och tveksamhet i att beskriva sig i just de ordalagen. 
Istället tycks informanten hellre vilja beskriva sig själv som en person som tycker det är roligt att 
arbeta ideellt och att hon gör det i eget intresse. En ytterligare informant gjorde i sin beskrivning 
av sig själv en åtskillnad mellan att vara eldsjäl i sitt eget projekt och att vara en eldsjäl i 
verksamheten.   

Jag är ju två personer, dels är jag ju eldsjälen som jobbar i projektet och dels är jag ju bara en 
eldsjäl i gruppen kan man ju säga i verksamheten, vi är 45 eldsjälar fast med olika projekt 

Informanten beskriver sig själv här som två personer, dels är han eldsjäl i sitt eget projekt och 
dels en eldsjäls bland alla andra eldsjälar i verksamheten. En möjlig tolkning av detta uttalande är 
att deltagandet i verksamheten för informanten innebär att identifiera sig själv i relation till sitt 
eget projekt men även i relation till ett kollektiv, det vill säga ”eldsjälsgruppen”. 

Delaktighet som aktivitet och samspel 
De olika projekten som bedrivs av eldsjälarna i verksamheten inrymmer en mängd olika 
aktiviteter, som ett axplock kan nämnas, läxhjälp för barn och ungdomar, teatergrupp, stöd till 
arabisktalande föräldrar, matlagningskurs, musikprojekt, datakurs och träffpunkt för äldre. Det 
här är några exempel på projekt som den ideella verksamheten erbjuder boende i 
bostadsområdet. Eldsjälar kan således beskrivas vara delaktiga inom verksamheten på en mängd 
olika sätt. Att arbeta ideellt som eldsjäl innebär för informanterna någon form av aktivitet som 
innegriper möten och interaktion med andra människor. Mitt samlade intryck av hur 
informanterna beskriver sina upplevelser av att vara eldsjäl kan sammanfattas som ett positivt 
inslag i vardagen. Det kan handla om att bli igenkänd i bostadsområdet och bli positivt bemött av 
människor som kommer fram och hälsar. En informant uttrycker att arbetet i verksamhen får 
honom att känna sig jättestark och att han känner sig ”särskilt stolt med tanke på att det är 
ideellt.” En annan informant beskriver i citatet nedan att deltagandet i verksamheten har 
möjliggjort för henne att lära känna folk. 

Nu har jag börjat känna lite folk också på det här året sen jag gick med. Förut kände jag mig 
ensam faktiskt. Då gick jag ingenstans i stort sett, det gjorde jag inte. Nu har jag kommit i gång 
mer. 

För informanten tycks hennes deltagande i verksamheten innebära att bygga upp ett visst socialt 
nätverk med människor som hon tidigare saknade. Jag tolkar det även som att hon ser sig själv 
mer aktiv idag än tidigare innan hon gick med i verksamheten. Deltagandet i verksamheten tycks 
för informanterna ha en positiv betydelse för det sociala livet. En annan informant beskriver sitt 
arbete i verksamheten som en gåva att inte behöva arbeta efter någons annans direktiv ”[…] en 
gåva för jag behöver inte ta order av nån”.  Att informanten beskriver sitt frivilliga arbete som en 
gåva, tolkar jag att han upplever sitt arbete givande i att ha förmånen att själv få bestämma över 
sitt arbete. Ett ytterligare uttalande ger en lite annan nyansering på vad delaktig i verksamheten 
kan innebära.   
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Man lär känna många som bor just här. Såhär, man lär känna området också om man inte gjort 
det innan så släpper lite av den dåliga bilden som man har haft om bostadsområdet. Om man 
säger såhär man lär känna folk och ser att det inte är så farligt 

Informanten berättar att hon genom sitt deltagande i verksamheten fått möjligheten att lärt känna 
många människor som bor i bostadsområdet och även området i sig. Det verkar som deltagandet 
i verksamheten har haft ett värde i att motverka den negativa bilden som hon tidigare hade om 
bostadsområdet när hon numera upplever att det inte är så farligt. En annan informant ger en 
ytterligare infallsvinkel på hur erfarenheterna av att vara eldsjäl i verksamheten kan bidra till 
individens självupplevelse.   

I början var jag den här blyga personen, man ville inte prata mycket och sen man började här 
så bygger man upp sig själv. Känner den där självkänslan kommer tillbaka, man klarar och man 
är inte ensam […]och tack vare att man träffar folket här så vågar man prata. Öppna sig själv 
och visa.  

Informanten berättar att hon upplever att erfarenheterna i verksamheten har fått henne känna att 
hon inte är ensam och att det bidragit till att hon börjat öppna upp sig för andra. I det tolkar jag 
att hon upplever en förbättrad självupplevelse med stärkt självförtroende och självkänsla. 
Ordvalet ”bygga upp sig själv” är intressant då det möjligtvis går att betrakta förändringsarbetet i 
området som en process i att både bygga upp bostadsområdet och samtidigt förbättra personers 
individuella upplevelse av sig själva.  
    På min fråga huruvida det finns några brister i verksamheten som behövs förbättras svarar en 
informant som inte är, så som samtalsutdraget visar, fullt lika aktiv i verksamheten som de övriga 
informanterna, att hon upplever att det finns en sorts ”klantänkande” och förklarar det på 
följande sätt.   

Ja det blir som om dom är en familj och det är ju inte nää men man är ju lite outsider jag är ju 
inte där, jag går dit å pratar nån gång ibland men dom som har varit där i många många år dom 
är ju en liten familj för sig. Och så ska det ju inte va. 

Det som här berättas tolkar jag som att informanten upplever att det finns en sammansvetsad 
grupp eldsjälar i verksamheten, denna grupp består av personer som varit med länge och är 
kanske de mest involverade och aktiva i verksamheten. Dessutom framgår det när informanten 
säger ”Och så ska det ju inte va”, att hon tycker det är fel att det finns ”en liten familj för sig” i 
verksamheten. I relation till den sammansvetsade gruppen beskriver sig informanten sig själv som 
en ”outsider”, vilket jag tolkar som att hon inte känner sig hemma eller som en del av gruppen.  
På samma fråga, det vill säga huruvida det finnas brister i verksamheten, svarar tre andra 
informanter att det ibland kan uppstår konflikter och konkurrens emellan eldsjälarna. Det kan 
yttra sig genom att ”[…]man säger grejer så här dumma saker och blickar, man blänger på 
varandra och hälsar inte[…]” berättar en informant. Konflikterna förklaras bottna i personlig 
osäkerhet såsom avundsjuka och lågt självförtroende och hanteras bäst genom att de berörda 
parterna sitter sig ner och pratar igenom problemen.  
    En del av informanterna ger också uttryck för att bli skeptiskt bemötta av boende i området. 
En informant berättar att hon har hört folk som säger att verksamheten inte behövs och att det 
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är en ”mupp-förening” där folk inte gör någonting ”vettigt”. Informanten förklarar vidare att 
dessa människor är personer som inte vill förändra någonting och ser inte hur mycket 
verksamheten har bidragit till bostadsområdet.  Detta yttrar en informant på följande sätt. 

[…] det är några människor som jag har hört […] dom tror att vi är samma som en cafeteria att 
man kommer och dricker kaffe här och pratar om varandras problem bara. Dom har fel, dom 
har inte kommit in här 

Enligt informanten finns det människor som tror att verksamheten är ett café där man kommer 
enbart för att dricka kaffe och prata om varandras problem, vilket informanten tillbakavisar med 
att säga att det inte stämmer. Jag tolkar det som att informanten upplever att det finns människor 
som inte vet vad verksamheten syftar till och att de egentligen inte har någon förståelse för vad 
verksamhet står för. Vad kan denna företeelse att bli bemött med skepticism och tveksamhet få 
för betydelse i upplevelse av ens tillhörighet? En möjlig tolkning kan vara att det förtydligar vem 
man själv är i verksamheten eller snarare vilka man inte vill vara, det vill säga människor som är 
icke-delaktiga och som inte tar ansvar för att förändra området. Denna tolkning finner jag stöd i 
Richard Jenkins resonemang om hur människors identitet skapas och omskapas i samspel med 
andra231. Enligt Jenkins, är identitet aldrig någonting ”fixerat” och ”färdigt” utan den skapas i en 
ständig förhandling om vilka vi är och vilka andra är.232 Identitetsskapande sker därför utifrån vad 
Jenkins kallar skillnader från och likheter med andra individer och grupper.233  På ett liknade sätt 
kan inte informanternas upplevelse av att vara delaktiga som eldsjälar skapas i ett vakuum utan är 
avhängigt den sociala interaktionen som sker i mötet med andra. Den subjektiva upplevelsen av 
att tillhöra ett socialt sammanhang, det vill säga en känsla av att vara accepterad, tillskrivs i det 
vardagliga samspelet mellan eldsjälar och dess omgivning. Att vara delaktig i verksamheten som 
eldsjäl kan innebär att definiera vem man är i relation till hur andra människor ser på en själv. 
Denna självdefinition har vi sett kan ske på olika sätt, det kan handla om att definiera sig själv i 
relation till en officiell bild av vad en eldsjäl är eller i relation till både att bli uppskattad och att bli 
missförstånd av andra. Det kan även innebära att definiera sig själv i relation till det egna 
projektet såväl som i relation till ett kollektiv. Delaktighet kan för informanterna betyda olika 
saker, det kan vara en plats för gruppbildning, gemenskap, personligt utveckling, trygghet, 
engagemang men även en plats för osämjor och konflikter.  

Individen och det gemensamma goda  
I verksamheten arbetar eldsjälar med individuella projekt som förväntas bidra med någonting 
positivt som gagnar alla hela bostadsområdet. Det tycker jag mig se i informanters uttalanden 
som ”det som är bra för mig är bra för dig” eller ”det är bra att vara ensam men det är bra att 
vara många som gör många saker”. I min fråga till informanterna om hur det kommer sig att 
startade upp sina respektive projekt lyfter de fram personliga intressen och kunskaper som den 
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viktigaste utgångspunkten. Samtidigt pekade de även på förhållanden i bostadsområdet som de 
anser särskilt angeläget att påverka genom sitt deltagande i verksamheten.   
    En angelägenhet som genomgående lyfts fram i såväl intervjuerna som de möten jag har varit 
med på är vikten av att arbeta med att förbättra den ”sociala biten”. Detta genom att främja olika 
aktiviteter i området och skapandet av mötesplatser där människor får möjligheter att träffas och 
umgås. Det talas i de mötessammanhang jag tagit del av bland annat i termer såsom ”social 
fattigdom” vilket beskrivs vara brist på sociala kontakter och som förklaras få negativa följder i 
människors identitet och vardagsliv i form av isolering och meningslöshet. En informant bedriver 
ett projekt med stöd av kommunen, vilket riktar sig mot boende som av olika skäl inte mår bra 
och vill ändra sin livssituation. Informanten berättar att sitt engagemang kommer ifrån egna 
personliga livserfarenheter av att själv ha mått dåligt och förklarar varför han tycker projektet är 
viktig.  

En handläggare är ju en tjänsteman, den jobbar ju för att följa ett regelverk och framförallt för 
att jobbar den personen för att få ut så många i arbete som möjligt. Om någon ligger på 
källargolvet och mår jättedåååligt så är det knappast troligt att en handläggare kan få ut den i 
arbete på en gång, du måste ha ett mellanled som bryr sig om, värnar om dom här 
människorna, känner för dom, har en förståelse för hur de upplever situationen. Och det kan 
ju bara nån som varit där själv. Och jag har ju varit i skiten och gått alla dom här vägarna, 
misslyckats med mina kontakter med handläggare, hamnat på fel ställe hela tiden, är man så 
dålig orkar man inte springa runt […] 

I uttalandet tolkar jag som att informanten uttrycker en sorts skepticism gentemot de sociala 
myndigheternas möjlighet att fånga upp och hjälpa människor som mår riktigt dåligt. En vidare 
förklarning skulle kunna vara att informanten möjligtvis ser myndligheternas oförmåga bottna i 
bristen på förståelse, och ”glappet” mellan personer som mår dåligt och myndigheterna ämnar 
projektet att överbygga genom att fungera som ett ”mellanled”. Uttalandet kan även tolkas att 
informanten poängterar behovet av hans egen verksamhet, då myndigheter inte är lika lämpade 
att ta hand om dessa människor. Citatet nedan är ett uttalande från en annan informant som 
berättar vad hennes projekt handlar om.    

Det är som många andra projekt att folk inte ska sitta hemma ensamma, utan komma ut lite 
och träffa andra, det blir den här sociala biten[…]för många här i området sitter och särskilt 
äldre sitter ju ensamma hemma å vet inte vad dom ska göra. Och det kan ju vara såna med 
sjukbidrag eller pensionärer såhär. Så oftast är det ju dom som kommer hit då. Det är ju 
meningen att det ska vara så (skratt) att dom ska komma ut lite och träffa andra. 

Informanten berättar om att det egna projektet handlar om som många andra projekt i 
verksamheten, om att möjliggöra för människor i området att komma ut och träffa andra. Jag 
tycker att uttalandet illustrerar i allfall utifrån informantens upplevelse att det finns en social 
isolering i bostadsområdet som är viktig att bryta. Uttalandet tycker jag mig även pekar på att 
informanten upplever vissa grupper särskilt isolerade, pensionärer och människor med 
sjukbidrag, och det är framförallt också denna grupp som informanten menar deltar i hennes 
projekt. Betydelsen av att aktivera sig beskrivs med än lite annan nyansering på följande sätt. 

 Man blir friskare om man umgås med folk och pratar och man kan nog tömma lite sjukhus 
om bara folk är tillsammans. 
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 Att aktivera sig på olika sätt genom att träffa folk, umgås och engagera sig tycks för informanten 
vara kopplad till att leva ett bra liv med en god hälsa i motsats till ett ensamt och passivt liv. 
Delaktighet och engagemang tycks överlag ha ett positivt värde i informanternas liv och förväntas 
leda till något gott för flera än den enskilda individen. I sammanhanget ser jag att idén om 
eldsjälen har ett symboliskt värde, där idén om eldsjälen står för de som associeras till det goda 
livet, det vill säga engagemang, delaktighet, självständighet och ansvarsfullhet. I motsats ter sig 
det passiva, bidragsberoende, sjuka, meningslösa och isolerande livet. Utifrån såväl intervjuerna 
och de möten jag har tagit del av, får jag uppfattningen att det finns en upplevelse om en sorts 
utanförskap i området som är viktig att bryta. Eldsjälen får här en central roll i arbetet att bryta 
utanförskapet, då själva idén om eldsjälen tycks inrymma föreställningar om hur den ideala 
invånaren i bostadsområdet bör vara.  I en folder som jag har tagit del av beskrivs verksamheten 
att utgå från en grundidé om att uppmärksamma och ”ta tillvara den enskilda individens talang, 
förmåga, och kapacitet därigenom stärka varje individs självkänsla och identitet så att hon känner 
sig värdesatt och delaktig i samhällsgemenskapen.” Det beskrivs vidare i foldern att det som 
”individen tillför bidrar i sin tur till att utveckla och stärka samhället runt omkring henne”. I detta 
menas, tolkar jag, att förändringsarbetet bidrar med att utifrån den enskildes ansträngningar att 
stärka både individen och samhället. Dessa beskrivningar tycker jag liknar i sort sett hur 
informanterna beskriver, upplever och motiverar sin delaktighet i verksamheten.  

Individen och ansvaret  
I verksamheten framstår engagerade och delaktiga boende som självkara aktörer och som en 
grundförutsättning att få tillstånd förändringar i bostadsområdet. Som en följd tycks också det 
egna ansvaret att förbättra och utveckla bostadsområdet vara uttalad. Det framgår tydligt på de 
möten vilket jag har tagit del av, där det kommer till uttryck i uttalanden som ”vi behöver se till 
att människor har ett ansvar att ser till att området förändras.” Delaktiga boende som tar ansvar 
eftersträvas även i ett informationsblad från verksamheten riktat till boende i området. I 
informationen uppmuntras boende att ta kontakt med verksamheten för att delge sina åsikter 
kring hur bostadsområdet kan utvecklas i framtiden och samtidigt påpekas att ”Vi måste vara 
flera som tar ansvaret! Annars tvingas våra politiker att göra det”. Citat från informationsbladet 
tolkar jag som en uppmaning att fler behöver ta sitt ansvar för annars är politikerna tvungna 
bestämma över de boendes huvuden. I en intervju berättar en informant om ansvar på följande 
sätt. 

[…] det vi är tvungna att ta här är ju ett ansvar för området […] kan vi ta ansvar för våra liv får 
vi möjligheten och friheten till att vara med och delta vilket är ett privilegium att ta hand om 
området och få det som vi vill. Och vet vi vad vi vill så har vi möjligheten att träffa politikerna. 
Dom är ju inte till för att vilja själva dom är representanter för oss som har valt dom eller hur. 
Då ska dom jobba för det vi vill. Och det glömmer folk bort, dom tror det ska röstas vart 
fjärde år och sen får dom göra vad fan dom vill. Fel fel fel säger vi, vi har ett ansvar för 
området vi ska se till att politikerna förändrar bostadsområdet. Och vi ska kämpa för att det 
ska bli så bra som möjligt. 
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Informanten berättar att de är ”tvungna” att ta ett ansvar för området. I uttalandet verkar ansvar 
inte enbart innebära ett ansvar för bostadsområdet utan ett ansvar för det egna livet. Dessutom 
berättas att ansvar leder till möjligheten att få ta hand om bostadsområdet och ”få det som vi 
vill”. En tänkbar tolkning av informantens beskrivning av förändringsarbetet kan förstås som en 
process.  Med sin början i individens ansvarstagande i sitt eget liv, varav möjligheter och frihet 
ges för att kunna vara delaktig i att påverka bostadsområdet i en riktning som de boende själva 
vill. I denna process verkar det som att informanten upplever att förändringsarbetet i 
bostadsområde möjliggör att komma fram till ett ”kollektivt intresse”. När informanten säger 
”vet vi vad vi vill så har vi möjligheten att träffa politikerna”, verkar skapandet av ett ”kollektivt 
intresse” vara en förutsättning till att få möjligheten att påverka makthavarna. Detta är någonting 
som jag även har uppmärksammat på de möten som jag tagit del av, då verksamheten i dessa 
sammanhang talar oftast för bostadsområdet med ”kollektiv röst”, det vill säga att det talas ofta i 
termer som ”vi i bostadsområdet”. En möjlig tolkning är att verksamheten i dessa sammanhang 
ser sig som representanter för hela bostadsområdet. Det kan också vara ett sätt för verksamheten 
att skapa legitimitet genom att just framställa sig som representanter för bostadsområdet i mötet 
med viktiga finansiärer.   
    Vidare i citatet ovan berättar informanten att politikerna är enbart representanter för 
medborgarna och att det inte räcker med att delta i samhället genom att rösta vart fjärde år och 
att det är rent ut sagt fel att inte göra mera. Vidare tolkar jag att informanten menar att de boende 
har ett ansvar att vara delaktiga och att se till att det blir en bra området. Här tycker jag mig se att 
informanten resonerar kring hur de boende bör vara, det vill säga delaktiga och ansvarsfulla, och 
därmed sägs också hur de boende inte ska vara, det vill säga passiva och ansvarslösa. I 
sammanhanget tycker jag mig se att det egna ansvaret visserligen baseras på frivillighet men 
framställs nästintill som ett måste för de boende. På ett liknande sätt finner jag att 
Demokratiutredningen En uthållig demokrati för 2000- talet!, resonerar kring idealmedborgaren.234 I 
utredningen beskrivs att den goda medborgaren karaktäriseras av vissa medborgardygder, där 
framstår en moralisk ansvarstagande och delaktig individ.235 ”En demokrati av medborgare som 
på olika sätt i olika sammanhang tar ansvar för fler än sig själva utgör både målet och den enda 
vägen till det målet.”236 Där menas att alla medborgares delaktighet i samhällslivet är en rättighet 
såväl som en plikt.237 Den kräver således medborgarnas ständiga deltagande och delaktighet i olika 
sammanhang mellan de politiska valen.238  

Att nå fram till fler boende  
När jag var ute i verksamheten talades det om att framöver satsa extra på att nå fram och 
involvera flera boende i området. En informant berättar att de nya året ska vara ”mediaåret” då 

                                                
234 SOU 2001:1, s. 22 f 
235 Ibid., s.17ff 
236 Ibid., s.37 
237 Ibid., s.19f  
238 Ibid., s.19f 
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det ska satsas mer på att göra reklam för verksamheten i området. Ett av mötena som jag deltog 
på var just anordnat i syfte att diskutera verksamhetens framtida markandsföring. Där talades det 
bland annat om att tidigare försök att göra reklam, exempelvis genom utskick av 
informationsblad eller att gå runt till flera hushåll är ineffektivt. Som en alternativ strategi 
framfördes på mötet tankar om att koncentrera marknadsföringen på nyinflyttade boende som 
inte hunnit få en uppfattning om verksamheten. Det nämndes i sammanhanget att verksamheten 
tidigare har fokuserar på att få fler boende att bli delaktiga som eldsjälar men detta har visat sig 
vara svårt då kanske inte alla vill driva egna projekt. Istället menades att det är viktigt att fokusera 
på att flera boende blir informerade och medvetna om verksamheten.  
    Mitt samlade intryck är att det finns en sorts frustration kring att inte tillräckligt många boende 
är engagerade och delaktiga. På ett möte förklaras bostadsområdets storlek som ett hinder för att 
nå ut till fler, då det upplevs särskilt svårt att nå fram till boende i ytterkanterna av området. En 
informant lyfter fram en annan aspekt kring varför det kan vara svårt att få fler delaktiga i 
verksamheten. Informanten ger följande uttalande som ett svar på min fråga kring varför det är 
viktigt att de boende är delaktiga.  

Javisst är det, jag skulle säga att människor inte har förstått vad det innebär att vara delaktig 
[…]Man har inte förstått att den kraft man besitter här ute i området är stor[…] Det är vi här 
som har kraften men människor tror inte det och vågar inte och vill inte engagera sig när man 
ser att det inte fungerar så. Men om man tittar på vad som kommer att hända här i området så 
beror det ju naturligtvis på ett engagemang från de boende.   

I uttalandet berättar informanten att alla inte har förstått vad det innebär att vara delaktiga. Jag 
tolkar att informanten menar att det finns människor som inte tror eller vågar engagera sig när de 
själva inte är medvetna om den kraften om finns i området. Vid ett tillfälle på ett möte som jag 
var med på lyftes frågor kring huruvida verksamheten verkligen lyckas nå fram till invandrare i 
bostadsområdet. På min fråga varför det görs satsningar med att nå ut till flera boende svarar en 
informant på följande sätt.   

Ja, det är ju att få in mera invandrare som kommer till området och visa att det finns ju 
trygghet och vi finns här och att vi har olika språk här.[…] Och här finns vi. Och det är så vi 
försöker få in mycket olika språk och visa att det är inte bara är vi svenskar som gör det här 
utan det är fler[…]  

För informanten tycks planerna om att bättre nå fram till flera boende handla om att involvera 
fler invandrare. Jag tolkar att informanten menar genom att ”få in flera språk” i verksamheten 
menar informanten att det underlättar för verksamheten att attrahera flera invandrare då dessa ser 
att det ”inte bara är vi svenskar som gör det här”.  
    Talet om att bättre nå fram till flera boende tycker jag berättar att det är en viktig angelägenhet 
för verksamheten. Dessutom tydliggör talet om att involvera flera en gräns mellan de delaktiga 
och de icke-delaktiga. Genom information riktade till de boende som inte är medvetna om 
verksamheten hoppas dessa kunna bli involverade på ett eller annat sätt.   
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Delaktighet, som en del i en helhet 
Det är viktigt att betrakta verksamhetens vision om att skapa ett attraktivt och trivsamt 
bostadsområde i förhållande till den övriga staden. Då en viktig anledning till varför 
verksamheten bildades från början var just att förändra omgivningens negativa attityder gentemot 
bostadsområdet. Helene Lahti Edmark lyfter fram forskning som visar att åtgärder och insatser i 
så kallade ”utsatta” bostadsområden tycks ofta ha ambitionen att motverka stigmatisering genom 
att höja områdets attraktivitet.239 Edmark menar att bedömningen av ett områdes attraktivitet inte 
sker i ett vakuum, ”utan i en ständig jämförelse med andra områden.” 240 Forskare har i dessa 
sammanhang pekat på vikten av att se över bostadsområdets gräns, och att se området som en 
del i en helhet med den övriga staden, skriver Edmark.241 På ett liknande sätt är det viktigt att 
förstå strävan till boendedelaktighet i verksamheten ur ett relationellt perspektiv i förhållande till 
omgivningens föreställningar och attityder gentemot området och dess invånare.    
   Samspelet mellan eldsjälar och dess omgivning har jag i tidigare avsnitt visat få betydelse i 
upplevelsen av den egna delaktigheten och tillhörigheten. På liknande sätt skapas menar Richard 
Jenkins kollektiva tillhörigheter. Vidare menar Jenkins att grupper tillskrivs olika föreställda 
identiteter och gemensamma egenskaper. Samtidigt definierar också olika kollektiv sig själva 
utifrån en upplevd tillhörighet och gemenskap med varandra.242 Den kollektiva identiteten, att 
vara boende och delaktig i verksamheten, skapas i samspel med föreställningar och attityder om 
området. Det blir särskilt tydligt när en informant berättar varför hon tycker att verksamheten är 
viktig.  

Ja, som jag tror så är det för att visa kommunen att vi vill ha ett bättre område att vi vill fixa 
det här så vi vill inte gräva ner sig så att det blir sån vanligt gammalt fattigkvarter som ser sådär 
slitna ut. Ja då ser dom ju att folk eh personer i det här området vill ju förbättra sitt eget 
område och visa vi vill ju att det ska finnas och att det ska se bra ut. 

För informanten tycks verksamheten vara viktig i syfte att visa kommunen och omgivningen att 
de boende faktiskt vill förbättra sitt eget område och att de inte vill ”gräva ner sig”. Uttalandet 
tycker jag visar på att informanten förhåller sig till en tillsynes negativ föreställning om området 
när hon säger att hon inte vill att området ska bli ett ”gammalt fattigkvarter som ser sådär slitna 
ut.”  
    På ett möte framgår det hur förändringsarbetet ska genomföras eller snarare hur det inte ska 
genomföras. Det uttrycks bland annat på följande sätt. ”Ett samhälle som bara fokuserar på 
problem kan aldrig växa.” I mina ögon är uttalandet en sorts kritik mot att betrakta så kallade 
”utsatta” bostadsområden som enbart problem för samhället. Själva verksamhetens grundidé som 
utgår ifrån att ”stärka varje individs självkänsla och identitet så att hon känner sig värdesatt och 
delaktig i samhällsgemenskapen” kan betraktas som ett uttryck och reaktion mot ett samhälle 
som inte värdesätter alla individer. Vid några tillfällen på de möten som jag tagit del av uttrycks 
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att det finns en stark vilja i verksamheten och arbeta för att få tillstånd en förändring i 
bostadsområdet. En informant uttrycker detta på följande vis. 

Här finns en genuin vilja en genuin kraft att vilja påverka och framförallt jobba för att förändra 

Det tycks som att verksamheten förhåller sig till omgivningens negativa föreställningar gentemot 
bostadsområdet och försöker motbevisa dessa genom att visa på att det finns en ”genuin” vilja 
och kraft att förändra området. Boendedelaktighet skulle i detta sammanhang kunna betraktas 
som ett sätt för verksamheten att visa eller snarare kanske ”bevisa” för omgivningen och 
kommunen att det inte är ett så kallat ”utsatt” och dåligt område.  Detta görs, tolkar jag, genom 
att peka på en vilja hos de boende att förändra och utveckla området. Att verksamheten finns i 
just det här bostadsområde uppfattar jag beror på en föreställning om att det är ett så kallat 
”dåligt” område. Jag får uppfattningen att verksamheten i sig innebär en ytterligare stämpling av 
området, men samtidigt också verktyg för nya förutsättningar till delaktighet och gemenskap. 

Avslutande diskussion  
Boendedelaktighet är någonting som eftersträvas som en grundförutsättning till att få igång ett 
förändringsarbete i bostadsområdet. Att vara delaktig i verksamheten beskrivs överlag i positiva 
ordalag. Delaktighet för informanterna praktiseras på en mängd olika sätt med det tycks alltid 
innebär någon form av aktivitet som inbegriper samspel med andra människor. För 
informanterna beskrivs erfarenheterna av att vara eldsjäl betydelsefullt i vardagen och i 
upplevelsen av sig själva. De motiverar sin egen delaktighet i möjligheten att kunna starta ett eget 
projekt och därmed utveckla personliga intressen och kunskaper. Men även möjligheten att 
förändra vissa förhållanden, såsom att bryta social isolering och utanförskap i bostadsområdet 
nämns som viktiga anledningar till engagemang och delaktighet. Utifrån den enskildes 
ansträngningar beskrivs förändringsarbetet att bidra med att stärka både individen och samhället.  
Delaktighet har visat sig få olika betydelser för informanterna, det kan vara en plats för 
gruppbildning, gemenskap, personligt utveckling, trygghet, engagemang men även en plats för 
osämjor och konflikter. 
    I studien har jag uppmärksammat att verksamhetens visioner om att skapa ett attraktivt och 
välmående område är viktig att förstå i ett relationellt perspektiv i förhållande till den övriga 
staden. Detta därför att omgivningens negativa föreställningar och attityder gentemot området är 
ett viktigt motiv till varför verksamheten bildades. Jag har visat att ambitionerna om 
boendedelaktighet kan vara ett sätt att för området att bli accepterad och värdesatt av de ”övriga” 
samhället.  Det har även framgått att det finns i sammanhanget en inställning till bostadsområdet 
och dess invånare som isolerade, passiva och beroende. Samhällets förhållande till så kallade 
”utsatta” området är något som bland annat Per-Markku Ristilammi utvecklar i artikeln 
”Betongförorter som tecken”. Där beskriver han att förorter oftast har framställts som 
annorlunda i förhållande till det övriga samhället.243 Med bakgrund till samhälliga föreställningar 
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om områdets ”annorlundahet” kan viljan att uppmuntra boende att frivilligt ta initiativ till 
förändring ses som en typ av maktutövning i bemärkelsen att styra och fostra områdets invånare 
att bli ”fullvärdiga” medborgare.  
    Det har framgått i studien att boendedelaktighet kan ses som ett verktyg i att ”bevisa” för 
omgivningen och kommunen att det inte är ett så kallat ”utsatt” och dåligt område.  
Praktiserandet av delaktighet i verksamheten innebär följaktligen möjligheten och friheten att 
kunna presentera en positiv självbild i motsats till omgivningens negativa föreställningar. Här har 
idén om eldsjälen visat sig ha en viktig roll i arbetet att förändra bostadsområdet. Den inrymmer 
ett positivt symboliskt värde, där eldsjälen symboliserar den ideala invånaren vilket är aktiv och 
ansvarsfull. Fokuseringen på boendedelaktighet som den ”rätta” vägen till att få tillstånd 
förändring i bostadsområdet innebär, tycker jag mig kunna se, ökade förväntningar på hur 
individen ”bör” vara som en god medborgare/boende. Detta tydliggör i sin tur en uppdelning 
mellan de boende som är aktiva och de boende som inte anses vara delaktiga. Boendedelaktighet 
blir i detta sammanhang en sorts disciplinerade praktik i syfte att förändra individers beteenden 
och självuppfattning i skapandet av aktiva och engagerade boende. I denna process framställs det 
individuella ansvaret som ett nästintill måste med antydan om att ett uteblivet ansvarstagande 
från de boende resulterar i att politikerna tvingas själva bestämma. På så sätt framställs 
boendedelaktighet likt en skyldighet eller plikt för den enskilda individen. I sammanhanget tycker 
jag mig se risker med att betona delaktighet som en plikt för alla boende då det inte riktigt tycks 
finns med i bilden att alla boende är förmodligen inte intresserade av att vara delaktiga eller har 
inte den reella möjligheten att spendera tid och energi på att driva egna projekt. Det hade i denna 
kontext varit intressant att titta närmare på hur de boende som inte är delaktiga upplever sitt 
bostadsområde, Vad kan det finnas för anledningar till att man väljer att inte vara delaktig? Kan 
det vara så att man redan är nöjd och trivs med sitt boende?   
    Jag vill slutligen även uppmärksamma en risk med att ensidigt betona de boendes individuella 
ansvar att få tillstånd en utveckling av området. Problemen kring områdets låga status och 
attraktivitet, vilket verksamheten har som en vision om att förändra, uppstår i relationen till den 
övriga staden. I detta led menar jag att det kan finnas risker med att knyta an ansvaret hos de 
boende då det inte finns förutsättningar att hantera denna problematik enbart inom 
bostadsområdet av de boende själva. För som studien har visat har mötet med omgivningens 
föreställningar en viktig betydelse i formandet informanternas identitet och livsvillkor. 
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Delaktighetens praktiker - En avslutande diskussion 
Fermesk Dello – Kristoffer Harbo – Elise Jansson – Sofia Littmarck – Emma Odén 

 
Vi har problematiserat delaktighet genom att titta på hur delaktighet skapas och uttrycks i olika 
sociala sammanhang. Det resonemang som vi för här är ett resultat av det vi har sett i de olika 
individuella delarna. Det innebär att vi inte kommer att kunna dra några generella slutsatser av 
våra arbeten, men att vi presenterar mönster och gemensamma drag ur de olika arbetena.   
    I Demokratiutredningen ”En uthållig demokrati!” (SOU 2000:1) talar man om den 
demokratiska staten som en stat som lever för och genom sina medborgare. I den människosyn 
som ligger till grund för utredningens argumentation står medborgaren i centrum. Människors 
lika värde och lika rättigheter betonas. Det innebär att alla ska ha samma möjligheter att påverka 
samhället, politiken och vardagslivet. Därför argumenterar utredningen för en deltagande 
demokrati. Delaktigheten förväntas skapa ett bättre samhälle där alla tar ansvar för och bidrar till 
genomtänkta beslut för ett gemensamma bästa.244  
   Utifrån de studier vi har genomfört har vi sett att delaktighet upplevs som något positivt. 
Delaktigheten beskrivs av många som en möjlighet till att vara med, påverka och skapa 
förändring. Många av informanterna tycker att det är viktigt att delta, att vara med och få insyn 
och information. Delaktighet beskrivs som något som skapar mening. Vi menar utifrån 
informanternas resonemang att delaktighet på olika nivåer i samhället i grunden är positivt. Det 
ger en möjlighet för den enskilda medborgaren att påverka sitt liv, sin vardag och sin omgivning. 
Det kan ses i förhållande till ett samhälle där staten lägger människors liv ”till rätta”.  
    Delaktighet som begrepp och fenomen är komplext. Vi har sett att delaktighet kan göras på 
många olika sätt och nivåer. Till att börja med är delaktighet aktuellt på alla de områden som vi 
skrivit om. Samtidigt har delaktighet visat sig vara mångtydigt inom dessa. Delaktigheten kan 
göras genom att stödja en verksamhet med exempelvis ett medlemskap, att ta del av information, 
att vara aktivt deltagande i en aktivitet eller att vara drivande inom en verksamhet. Detta visar på 
en bredd av vad det kan innebära att vara delaktig.  
    Samtidigt som delaktigheten har många praktiker finns det ändå hinder. I våra studier har 
många informanter resonerat kring att alla inte har samma möjligheter. De beskriver många olika 
anledningar till det. Det kan vara fysiska eller sociala hinder, kunskapsbrist, språksvårigheter, 
ekonomiska möjligheter, tidsbrist och brist på intresse. Strukturella hinder som lagar och 
bestämmelser beskrivs också som hinder för delaktighet i vissa fall. Ett exempel är rösträttsåldern 
som gör att ungdomar, yngre än 18 år, inte kan vara med och rösta i riksdagsval. Detta tyder på 
att olika livsvillkor kan vara avgörande för individers eller gruppers möjligheter till delaktighet. 
Människor har olika förutsättningar för delaktighet.  
    Vi har sett i våra studier att delaktighet också kan ses som ett ansvarstagande, både för den 
enskilde individen och för olika kollektiv. Genom individens ansvarstagande för sig själv och 
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andra menar många informanter att ett gemensamt gott kan uppnås. Utifrån informanternas 
beskrivningar av delaktighet har vi tolkat delaktigheten som ett ideal. Det är i många 
beskrivningar eftersträvansvärt och viktigt. I Demokratiutredningen beskrivs delaktigheten inte 
bara som en rättighet utan också som ett medborgerligt ansvar. I medborgaridentiteten, menar 
de, finns ett ansvar för demokratin och att engagera sig. Genom att identifiera 
medborgaridentiteten så definierar de samtidigt den ideala medborgaren.245 Den ideala 
medborgaren blir i detta resonemang en delaktig medborgare. Men vi har i våra studier sett att 
detta inte är möjligt för alla. För dem som inte har möjlighet att ta det ansvaret kan det vara svårt 
att leva upp till idealet. När den ideala medborgaren identifieras definieras även de som inte är 
delaktiga.  
    Vi har också sett att delaktighet kan vara sätt att visa att man som grupp eller individ kan ta 
ansvar för och vara en resurs för samhället. Delaktigheten kan på så sätt vara ett sätt att som 
individ eller kollektiv svara mot negativa eller nedvärderande bilder.  
    Montin belyser den kritik som riktats mot deltagardemokratin. Kritikerna hävdar att allas 
deltagande kan leda till en ojämlikhet när resursstarka grupper har större möjlighet till delaktighet 
och att göra sina röster hörda. Den kritik som Montin menar finns mot den deliberativa 
demokratin pekar på att inte alla har samma möjlighet till att uttrycka sig och göra sig hörda.246 
    Vi har sett att informanter på kommunnivå uttrycker ambitioner om att öka medborgarnas 
delaktighet och att målet är att alla medborgare ska vara och vilja vara delaktiga. Förutom att 
arbeta direkt till medborgarna är också organisationer och verksamheter arenor för att öka 
delaktigheten. Flera av de fält som vi varit på kan ses som platser för att förverkliga idealen om 
delaktighet.  
    I idealet om den delaktiga medborgaren har vi också sett att redan engagerade informanter 
också arbetar för att engagera andra. Arbetet handlar om att nå ut och att intressera andra för 
delaktighet och engagemang i olika sammanhang. 
    Sammantaget har vi sett att delaktighet i olika sociala sammanhang har många goda och 
positiva inslag, men att det också finns problem. Den samhälleliga och politiska diskussionen om 
delaktighet som vi på olika sätt har definierat får både negativa och positiva konsekvenser för 
individer och kollektiv i samhället. Diskussionen om delaktighet belyser vikten av att öka 
individers möjlighet att ta del av och påverka på olika nivåer i samhället, samtidigt som denna 
diskussion synliggör individers skilda möjligheter till delaktighet.  
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