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Abstract 

In this study, I will examine the participation among local politicians and their engagement 

considering that they are elected by the people in the municipality, and if there are any 

differences between being elected as town council or municipal board member. This study will 

look into why they are engaged in local politics and what their expectations were now that they 

can look back upon a couple of years being elected and how their participation has evolved 

since.  
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Tack! 

Jag vill rikta ett stort tack till de respondenter som tog sig tid att besvara mina frågor, utan er 

hade undersökningen inte kunnat genomföras. Tack till min handledare Per Strömblad för 

intressanta diskussioner om deltagande, all bra input och din förmåga att lugna en stressad 

student i allt vad uppsatsskrivande innebär. Och som du sa, det är speciellt roligt att arbeta med 

egen primärdata. Tack till familj och vänner som fått stå ut med otaliga diskussioner om ämnet. 

Till sist ett tack till min fyrfotade vän som troget legat bredvid mig otaliga timmar under 

skrivandet och samtidigt gjort att jag kommit ut och hämtat luft då och då.  
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Kapitel 1. Inledning 

”Istället för att bara sitta hemma och tycka och säga en massa saker om politiken kan man säga 

det så att det spelar någon roll”. -Kommunfullmäktigeledamot i Borgholm. 

Vad är det som gör att vissa människor väljer att engagera sig politiskt på en högre nivå som 

förtroendevalda? En demokratisk ordning behöver medborgare som är villiga att engagera sig. 

Engagemang som finns hos medborgare i olika ideella föreningar, opolitiska som politiska, är 

inte så konstigt då människor gärna söker sig till grupper där de kan åstadkomma något 

tillsammans (Nilsson, Vivallo 2014, 38). Det bör dock finnas någon sorts skiljelinje mellan 

ideella politiska engagemanget och engagemang på elitnivå som förtroendevalda befinner sig 

på. Med ideellt engagemang menas här obetalt arbete som utförs i en förening eller organisation 

(Svedberg 2010, 8).  

Även om forskningen på området om deltagande i många fall är på medborgarnivå1, ska jag 

titta närmare på detta i min studie och översätta det till hur redan engagerade politiker ser på 

sitt engagemang.  

I en tid då partier har svårt att rekrytera personer till förtroendeuppdrag (SKL 2015, s 7), har 

jag valt att här fokusera på de som faktiskt innehar ett sådant för att få ett fokus på vad det är 

som gör att de engagerar sig. Hur ser politikers engagemang ut när de redan befinner sig på 

elitnivå där en del politiker arbetar på riksnivå, en del på landstingsnivå, vissa är EU-

parlamentariker? Hur ser deras motivation ut?  

Det borde finnas nåt som driver dessa människor till att engagera sig och lägga den tid de gör 

på att sätta sig in i dagordningar, beslutstaganden, motioner. För att inte tala om de mångtaliga 

timmar som läggs ner på att läsa handlingar inför kommunfullmäktige eller nämndsmöten. Och 

varför sitter de i just den nämnden de sitter i och inte kommunfullmäktige, beror det på intresse 

eller något annat? Finns det skillnader i deras bakgrund från arbetsliv eller utbildning? Vissa 

fördelar kan man få med sig genom studier eller arbete när man går in i politiken. Det kan 

handla om att man är van vid att läsa svåra texter så som handlingar inför nämnd eller 

kommunfullmäktige. Det kan också handla om att man kan tala för något man tycker är viktigt. 

Här kan alltså personens bakgrund i form av utbildning, arbete eller annat 

föreningsengagemang spela roll för vilka uppdrag man är villig att ta i politiken. Vidare kan 

                                                 
1 Se t. ex. Verba, Schlozman, Brady Voice and Equality som behandlar medborgares ideella engagemang i 

amerikansk politik 
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förtroendevaldas engagemang komma från vilken typ av stöttning de får från sina partier. De 

partier som kallas folkrörelsepartier, till exempel Centerpartiet eller Socialdemokraterna, 

kanske har ett annat typ av stöd för sina förtroendevalda än de partier som inte är ett 

folkrörelseparti, till exempel Moderaterna. 

När jag skrev min B-uppsats i statsvetenskap, fick jag upp intresset för vad det är som driver 

vissa människor att engagera sig i kommunpolitik. Då skrev jag i min uppsats Vad förklarar 

förtroendevalda kvinnors avhopp? En studie av aktiva samt avhoppade förtroendevalda 

kvinnor i Borgholms kommun om hur avhoppade kvinnor i kommunpolitiken tänkte kring sitt 

engagemang och varför de hoppar av sina uppdrag i förtid. Intervjuer gjordes med både 

avhoppade och verksamma kvinnliga politiker i Borgholm. Det som blev den gemensamma 

nämnaren som gjorde att deras engagemang kunde verkställas var tid (Sörensen 2017, 19). Alla 

har 24 timmar per dygn, då gäller det att disponera dem rätt för att arbete, fritid och 

kommunpolitik får ta plats i det vi så modernt kallar ”livspusslet”. I studien Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) gjorde 2015, Att ta plats i politiken, hänvisar de till ett uppdrag 

kommundemokratikommittén fick för att se över förtroendevaldas arbetsförhållanden. Det 

visade sig att uppdraget tar allt mer tid i anspråk i relation till familjeliv, vänner, arbete och 

fritidsintressen, och att det kan ses som ett problem om man vill se ett framtida engagemang 

för förtroendeuppdrag (SKL 2015, 33). En annan variabel som dök upp bland de intervjuade 

var att många av dem hade högre utbildning eller varit aktiva medlemmar i diverse föreningar.  

Jag fick mersmak av studien kring engagemang bland kommunpolitiker och väljer i denna C-

uppsats därför att skriva om just engagemang bland verksamma politiker. Aktivitet och 

engagemang bland medborgare är stort forskningsområde. Det kommer inte bli uttömt på 

material att inhämta då det som undersöks är individuella upplevelser och därför är 

engagemangsfrågan en fråga i ständig rörelse. 

1.1 Problemformulering  

Varför väljer vissa att delta på en högre politisk nivå? Med högre nivå menar jag att det är 

förtroendevalda ledamöter och därför har folkligt stöd att utgå från, dessa har även rätt till 

arvode för det arbete som utförs. 

Partier har idag svårt att fylla de stolar som finns i kommunfullmäktige och i nämnderna med 

förtroendevalda engagerade medborgare. Ännu svårare tycks det vara att få yngre att ställa upp 

på listor och att få kvinnor att stanna kvar på de poster de har åtagit sig vid ett val (SKL 2015, 

18). Hur ser villkoren ut för de förtroendevalda idag och kan vi över huvud taget räkna med att 
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stolarna fylls i kommunfullmäktige och nämnder i framtiden? För att få veta något om politiker 

så behöver vi fråga politikerna själva om hur de ser på deltagandenivån och hur man kan 

möjliggöra för fler att vilja delta. Frågan om engagemang i politiken kan behöva diskuteras 

oftare och kanske lyftas ännu mer i det offentliga rummet, men risken finns att man kanske 

skrämmer bort människor från politiken vilket skulle leda till ett ännu lägre deltagande bland 

förtroendevalda. Det skulle också kunna vara så att yngre har en föreställning om hur 

engagemang ser ut på den nivå som kommunala politiker befinner sig och har därför en 

föreställning om att det är ett alltför ansvarskrävande och tar upp för mycket tid i anspråk vilket 

gör att de inte ställer upp (SKL 2015, 33-4).  

Det jag vill med denna studie är att lyfta fram vilka faktorer det är som driver engagemangs-

fenomenet hos nämndsledamöter och kommunfullmäktigeledamöter eftersom de befinner sig 

på den typ av elitnivå som finns i kommunal regi. Finns det några skillnader i att vara 

kommunfullmäktigeledamot eller nämndsledamot? Man kan tänka sig att nämndarbete är mer 

krävande då det är en hel förvaltning som ska styras utifrån de dokument som behandlas i varje 

nämnd. Antalet ledamöter i nämnderna är också färre än i kommunfullmäktige vilket gör det 

svårare att få en plats där. Detta skulle kunna leda till att det är mer prestige att sitta i en nämnd. 

Ledamöter i både nämnder och kommunfullmäktige lägger ner mycket tid på att läsa handlingar 

och förbereda sig på vad som ska komma upp vid respektive möten.   

Några av de frågor som ska hjälpa mig besvara min huvudfråga är: hur är de förtroendevaldas 

politiska självförtroende? Spelar deras utbildningsgrad roll för engagemanget, rekryteras i 

högre grad högre utbildade människor än de som har lägre utbildningsgrad, eller är det andra 

faktorer som spelar en större roll i sammanhanget? 

Det finns starka kopplingar mellan annat engagemang i föreningar som inte är politiska, och 

politiskt engagemang, då man skaffar sig kunskaper genom att medverka i till exempel 

styrelsearbeten som sekreterare, kassör eller ordförande där de kommit i kontakt med politiska 

frågor som skapat engagemang kring en viss fråga. Sociala omständigheter som familj, skola 

och arbete påverkar de resurser hos människor som i form av tid, pengar och medborgerliga 

färdigheter i slutändan kan influera medborgares politiska engagemang. Dessa kunskaper och 

omständigheter kan vara ett viktigt redskap när man sedan söker sig till förtroendeuppdrag inom 

politiken. (Verba, Schlozman, Brady 2001, 270-1). Dessa faktorer berättar jag mer ingående 

om i nästa kapitel. 
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Frågeställningen blir därför denna: 

Varför engagerar sig vissa människor i politik på en högre nivå än andra och vilka 

bakomliggande faktorer är det som styr engagemanget? 

Finns det en skillnad i nämndsledamöters och kommunfullmäktigeledamöters engagemang? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka de faktorer som kan förklara aktiva politikers engagemang. 

Undersökningar som gjorts av både Statistiska Centralbyrån (SCB), Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) visar på att de som är mest benägna att avsluta ett förtroendeuppdrag i förtid, 

alltså innan mandatperiodens slut, är yngre och kvinnor(SCB 2013, 7. SKL 2015, 7). Men det 

finns också de kvinnor som inte lämnar sina poster utan fullgör sina uppdrag som 

förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder. Därför kan det vara intressant att 

undersöka vad det är som driver deras engagemang och hur de ser på det. 
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Kapitel 2. Teori 

Här presenterar jag tidigare forskning som gjorts på området samt den teori jag ämnar använda 

i studien. 

2.1 Tidigare forskning 

En diger mängd forskning finns på området kring människors politiska engagemang. Enligt 

många studier som gjorts genom åren vet vi att människor väljer att engagera sig politiskt i 

olika grad. De flesta människor väljer att inte engagera sig alls. Verba, Schlozman och Bradys 

Voice and Equality, är en omfattande studie på medborgarnivå om medborgares ideella 

engagemang i amerikansk politik. Carole Pateman undersöker ämnet i en analys om 

demokratiska arbetsplatser och hur det spelar roll för politiskt deltagande och politiskt 

självförtroende (Pateman 1970).  Vem som väljer att engagera sig och varför tillhör en 

vedertagen forskningsgren inom statsvetenskapen. SKL:s rapport Att ta plats i politiken, om 

engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken av Gissur O. Erlingsson, Mattias 

Fogelgren och Richard Öhrvall undersöker vilka det är som engagerar sig samtidigt som de ger 

en bild av de som väljer att lämna sina uppdrag innan mandatperiodens slut (SKL 2015, 16-17). 

Statistiska Centralbyrån har gjort liknande studier i engagemangsfrågan där de undersöker hur 

villkoren ser ut för de förtroendevalda i kommunfullmäktige (SCB, 2013).   

2.2 Teori: Civic Voluntarism Model 

Min teoretiska modell grundar sig i Civic Voluntarism Modell (CVM), en modell som togs 

fram av Verba, Schlozman och Brady genom en studie av amerikanska medborgares politiska 

ideella engagemang i boken Voice and Equality.  

När författarna funderade över medborgares politiska aktivitet fann de att ett sätt att försöka 

förstå detta var genom de tre förklaringsfaktorerna resurser, motivation och rekryterande 

nätverk. De kom fram till detta genom att ställa frågan varför medborgare inte väljer att 

engagera sig. Det var ett hjälpfullt sätt att förstå frågan om politisk aktivitet bland medborgare 

då de tre svaren kom fram: för att de inte kan, för att de inte vill och för att de inte blivit 

tillfrågade. Detta kan översättas till att de inte har resurserna för det (tid och pengar), de saknar 

motivation (är inte intresserade av politik) och att de står utanför ett rekryterande nätverk (ingen 

i deras närhet frågar om de kan tänka sig delta i ett politiskt parti) (Verba, Schlozman, Brady 

2001, 269). Dessa tre faktorer rekryterande nätverk, resurser och motivation är faktorerna som 

utgör navet i Civic Voluntarism Modell. Politiskt självförtroende kommer även användas som 
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en förklarande faktor. Jag ska här nedanför förklara vad de olika förklaringsfaktorerna går ut 

på och hur de används för operationalisering i den här studien. 

 

Rekryterande nätverk 

Det är problematiskt för politiska partier att hitta medborgare som kan tänka sig ta ett 

förtroendeuppdrag i kommunen. Var fjärde partiorganisation säger sig ha svårt att hitta 

uppdragsvilliga medborgare till uppdragen (SKL 2015, 14). Dock är det inom dessa nätverk 

som all den politiska rekryteringen görs inför förtroendeuppdrag. Ska demokrati kunna 

utvecklas ute i Sveriges kommunerna bör det vara ide för de lokala partierna att se över sina 

rekryteringsprocesser. I min undersökning har jag valt att se det från de förtroendevaldas sida 

och vad de tror att partierna tittar efter i rekryteringen till förtroendeuppdrag, men även vilket 

fortsatt stöd de får från sina partier. Partierna är de som tar fram nominerade till ledamotsposter 

alltså faller det naturligt att de kan vara inblandade i ledamöternas engagemang. 

 

Resurser 

”Tid, pengar och färdigheter – resurser som skapar engagemang”. (Verba, Schlozman, Brady 

2001, 44) 

Verba Schlozman och Brady lägger mycket fokus på den faktor som de kallar resurser. 

Eftersom resurser som tid, pengar och medborgerliga färdigheter kan påverka den här studiens 

utfall i form av respondenternas engagemang finns det anledning att titta närmare på detta. Den 

resurs som gör alla deltagare jämlika är att de, liksom alla vi andra, har 24 timmar på dygnet. 

Detta gör att det är en resurs som blir mer jämt fördelad eftersom det finns en övre gräns för 

hur mycket tid man kan spendera på politiska uppdrag (Verba, Schlozman, Brady 2001, 289). 

Detta stämmer väl överens med min studie då respondenterna lägger ner ungefär lika mycket 

tid på sina uppdrag, oavsett om de är nämndsledamöter eller kommunfullmäktigeledamöter.   

Kommunallagen möjliggör också för de som är förtroendevalda i kommuner att kunna ta ledigt 

från jobb, få ersättning i form av arvoden och reseavdrag. Förtroendevalda med barn har även 

rätt till att få ersättning för att lämna sina barn för tillsyn när de fullgör sina uppdrag 

(Kommunallagen kap. 4, §12, §12a, §12b). Man kan tänka sig att detta borde göra uppdraget 

som förtroendevald mer jämlikt, men i verkligheten är uppdraget svårt att balansera, mellan 

arbete, familj och fritid, särskilt för kvinnor. (SKL 2015, 33). Även om fler kvinnor är 
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nominerade på valbar plats i kommunfullmäktige, och blir i högre grad invalda är de samtidigt 

underrepresenterade bland de som nomineras. De är alltså bättre representerade bland de valda 

jämfört med de nominerade (SCB 2013, 7). Avhoppen är också större bland kvinnor (och 

yngre), vilket kan ge en indikator på att det är vårt att få ihop det så kallade ”livspusslet”, med 

arbete, familj och fritid. 

Enligt Verba, Schlozman och Brady definieras medborgares deltagande också genom inkomst, 

det verkar finnas ett samband mellan högre inkomst och politiskt engagemang då det blir lättare 

att lägga resurser i form av pengar genom att till exempel stödja politiska organisationer 

ekonomiskt. Med det sagt kan det vara så att de som har en hög inkomst inte har tiden till att 

engagera sig då deras höga inkomst beror på att de jobbar så mycket. Eftersom respondenterna 

redan befinner sig på en nivå av engagemang som innebär att de får ett arvode av kommunen 

därmed är deras engagemang redan tillgängliggjort för dem då de inte behöver ta resurser ur 

egen ficka så att säga. Varför jag valt att inte använda aspekten av pengar som en direkt 

påverkande faktor. Enligt kommunallagen har förtroendevalda också rätt att ta ledigt från arbete 

för att kunna sköta sina uppdrag (Kommunallagen kap 4, §11). Varför tid inte heller blir en 

fokuspunkt i studien.  

 ”If you want something done, ask a busy person” -Talesätt.  

Då studien fokuserar på de människor som redan har ett engagemang på högre nivå är en av de 

faktorer jag tittar närmare på de medborgerliga färdigheterna som de kan ha nytta av i sitt 

politiska deltagande som förtroendevalda. Dock finns det de som kan ta på sig många olika 

uppdrag i föreningar och även är mycket engagerade politiskt. De med många bollar i luften 

åstadkommer kanske också mest förändring då drivet att åstadkomma något är starkt. (Verba, 

Schlozman, Brady 2001, 291). Jag kommer använda denna faktor för att se hur förtroendevaldas 

övriga föreningsengagemang och utbildning kan påverka deras politiska engagemang.  

 

Politiskt självförtroende 

I min studie är politiskt självförtroende en egen punkt även om den används som en del av att 

mäta själva engagemanget i den föregående faktorn ”resurs” i CVM anser jag att den förtjänar 

att stå för sig själv eftersom en redan engagerad person kan inhämta ännu mer självförtroende 

genom att vara just engagerad och delaktig i politik (Verba, Schlozman, Brady 2001, 344). 
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Människor som har ett politiskt självförtroende är mer troliga att inneha politiskt engagemang 

än de som inte har det. De deltar alltså i högre utsträckning i politik, en annan underliggande 

faktor kan vara att man tycker sig ha en mer generell självsäkerhet då man känner sig effektiv 

i sitt sätt att kunna påverka utfall i både vardag och politik. Carole Pateman citerar i sin bok 

Participation and demokratic theory Campbell med orden “Individual political action does 

have, or can have, an impact upon the political process i.e. that it is worthwhile to perform one´s 

civic duties” alltså genom att individen engagerar sig påverkas den politiska processen, och 

detta ger en tillfredställelse hos individen att det känns värt att lägga ned tid och möda på sådana 

medborgerliga plikter som politiskt engagemang medför (Pateman 1970, 46). Om 

förtroendevalda känner att de har kunnat vara med och påverka i frågor som de själva är 

drivande i bör detta rimligtvis ge även dem en tillfredställelse om att ha gjort något bra, vilket 

skulle leda till ökat engagemang. Om de inte kan påverka i den utsträckning de känner att skulle 

vilja kan de bli mindre motiverade att engagera sig. 

Motivation 

Motivation är något som respondenterna i min undersökning redan har. Motivation går hand i 

hand med politiskt självförtroende då känslan av att faktiskt kunna påverka skapar motivation 

för att vara fortsatt engagerad, det finns även aspekter som särskilda intressen hos människor 

som får dem att bli engagerade. Till exempel kanske de arbetar med ungdomar och blir därför 

engagerade i skolfrågor (Verba, Schlozman, Brady 2001, 272).  

Motivation är också den faktor som jag kommer undersöka sist i operationaliseringen av studien 

för att se vad det är som driver ledamöterna i nämnderna och kommunfullmäktige. Det är också 

den faktor som kan ha påverkats av de andra, ovanstående, faktorerna i CVM.  
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Kapitel 3. Metod och material 

 I detta avsnitt ämnar jag förklara hur metoden för studien har valts och hur mitt empiriska 

material har hämtats in.  

3.1 Forskningsdesign och metod.  

I den här studien har jag valt att fokusera på de faktorer som gör att människor engagerar sig i 

kommunpolitik. Närmare bestämt vad det är som gör att människor engagerar sig som 

förtroendevalda ledamöter i nämnder eller kommunfullmäktige. Detta är därför en förklarande 

studie som undersöker redan motiverade politikers engagemang på elitnivå. Eftersom det är 

olika grad av engagemang hos förtroendevalda jag undersöker är tillämpningen av John Stuart 

Mills olika-utfallsdesign en angelägen hållpunkt i analysen då vi kan se hur olika faktorer spelar 

olika roll hos de förtroendevalda.  (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2016, 117). 

Analysen görs med hjälp av två analysscheman som jag presenterar längre ner i kapitlet. I den 

sammanfattande slutsatsen har jag också valt att lägga in ett analysschema som kortfattat jämför 

nämndsledamöter och kommunfullmäktigeledamöter för att se vad som skiljer sig eller inte 

skiljer sig i respektive ledamots engagemang. 

Jag kallar den nivå studien avser undersöka för elitnivå, eftersom nivån på deras engagemang 

är högre, det vill säga mer krävande eftersom de lägger ner mer tid och energi på sitt 

engagemang än den del av befolkningen som inte innehar ett politiskt uppdrag.  

Såsom Verba, Schlozman och Brady skriver kan förklaringar till politisk aktivitet aldrig 

fullkomligt kartläggas eftersom det är individer som studeras. De yttre påverkansfaktorer 

omvärlden har på dem och deras val i livet gör att deras politiska engagemang är svårt att 

kartlägga fullt ut. Därför söker jag, liksom dem, förklaringar utifrån ett begränsat antal variabler 

så som rekryterande nätverk, resurs, politiskt självförtroende och motivation, för att skapa ett 

analysschema hjälper oss förklara vad som driver förtroendevalda (Verba, Schlozman, Brady 

2001, 273-274).  

Katarina Barrling Hermanssons studie om partikulturer för hon ett resonemang om att en 

persons åsikter inte kan vara representativt för en hel grupp eller ett parti, eller att ens flera 

personer från samma parti inte kan representera alla (Hermansson 2004, 45). Jag resonerar på 

samma sätt och respondenterna jag intervjuar gör det inte från ett partitillhörighetsperspektiv, 

utan främst för att de är ledamöter i en nämnd eller kommunfullmäktige. Genom att fokusera 

på faktorerna blir partitillhörighet och ledamöterna i sig inte lika viktiga. Det är skillnader och 

likheter i de förtroendevaldas engagemang jag vill undersöka, alltså de faktorer som driver deras 
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engagemang. Dock kan deras partitillhörighet vara en påverkande faktor för deras engagemang. 

Jag resonerar vidare kring urvalet av respondenterna och deras partitillhörighet i nästa kapitel. 

3.2 Urval/Respondenter 

I den här förklarande studien strävar jag efter att kunna ge ett bidrag i deltagandediskursen i 

avseendet om hur nämndsledamöter och kommunfullmäktigeledamöter upplever sitt arbete som 

förtroendevalda. Eftersom de flesta av Sveriges politiker befinner sig på kommunal nivå (SCB 

2013, 11), känns det särskilt intressant att undersöka deras deltagande och engagemang. För att 

kunna genomföra studien behövs ett fall, vilket kunde ha varit till exempel Torsås kommun, 

Göteborgs kommun eller en kommun i Danmark, men av olika praktiskt inriktade skäl som jag 

beskriver nedan blir landsbygdskommunen Borgholm fallet som studien avser. 

För att få en någorlunda sammanhållen grupp att studera har jag valt att koncentrera min studie 

till de kvinnor som är förtroendevalda i de fyra största partierna i Borgholm. Detta för att se vad 

som skiljer sig mellan respondenternas engagemang eller vad som inte skiljer sig.  Borgholm 

har jag valt av rent pragmatiska skäl. Dels har jag tillgång till information genom mitt egna 

nätverk eftersom jag själv bor i Borgholms kommun, dels är Borgholm en landsbygdskommun 

med hanterbart antal ledamöter: 35 ledamöter i kommunfullmäktige och 9 stycken ledamöter 

per nämnd2. Eftersom jag själv är engagerad i kommunalpolitiken som ersättare i en nämnd har 

jag strävat efter att vara så neutral som möjligt. Nämnder där ledamöterna ingår är 

Socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, även ledamöter från 

kommunfullmäktige intervjuas. Några av respondenterna innehar även andra 

förtroendeuppdrag i kommunen och sitter därmed både i nämnd och kommunfullmäktige. Det 

jag har gjort i de fallen är att jag intervjuat respondenterna i egenskap av det jag valt ut till 

exempel är respondent K2 även med i en nämnd, då får hon först och främst svara som 

kommunfullmäktigeledamot. Sen skulle man kunna anta att deras engagemang i fullmäktige 

kontra nämnd spiller över i varandra. Som med många andra val av metod finns det naturligtvis 

problem som berör valet av fallstudie, i det här fallet kan närheten jag har till politiken i 

Borgholms kommun vara ett problem då jag är politiskt aktiv som ersättare i en nämnd och 

några av de intervjuade kan känna till vem jag är och vilken politisk inriktning jag tillhör. Jag 

har därför strävat efter att vara så neutral som möjligt både när jag intervjuat respondenterna 

                                                 
2 ). Detta styrs av kommunallagen som säger att en kommun med 8000 och upp till och med 

16 000 röstberättigande ska ha minst 31 ledamöter i kommunfullmäktige, följaktligen 

bestämmer fullmäktige antal ledamöter i nämnderna (Kommunallagen 5 kap. §1 och 6 kap. 

§9). 
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och när jag sammanställt materialet. Min strävan var också att få med så många respondenter 

som möjligt, jag siktade på tio stycken och fick ett utfall på sju.    

De ledamöter jag har intervjuat kommer från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna 

och Framtid Öland. Att det är just kvinnor jag valt ut kan vara intressant att studera i sig då det 

är intressant ur ett deltagandeperspektiv eftersom kvinnor är en av de grupper som oftare 

avslutar sina förtroendeuppdrag i förtid. Emellertid är det inte det den här studien går ut på, 

könsaspekten blir blott en del av den pragmatiska urvalsdelen.  

 Här nedan förevisas hur intervjuerna gick till rent schematiskt: 
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Tabell 1, respondenterna som ingick i undersökningen: 

 Blocktillhörighet3 Nämndstillhörighet Intervjulängd i 

minuter 

Var skedde 

intervjun? 

Datum för 

intervjuer 

N1 Höger Socialnämnden 30 Hemma hos 

respondenten 

2/5 14.30 

N2 Vänster Samhällsbyggnadsnä

mnden 

25 Telefon 8/5 16.00 

N3 Ingen, men 

samarbetar med 

Socialdemokraterna

. 

Utbildningsnämnden 35 Telefon 15/5 10.00 

K1 Höger Kommunfullmäktige 25 Hos 

respondenten 

2/5  10.00 

K2 Höger Kommunfullmäktige 30 Lokala fiket 

hos 

respondenten 

8/5 10.00 

K3 Ingen, men 

samarbetar med 

Socialdemokraterna

. 

Kommunfullmäktige 30 Hotell på 

Öland 

10/5 13.00 

K4 Ingen, men 

samarbetar med 

Socialdemokraterna

. 

Kommunfullmäktige 35 Hotell på 

Öland 

10/5 13.30 

N=Nämndsledamot, K=Kommunfullmäktigeledamot  

 

                                                 
3 För att det inte ska kunna gå att bakvägsidentifiera respondenterna har jag valt att här inte ta med 

partitillhörigheten. Även om den nämns högst flyktigt i vissa av intervjuerna går det inte att avgöra vem det var 

som blev intervjuad. I vissa fall har jag valt att kalla respondentens partitillhörighet enbart partiet för att 

ytterligare anonymisera respondenten. 
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3.3 Intervjufrågorna 

Följande kapitel innehåller information om insamlandet av det empiriska materialet, samt hur 

frågorna knyter an till CVM-teorin. 

Genom att använda mig av samtalsintervjuer för att få fram hur ledamöterna ser på sitt 

engagemang får jag ett djup i respondenternas svar. Den sortens undersökning ger mig bra insyn 

i hur fenomenet ”engagemang” ter sig bland respondenterna i min undersökning (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2016, 251-3). Frågorna ställs då som öppna och respondenten 

ges tid till att reflektera över frågan som ställts. När jag utformade mina frågor inför intervjuerna 

var min strävan att det skulle knyta an till faktorerna i CVM i största möjliga mån. Inledningsvis 

ville jag få fram hur det kom sig att de blev intresserade av kommunpolitik för att därifrån skapa 

en diskussion kring deras engagemang utifrån mina frågor som blev nio stycken till antalet och 

ställdes till totalt sju ledamöter, varav fyra är från nämnder och tre från kommunfullmäktige. 

Om läsaren önskar titta närmare på mina intervjufrågor finns de med som bilaga.  

Analysschema 1 Nämndsledamöter 

CVM  Rekryterande 

nätverk, Hur kom 

respondenterna in i 

politiken? 

Resurser Politiskt 

självförtroende 

Motivation 

N1     

N2     

N3     

 

Analysschema 2 Kommunfullmäktigeledamöter 

CVM  Rekryterande 

nätverk. Hur kom 

respondenterna in 

i politiken? 

Resurser Politiskt 

självförtroende 

Motivation 

K1     

K2     

K3     

K4     
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Kapitel 4. Analys 

 

4.1 Introduktion av respondenternas initiala engagemang 

Analys 

I den nedanstående analysdelen kommer jag gå igenom hur respondenternas engagemang ser 

ut i förhållande till CVM-faktorerna Rekryterande nätverk, resurser, motivation och politiskt 

självförtroende. Jag kommer använda mig av citat från de respondentsvar som är relevanta för 

den analysdel och CVM-faktor som är aktuell och göra kommentarer i anknytning till dem. I 

analysen använder jag mig av de förkortningar jag tar upp i analysschemat alltså 

nämndsledamöterna: N1, N2 och N3. Likadant för kommunfullmäktigeledamöterna: K1, K2, 

K3 och K4.   

 

4.1 Introduktion av respondenternas initiala engagemang 

Här presenterar jag hur respondenterna i undersökningen ser på sitt initiala engagemang för 

kommunpolitiken. Jag frågade dem hur det kom sig att de blev engagerade i kommunpolitik 

från första början.    

”När jag gick gymnasiet var jag med i partiets ungdomsförbund, men det var mer av ett passivt 

engagemang. Man betalade medlemsavgiften bara. Sen gick det många år utan att jag ville 

engagera mig. Jag har varit utsatt för många värvningsförsök men hållit mig från det för att jag 

tänkt att jag inte är tillräckligt insatt i de politiska frågorna. Men sedan min man är engagerad i 

kommunpolitik blev jag runt 2010 medlem i partiet i Borgholm.” -N1. Det intressanta i att 

respondenten använder ordet utsatt när hon talar om värvningsförsöken är att inställningen till 

politiken kanske var att det fordrades alldeles för mycket tid att sätta sig in i allt. Dessutom 

trodde hon sig inte ha de kunskaper som krävs för ett aktivt engagemang.  

”Jag har alltid varit intresserad av politik och vi pratade mycket politik hemma. Förra året 

(2016) blev jag tillfrågad om jag kunde hoppa in i samhällsbyggnadsnämnden då en 

förtroendevald ordinarie ledamot sa upp sin plats. Jag var lite skeptiskt till att ta uppdraget till 

en början och undrade hur jag skulle klara det. Jag funderade en liten stund innan jag tackade 

ja. Jag har också intresset eftersom jag själv har hyreslägenheter”. -N2.  
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”På nittiotalet blev jag kontaktad av ett parti, i kommunen jag bodde i då, som ville att jag skulle 

ställa upp på listan till kommunfullmäktige, jag tackade nej eftersom jag visste att det i den 

kommunen var några få som styrde och alla andra fick rätta sig efter dem. Men när jag sedan 

flyttade till Borgholms kommun funderade jag ett par år över vad jag kunde bidra med eftersom 

jag kände att det inte hände så mycket i kommunen. Jag ville engagera mig men tyckte inte det 

fanns något parti som passade mig. När sedan Framtid Öland skapades kände jag att det var det 

som jag eftersökt. Ett parti med lokal förankring” -N3 

Även om många av respondenterna trycker hårt på att deras engagemang beror på att de vill 

påverka för kommuninvånarnas bästa är det några egenskaper som särskilt framträder bland 

nämndsledamöterna, som syns här ovan, då de har haft siktet inriktat på en speciell nämnd de 

är speciellt intresserade av eller har kunskap om då de arbetar inom just det 

förvaltningsområdet. 

”Jag är intresserad av att vilja vara med och bestämma så istället för att bara sitta hemma och 

tycka och säga en massa saker om politiken kan man säga det så att det spelar någon roll. Men 

partiet var mest drivande i frågan om jag skulle ställa upp i kommunfullmäktige. Jag trodde inte 

jag skulle hamna så högt upp på listan som jag gjorde vilket gjorde att jag fick en ledamotsplats 

i kommunfullmäktige. Jag tror det berodde mycket på att jag är ung.”. -K1. 

”Den kvinnan som värvade mig sa att vilket parti som helst skulle bli glada om jag valde att 

engagera mig politiskt. Så tänkte jag att det är ingen idé att bara sitta hemma vid köksbordet 

och tycka så jag läste på om vilket parti som skulle passa mig och kom in i politiken 2009”. -

K2. Viljan att kunna påverka det som händer i kommunen trycker de båda 

kommunfullmäktigeledamöterna på.  

En del av ledamöterna jag intervjuade kom från det nystartade partiet Framtid Öland som fick 

ett rejält uppsving när det startades i samband med valet 2014:  

”Jag har inte känt att det funnits nåt parti där jag passat in direkt. Sen var det en god vän till 

mig som frågade om jag ville komma till ett informationsmöte för ett nystartat parti. Och då 

kände jag att ”det är här jag ska vara”. Nu fanns möjlighet att forma nåt från början, och inte 

behöva vara fast i nåt moderparti att förhålla sig till hela tiden.” -K3 

”Partipolitik har inte varit något som lockat mig direkt. För oftast är det nåt som är bra i det 

eller det partiet men inget som man fastnar för. Jag retade mig på att det var för lite som gjordes 

i kommunen, det var ingen som tog tag i saker och då är man lite av den typen att man inte bara 
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kan stå och tycka saker utan att man själv gör något åt det. Sen blev jag inbjuden till ett 

informationsmöte och efter det ville jag hoppa på och hamnade på listan till 

kommunfullmäktige.” -K4. Själv är bäste dräng heter det i talesättet. Ett nystartat parti kan 

samla upp de medborgare som inte känner igen sig i blockpolitiken och de får möjligheten att 

påverka helt utifrån deras egna preferenser utan inblandning från ett moderparti på riksnivå. 

Så för att sammanfatta ledamöternas initiala engagemang så verkar det som att de känner ett 

ansvar gentemot kommuninvånarna. Att vilja vara med och påverka och göra något 

samhällsnyttigt istället för att sitta hemma på kammaren och klaga. 

4.2 Rekryterande nätverk 

”Hur kom det sig att du blev engagerad i kommunpolitiken i Borgholm? -Det enkla svaret är 

att min man bad mig då det saknades folk till Socialnämnden.” respondenten N1 nämnde i 

ovanstående del att hon i det initiala skedet av sitt politiska engagemang blev medlem i partiet 

eftersom hennes man är aktiv. Nu klev hon upp ett steg på engagemangsskalan i och med att 

hon fick en ledamotspost i socialnämnden. På frågan om hon tror att partiet tittar efter några 

särskilda egenskaper hos ledamöterna svarar hon så här: ”Det hoppas jag att de gör! En sak som 

kan bli knivig när det gäller att hitta kandidater, är att man inte kan ta precis vem som helst om 

hen varken har intresse eller engagemang. Det finns tillräckligt många stolar som står tomma 

hela tiden för att nån fått en post men sedan struntat i att gå dit. Jag tror att jag fick detta på 

grund av att jag har egenskaper som intresse och engagemang. Men det är också viktigt att 

partier hittar nån som faktiskt kan och vågar uttrycka en åsikt när det är nödvändigt.” -N1. 

Liknande säger en nämndsledamot från Socialdemokraterna: ” Det är väldigt bra att vara verbal 

och kunna prata för sin sak. Man ska kunna lyssna på folk, att man är handlingskraftig och 

känner att man kan göra nytta. Att det händer något och att man vågar göra något.” -N2 

”Det viktigaste är att man har ett intresse och följer med i de olika politiska debatterna. Viktigt 

också att blicka ut och se vad som händer i andra kommuner, det är bra att kunna vara lite vaken 

i det läget och se hur de hanterar frågor som är liknande Borgholms kommun. Jag hade först ett 

intresse för Socialnämnden eftersom jag jobbat inom socialförvaltningen. Sen har jag kunskap 

om sjukvården och inom det sociala har jag kommit i kontakt med åldringsvården, ekonomiskt 

bistånd och missbruksbiten. Sen gav det sig på det sättet att i socialnämnden var det någon som 

inte kom överens med någon och då fick jag frågan om jag kunde tänka mig ta 

utbildningsnämnden istället. Och det var en helt vit karta för mig. Jag hade ingen erfarenhet av 

barn, hur man tänker om skolan idag eller om pedagogiken.” -N3  
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”Att man är ung, engagerad och vill göra förbättringar för kommunen. Jag får mycket stöd från 

partiet och det beror nog mycket på att jag är yngst. De flesta partier vill nog ha in unga i 

politiken. Det är viktigt eftersom vi annars kommer sakna människor i framtiden som kan styra 

Sverige.” -K1 

”Det är viktigt att ha människor med från olika delar av samhället. Mixen är oerhört viktig. Sen 

är tid och vilja också klart viktiga aspekter, kunskap om hur det fungerar i ett 

kommunfullmäktige är sånt man kan läsa sig till.” -K4. Intresse och vilja och tid är det som 

ledamöterna lyfter fram mest. Nämnt är också att det är problematiskt om människor som 

egentligen inte har tid eller vilja ställer upp som nominerade till kommunfullmäktige eller 

nämnder men sedan väljer att lämna en bit in i mandatperioden.  

 

4.3 Resurser 

Tid pengar och medborgerliga färdigheter är sådant som ingår i CVM-faktorn resurser.  Flera 

av respondenterna har talat om att de inte gör det för arvodets skull utan för kommunens bästa. 

Dock påpekas att arvodet är litet i jämförelse med hur mycket tid som läggs ned.  En av 

respondenterna resonerar så här kring detta ”Jag tycker jag lägger ner alldeles för mycket tid på 

nämndarbetet. Det var inte för arvodet jag gick in som förtroendevald men jag tycker det ska 

vara relevant i förhållande till det man gör.” -N3. Hon fortsätter: 

”Jag tycker det är viktigare att lägga arvoden och tid på möten istället för på invigningar och 

sånt glassigt med buketter, presenter och annat som görs bara för att det ska synas. Arvode och 

tid ska läggas där det behövs och gör nytta.” Detta är en annan aspekt av arvodet där det viktiga 

enligt ledamoten är vart arvodet riktas för en bra demokratisk process. 

Resurser: Tid 

Det vanligaste problemet jag uppfattade hos respondenterna var att deras uppdrag tog mycket 

tid i anspråk. Flera har heltidsjobb som de ska kombinera med familj, fritid och politik. Hur 

mycket tid man kan och vill lägga ner på sitt uppdrag som förtroendevald varierar något men 

inte så mycket som man kan tänka sig mellan nämnds och kommunfullmäktige som vi ska se i 

följande text. 

”Det är en rejäl lunta att läsa inför varje nämndsmöte, och vissa saker vill jag sätta mig djupare 

in i och då googlar jag lite och tar reda på vissa saker. Men i snitt 5 timmar varje månad.” -N1 
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”Jag lägger ner ca 5-6 timmar i månaden inför nämnden och lika mycket i kommunfullmäktige 

då jag sitter som ledamot även där. Det blir mycket att läsa på kvällarna.” -N2  

”Man sätter av sin privattid och ibland kan handlingarna vara på hundra sidor och man ska vara 

förberedd när man kommer, det går inte bara att sätta sig i nämnden, då kan man inte genomföra 

nåt. Sen kanske man ringer förvaltningssekreteraren eller ordföranden och frågar om nåt, det 

kan även vara nån som ringer till mig, så går många timmar på en vecka.” -N3 

”Handlingsinläsning lägger jag ner ungefär 6-7 timmar på i månaden, det är mycket handlingar 

inför kommunfullmäktige, särskilt om man inte tycker om att läsa. Plus allt annat i partiet som 

tar upp tid som gruppmöten.” -K1 

”Som fullmäktigeledamot är det väl ett par till tre timmar i månaden jag lägger ned. Sen läser 

man in sig om det är någon särskild fråga, i synnerhet om det är nån fråga som jag har väckt 

motion på. Men det känns som att man läser för lite, alltid. Ibland kan det till och med vara 

mera tid jag lägger ner på utbildningsnämnden där jag också är med, den är mera utredande, 

medans fullmäktige där man skickar fram motionären eller gruppledaren.” -K2 

”Vissa dagar sitter man hela dagar. Vi pratar mycket med varandra i partiet. Man sitter väl ett 

par timmar själv innan man pratar med partiet på gruppmöte men det är nog 4-5 timmar per 

månad. Men ändå känner man sig som en idiot ibland.”-K3.  

Kommunfullmäktigeledamot K4 anser att det är alldeles för mycket handlingar att läsa igenom: 

”Vi proppas med alldeles för mycket handlingar. Arvodet kan inte likställas med det man lägger 

ner på uppdraget tidsmässigt. Lägger ner väldigt många timmar i månaden på att förbereda 

mig.” 

 

Resurser: Medborgerliga färdigheter 

Jag frågade respondenterna om vilka kunskaper de hade om uppdraget som förtroendevalda och 

vad de hade för andra kunskaper som kunde spela roll för deras engagemang. Sådant som 

utbildning eller engagemang i andra föreningar kan utgöra en kunskapsbas de tar med sig in i 

politiken. Även högskoleutbildningar kan spela roll för kunskaper de tar med sig in i politiken. 

”Jag har fått och läst lite information på nätet som är partiintern, men det har väl alla i olika 

utsträckning. Jag har själv läst på om hur politiken fungerar i kommuner, det är man nog ganska 

ovetande om man inte är statsvetare eller har ett långt engagemang bakom sig. Jag har varit 
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aktiv i många föreningar. Jag har alltid varit väldigt engagerad och under många år var jag 

väldigt engagerad i en förening lokalt, men sen blev det som med många eldsjälar att jag brände 

ut mig. Det är lätt att tro, när man är så oerhört engagerad, att allt faller om jag inte håller i 

trådarna, men så är det naturligtvis inte. Jag har även läst på universitet och just nu läser jag 

socialrätt på min fritid, jag kunde inte låta bli och det har direkt koppling till mitt arbete i 

Nämnden” -N1. Respondentens engagemang skapar ytterligare intresse hos henne och hon 

inhämtar mer kunskap om den nämnd hon sitter i, vilket i sin tur kan skapa ännu mer 

engagemang. Det finns dock en baksida med hennes engagemang som vi ska läsa om i 

motivationsavsnittet.  

” Jag har högskoleutbildning men någon utbildning inför uppdraget i nämnden har jag inte fått, 

utan jag fick fråga mig fram hos mina partikamrater och tjänstemännen. Har en plats i 

kommunfullmäktige också.” -N2. N2 hoppade in för en annan ledamot som avsade sig sitt 

uppdrag och mitt i en mandatperiod kan det vara tufft att sätta sig in i alla frågor och hur det 

fungerar i nämnden.  

”Kommunen hade en utbildning om förhållandet mellan tjänstemän och politiker och lite om 

kommunallagen. Det viktigaste jag tog med mig från den utbildningen var att vi ska jobba i 

team- om inte den ene medverkar så kan inte den andre påverka. Jag har studerat mycket 

eftergymnasialt men inte på högskolenivå.  Jag är kassör i en vägförening. Det är också mycket 

att sätta sig in i. Sen sitter jag som kassör och sekretarere i partiet.” -N3 

Respondent K1 nämner att hon är engagerad i ungdomspartiet och att hon är uppvuxen med 

politik i familjen och där blivit ”smittad” av intresse för politiken. Hon har även fått gå 

utbildningar i partier inför sitt uppdrag: ”Det viktigaste som jag tog med mig från 

internutbildningen var att mina partikamrater stöttar en och man känner att de finns där för en 

om det är något. Jag har ingen eftergymnasial utbildning.” 

K2 resonerar likt respondent N2 när det kommer till den utbildningen inför uppdraget som 

förtroendevald. Hon läste mycket själv och frågade partikamrater men hämtade också 

information från andra ställen: ”Jag tittade mycket på debatterna i riksdagen på tv, kanske inte 

på innehållet utan på hantverket. Hur de talar genom ordförande, hur de tidvis har en ganska 

hätsk eller anklagande ton men använder inte personangrepp. Det skiljer  sig från den 

kommunala politiken där man kanske känner varandra mer, det kan vara ens granne som sitter 

bredvid. Jag har ingen högre utbildning utan har mycket livserfarenhet istället som jag har 

användning för.” 
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Respondent K3 är djupt engagerad i en ungdomsverksamhet lokalt i Borgholms kommun: ”Där 

ligger mitt engagemang, men mitt politiska engagemang grundar sig också i att jag är 

egenföretagare. Men jag har inte någon officiell utbildning i ryggsäcken.” 

”Vi fick utbildning för alla kommunfullmäktigeledamöter, den fick vi genom kommunen. Sen 

samarbetar vi med Socialdemokraterna och de har en helt annan kapacitet när det gäller 

utbildningar så vi gick några utbildningar med dem. Det var mer förståelse för hur det fungerar 

i kommunpolitik. Det blir mer av ’learning by doing’ i verkligheten. Jag har läst på högskola” 

-K4.  

 

4.4 Politiskt självförtroende 

Ledamöterna ser på sitt uppdrag på olika sätt. Gemensamt för dem är att de tycker det är viktigt 

att engagera sig. Även om de flesta har suttit några år på sina poster finns det viss osäkerhet 

som en nämndsledamot påpekar: 

”Jag känner att jag skulle vilja ha mer kött på benen när det kommer till nämndarbetet då det är 

så regelstyrt hur ärenden ska tas upp och hur man ska föra fram sin mening för att få det 

protokollfört. Därför är det viktigt att man följer de regler som finns och det har jag känt att jag 

inte är så välinformerad som jag skulle behöva vara.” -N1.  

Jag frågade respondenterna hur de ser på det här med att politiker är det så kallade 

”etablissemanget”, om de känt av att de fått högre status bland partimedlemmar eller familj och 

vänner. 

” Inte många vet att jag gör detta. Jag träffar inte så ofta partikamrater så jag ofta är hemma på 

gruppmöten och sådant. Men när jag väl gör det så får jag frågor rörande socialnämnden och 

om vad jag tycker om det och det. Hur går i nämnden eller frågor som rör området. Och det är 

ett tecken på att de vet vad jag gör, att de tror att jag har nån form av svar på den och den 

frågan.” -N1 

” Mina arbetskamrater vet att jag jobbar politiskt och de kanske frågar mig om vissa saker och 

om jag kan ta upp vissa saker. Så det har jag märkt, att de vet om att jag är politiker.” -N2.  

”Min grundtanke är att det är ett uppdrag som ska skötas helt enkelt. Vid några tillfällen har det 

varit någon förälder som kontaktat mig, men inte jag som person utan som ledamot. Ibland om 

man går på affären kan man stöta på nån som vill lyfta nåt om man vill lägga ett 
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medborgarförslag eller annat. Man blir en samhällsinformatör på det viset, en 

kommuninformatör.” -N3 

”Jag blev omtalad uti andra kommuner på grund av att jag fick ett pris. Att de kände till vem 

jag var det var så klart kul. Jag får numera passa mig för vad jag säger, inte ens säga nåt på skoj 

nu när jag är mer etablerad politiker.” -K1 

”Ja, det har jag nog fått. Jag har fått en annan insyn och annan kunskap som gemene man inte 

alltid har, men alla kan läsa fullmäktiges frågor om de vill, men det gör de inte. En del respekt 

och ibland en del förakt för att jag är politiker. De kan säga att ’nu pratar du som en politiker’ 

och det är jag, också. Jag är ju mig själv.” -K2.  

”Nej faktiskt så pratar vi mycket om det inom partiet, att man sitter inte på sin post för sin egen 

skull. I så fall tycker jag man ska vika undan. Det är vi:et som går först. Men det kommer ibland 

mail där folk ber mig tar upp saker.” -K3 Samma svar fick jag från respondent K4.  

På grund av deras erfarenheter blev jag nyfiken på om det var något annat uppdrag, inom 

kommunen, landstinget eller i riksdagen de var intresserade av. Några ville ha fler uppdrag eller 

tyckte det var alldeles lagom med det de hade idag, men de flesta hade inte siktet inställt på att 

ställa upp i valet för varken landsting eller riksdag utan ville arbeta för kommunen lokalt.  

” Jag är inte intresserad av något annat än det lokala. Mitt intresse är i grund och botten inte 

politiskt utan det har att göra med att jag vill göra det bättre för de som bor i kommunen. Det 

spelar nog inte egentligen någon roll i vilket parti jag sitter i, dock är jag väl mer alliansinriktad 

än något annat. Det enda jag skulle kunna tänka mig göra egentligen är att ha rollen som 

kommunfullmäktiges ordförande. Det är en viktig post, där man får bestämma och vara tydlig, 

det skulle jag tycka vara kul och verkar intressant.” -N1. Det politiska självförtroendet verkar 

här inte komma från partiet utan från respondentens intresse. Att vara kommunfullmäkties 

ordförande kan ses som en av de högre politiska posterna i en kommun. 

”Det är för mycket spel bakom kulisserna som jag har sett igenom för att jag ska vilja vara med 

på ett högre plan. Jag kan bli lite irriterad när man sitter med nåt viktigt i nämnden, då man ser 

att det är en del som utgår från det här block-tänket istället för att se varför vi sitter där vi sitter.” 

-N3.  

” Kommunstyrelse skulle jag vilja sitta i. Som ersättare, inte som ordinarie, det är för mycket 

fokus på mig då. Det tycker jag är för stort ansvar och det är en mer utsatt position med mer 
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ansvar för kommunen. Jag känner att jag just nu är lite för oerfaren för ordförandepost till 

exempel, så inte till nästa val, men kanske i framtiden.” -K1.  

”Jag har kandiderat till alla tre val och kom på sjätteplats på riksdagslistan, men jag har inga 

ambitioner för det. Jag kan ställa upp med att stå på listan, för att vill folk rösta på mig så är det 

en röst på mitt parti. Landstinget skulle jag kunna tänka mig, men det är så mycket handlingar. 

Jag skulle kunna tänka mig att bli ordförande i någon nämnd, men då måste man prioritera om 

så man hinner med det.” -K2  

”Jag har absolut inte några ambitioner att satsa högre upp. Jag har alltid haft mitt engagemang 

med ungdomar väldigt lokalt, och det är samma här, det är Öland som gäller. Det är vi här som 

är kraften. Det ger mig ingen kick alls för mig att göra nåt nån annanstans. Vill inte upp högre 

i riksdagslista. Vill förändra och göra skillnad här!” -K3 

 

4.5 Motivation 

Det generella svaret man får när man frågar om varför respondenterna är engagerade i just 

kommunpolitik är att de vill kommunens bästa. Är det motivation nog eller är det andra 

bakomliggande faktorer som styr? Rimligtvis kan det finnas gradskillnader i deras engagemang 

som nämnds- eller kommunfullmäktigeledamot vilket vi nu ska titta närmre på. 

”Eftersom det är ett stort åtagande så ville jag engagera mig i något som intresserar mig och jag 

kan bespetsa mig på. Sen är det så att eftersom Socialnämnden är en av de tyngre nämnderna i 

en kommun så tänkte jag som så att ska jag engagera mig så ska jag göra det ordentligt.” Jag 

nämnde i delen om medborgerliga färdigheter att det fanns en baksida med N1:s engagemang; 

Hon jobbar nämligen inom det område hon har förtroendeuppdrag inom. Det kan bli 

problematiskt eftersom jäviga situationer kan uppstå om det är frågor hon först och främst ska 

ta med sin arbetsgivare. Så här tänkte hon om det: ”Jag har ibland tänkt att jag ska kliva av 

socialnämnden för att kunna driva äldreomsorgsfrågorna, då kan jag kanske vara politisk på ett 

annat sätt och få fram mina frågor. Jag förstår på ett sätt logiken med jäv, men samtidigt tycker 

jag det är naturligt att det sitter folk i en nämnd som har en arbetsmässig anknytning till 

nämndens ansvarsområde.” -N1 

Att vara förtroendevald kan också skapa mer förståelse för hur beslut tas i kommunen: 

”Jag tycker det har gått så sakta med planer och detaljplaner och så i kommunen och nu får man 

en annan insyn i det hela, hur det går till. Jag tycker inte det händer så mycket i kommunen, 
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men nu förstår man lite mer hur det går till och man kan vara med och påverka. Nu kan man 

säga att man kan ta en plan i månaden och jobba stenhårt för det.” -N2 

”Mina förväntningar på uppdraget som förtroendevald var att jobba utifrån kommuninvånarnas 

bästa. Och inte se det som ett politiskt uppdrag utan som ett arbete som ska genomföras och 

hitta de nycklar man har att tillgå för att uppnå de mål man sätter upp”. - N3 

”Jag hamnade högt upp på listan och kom in i kommunfullmäktige. Det trodde jag aldrig då det 

var första valet jag var med i (2014).”  -K1.  

Men att sitta i utdragna möten som späs på av att personer drar ut på dem ännu mer, eller 

använder sig av personangrepp, är inte så motiverande. Fokus flyttas från själva dagordningen 

och det handlar mer om att man vill bli klara med mötet för att kunna åka hem. Detta skulle 

kunna vara en av de anledningar partierna har svårt att rekrytera nya förtroendevalda. Det är en 

skillnad mot nämndsledamöterna som har sina möten på dagen. 

”Kommunfullmäktige börjar klockan 18.00, innan det har vi gruppmöte klockan 17.00 och jag 

slutar vid 16.00. Det är lite tajt. Det är fler i vår grupp som arbetar i Kalmar och de slutar ibland 

tidigare på jobbet för att hinna, eller så kommer de för sent till gruppmötet. Det var bättre när 

Kommunfullmäktige började vid 19.00. Då hann man i alla fall äta innan. Vi får mackor men 

det känns inte tillräckligt när man arbetat en hel dag. En viss person slutar inte tidigare för att 

man börjar tidigare, utan han tycker att han får en timme extra. Ibland vill man sätta munkavle 

på honom. Det är lugnt och skönt när han inte är där.” -K1.    

”Det uppdrag jag tycker är viktigast är på sätt och vis kommunfullmäktige eftersom det är högst 

beslutande organet. Men nämnden är så klart också viktigt. Tidsbegränsning är nåt som kan bli 

bättre för ledamöter, att ledamöterna skärper upp sig och inte använder sig om personangrepp. 

Sånt som är fördummande och personangrepp, sånt som rättshaveristen ägnar sig åt. Man ska 

ha respekt för andra människors tid i fullmäktige. Så att det inte drar ut på tiden. Det kan 

skrämma bort andra som kanske aspirerar på en plats i kommunfullmäktige för att de tycker det 

är så mycket tjafs i kommunfullmäktige.”-K2. Än en gång kommer frågan upp om att 

kommunfullmäktige skulle behöva ordentliga tidsramar att förhålla sig till.   

Kommunfullmäktigeledamöterna från Framtid Öland har en lite annan syn på motivationen då 

de inte är styrda från ett moderparti utan kan arbeta utifrån lokala preferenser.  

”Nåt som gör att saker tar lång tid är att det finns block där frågor ska stötas och blötas mellan 

partier, men detta kan även vara bra för då kan man få fram ett bättre beslut i slutändan. De 
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andra partierna har en annan styrning uppifrån. I vårt parti behöver vi inte förhålla oss till en 

partilinje som kommer från riksnivå vi kan arbeta helt utifrån lokala preferenser. Som egen 

företagare tror jag det kan vara enklare att lägga upp möten med politik än om man vore anställd 

hos någon och hela tiden behöva ta ”ledigt” från jobbet på grund av sina politiska uppdrag. Jag 

känner att jag har mycket stöd. Den stora gruppen med många som sitter på kunskap, som 

kanske inte alltid ger jättemycket feedback, men när man verkligen behöver det så proppar de 

oss fulla med kunskap inför ett möte eller om vi ska debattera” -K3 

”Jag tycker fortfarande att det är roligt, och det är en fördel. Det finns ett driv i varför man gör 

saker. Vi tycker det är kul att vara tillsammans och diskutera frågor i partiet. Vi träffas och lagar 

mat och diskuterar frågor. Vi behöver ingen partilinje att förhålla oss till.” -K4  

Att ha ett intresse för vissa frågor som kommer upp i nämnd och kommunfullmäktige kan hjälpa 

till att motivera redan engagerade människor. Respondenterna har några frågor de brinner extra 

för och som har påverkat hur de ser på demokratiska processen. 

”Utifrån den informationen som kom från media för ett bra tag sen om vikten av att röra sig på 

skoltid såsom fysisk pulshöjande aktivitet i skolan har jag drivit den frågan. Där har man nu 

undersökt detta ute i skolorna och nu är frågan om hur man går vidare med det. Det är roligt att 

se att det faktiskt händer något” -N3 

”Jag driver några frågor som frågan om en giftfri kommun, den är stor men jag har partiet 

bakom mig i frågan och sen driver jag att det ska vara jämställt, inte bara genom könen och att 

lönesättningar ska vara mer individualiserade beroende på vad det är för erfarenhet och 

utbildning man har.” -K2 

”Viktigt med företagsvänlig kommun, det är en viktig fråga för oss eftersom många av oss i 

partiet är egna företagare. De viktiga frågorna är basservicen i kommunen, bra skolor och 

omsorgen. När jag började som förtroendevald var jag mycket engagerad i förskolefrågan och 

drev den hårt och den fick genomslag i politiken.” -K4 

En annan diskussion som kom upp bland några av de förtroendevalda var att det kunde kännas 

tufft att vara kvinna i politiken, det finns fortfarande normer som i viss mån motarbetar 

kvinnliga politiker.  

”Jag var ordförande i partiet i Borgholm, men jag orkade inte med ansvaret. Och så är det som 

så att som kvinna har jag inte samma genomslagskraft. Det är bara att se på min partiledare 

idag. Nu börjar hon få genomslagskraft, men så var det inte i början då det var mer ”lilla 
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gumman”-mentalitet hos de runt henne, som att hon inte var lika skärpt då som nu. Och det har 

ju inte med politisk färg att göra utan könsrollerna. Och så var det ju även i mitt parti.” .K2 

”Det är ju mer män i topparna, det speglar ju samhället i stort. Man kanske har flera uppdrag 

och det är mycket möten på kvällar, då kanske de klassiska könsrollerna faktiskt spelar in.” -

K3 

”Det är ganska ensamt som kvinna i politiken särskilt i arbetsutskottet där jag också sitter. Man 

tittar sig runt och ser att man är ensam tjej idag igen i utskottet. Det är många tjejer som faller 

ifrån i fullmäktige och de har ju kanske svårt att hålla ihop det med familj och så” -K4. 

4.6 Analysresultat 

Genom att se på de två nedanstående analysscheman kan vi utläsa att respondenterna i 

undersökningen känner ett ansvar inför kommuninvånarna och att det inte skiljer sig mellan 

nämndsledamöter eller kommunfullmäktigeledamöter. Likheter finns också i att många av dem 

har andra engagemang och att deras intressen gör att de blir mer engagerade i nämnd eller 

kommunfullmäktige. Något som gör mig lite förvånad är att graden av utbildning inte har så 

stor inverkan på engagemang. Det är färre som har en högskoleutbildning än de som saknar 

högskoleutbildning. Detta kan innebära att partierna när de nominerar medlemmar till 

förtroendeuppdrag ser till personlig lämplighet mer än om personen har en högskoleutbildning. 

Det berättar också att engagemang hos de förtroendevalda inte beror på att man har examen 

inom ett visst område utan att det räcker med intresse, tid och engagemang. 
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Analysschema 1. Nämndsledamöter ifylld version  
CVM  Rekryterande 

nätverk, Hur kom 

respondenterna in i 

politiken? 

Resurser, särskild vikt 

ligger på medborgerliga 

färdigheter. 

Politiskt 

självförtroende.  

Motivation 

N1 Värvad av 

familjemedlem, och 

tillfrågad av partiet 

om hon kunde ta ett 

uppdrag i en nämnd. 

Har läst på universitet och 

är engagerad i flera 

föreningar. Läser socialrätt 

som är kopplat till arbetet i 

nämnden. Fick initial 

utbildning i nämndarbete 

av kommunen. 

Lägger ung. 5 

timmar/månad på 

uppdraget. 

Vill vara mer 

informerad om 

regelverk när det 

kommer till 

nämndarbetet. Får 

frågor angående 

nämnden från 

partikamrater, vänner 

och utomstående. 

Jobbar inom 

förvaltningsområdet, 

intresserad av 

omsorgsfrågor men det 

blir problematiskt att ta 

upp i nämnden på grund 

av jäv. Kan tänka sig 

kliva av Socialnämnden 

för att kunna driva 

frågorna på annat sätt. 

N2 Tillfrågad av partiet 

efter ett avhopp i 

nämnden 

Har högskoleutbildning 

och sitter även i 

kommunfullmäktige. Ingen 

utbildning gavs inför 

nämndarbetet. 

Lägger ung. 5-6 

timmar/månad på 

uppdraget 

 Blir tillfrågad om 

saker som rör 

nämnden. 

Arbetskamraterna vet 

att hon har politiska 

uppdrag. 

Har tyckt att det gått sakta 

med beslut i kommunen, 

men har en annan syn på 

det nu när hon kan vara 

med och påverka. 

N3 Sökte själv upp 

partiet när det var ett 

som passade hennes 

preferenser. 

Var intresserad av 

socialnämnden men 

efter diskussion i 

partiet hamnade hon 

i 

utbildningsnämnden.  

Ej högre utbildning. Kassör 

i vägförening. Kassör och 

sekreterare i partiet. 

Lägger ung. 12 

timmar/månad på 

uppdraget 

Känner sig som en 

samhällsinformatör. 

Blir kontaktad av 

medborgare som ber 

henne ta upp vissa 

frågor. Grundtanken 

är att det är ett 

uppdrag som ska 

skötas. 

Vill jobba utifrån 

kommuninvånarnas bästa. 

Ser det inte som ett 

politiskt uppdrag utan ett 

arbete som ska utföras. 

Driver frågor om fysisk 

aktivitet i skolan och 

tycker det är roligt att se 

att kommunen går vidare 

med det. 

Högre utbildning=högskole-/universitetsutbildning. 
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Analysschema 2 Kommunfullmäktigeledamöter ifylld version 
CVM  Rekryterande 

nätverk. Hur kom 

respondenterna in i 

politiken? 

Resurser, särskild 

vikt ligger på 

medborgerliga 

färdigheter 

Politiskt 

självförtroende 

Motivation 

K1 Blev tillfrågad av 

partiet att ställa upp 

på listan till 

kommunfullmäktige. 

Fick internutbildning 

i partiet. Uppvuxen 

med politik i 

familjen. Ingen 

eftergymnasial utb. 

Lägger ung. 6-7 

timmar/månad på 

uppdraget 

Fick ett politiskt pris 

i partiet och blev 

omtalad i andra 

kommuner. Vilket 

hon tyckte var roligt. 

Får hålla tungan rätt 

i mun på 

kommunfullmäktige. 

Hamnade högt upp på 

kommunfullmäktigelistan 

i hennes första val 

(2014). Hade gärna sett 

att kommunfullmäktige 

låg på andra tider för att 

fler ska kunna/hinna vara 

med. Även riktig mat för 

de som inte hinner äta 

innan, inte bara smörgås. 

En person ”stör” mötet 

genom långdragna 

diskussioner 

K2 Sökte själv upp 

partiet och ville 

ställa upp inför 

valet.  

Ej högre utbildning. 

Livserfarenhet. 

Ingen 

internutbildning 

inför uppdraget. 

Iakttog 

riksdagsdebatter på 

tv för att lära sig 

”hantverket” i att 

tala genom 

ordförande.  

Lägger ung. 2-3 

timmar/månad på 

uppdraget 

Fått högre status 

bland partikamrater 

och vänner på grund 

av kunskap om 

politik. Men också 

förakt pga. 

Detsamma.  

Ser kommunfullmäktige 

som det viktigaste 

uppdraget, det är det 

högst beslutande organet. 

Vill se bättre 

tidsbegränsning för 

ledamöter. En person i 

fullmäktige tar till 

personangrepp som kan 

skrämma bort andra som 

aspirerar på en 

fullmäktigepost. Driver 

frågor om jämställdhet 

och giftfri kommun. 

K3 Värvad av en vän 

som är med i partiet 

och hamnade sedan 

på listan till 

kommunfullmäktige. 

 

Egenföretagare. 

Djupt engagerad i 

lokal 

ungdomsverksamhet, 

ej högre utbildning. 

Utbildning från 

kommunen inför 

uppdraget. 

Lägger ung. 4-5 

timmar/månad på 

uppdraget 

Ser inte politiska 

deltagande som 

statushöjande. Blir 

ombedd av 

medborgare att ta 

upp särskilda frågor.  

Ser blockpolitik som 

något av ett hinder. 

Partiet är lokalt och har 

därför ingen partilinje att 

förhålla sig till vilket hon 

tycker är positivt. Har lätt 

för att passa in politiken 

med jobb. 

K4 Blev engagerad efter 

att partiet hållit 

informationsmöte 

och hamnade sedan 

på listan till 

kommunfullmäktige. 

Har 

högskoleutbildning. 

Utbildning från 

kommunen inför 

uppdraget. Men 

tillämpar ”learning 

by doing” då hon ser 

att erfarenhet ger 

kunskap. 

Lägger för mycket 

tid på uppdraget i 

förhållande till 

arvode. 

Ser inte politiska 

deltagande som 

statushöjande. Blir 

ombedd av 

medborgare att ta 

upp särskilda frågor.  

Tycker det är roligt med 

politik. Känner sig 

driven. Fick genomslag i 

politiken med 

förskolefråga och driver 

frågor som är 

företagsvänliga i 

kommunen. 

Högre utbildning=högskole-/universitetsutbildning. 
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5. Slutsatser 

Vad kan då denna uppsats ge oss för svar på frågan om vad är det som gör att vissa människor 

väljer att engagera sig politiskt på en högre nivå som förtroendevalda? Jag gick in i 

uppsatsarbetet med en tanke om att kommunfullmäktigeledamöter lägger ner mer tid på sina 

uppdrag än de som är nämndsledamöter. Med tanke på att det som behandlas i 

kommunfullmäktige är så brett, kan komma från olika håll i kommunen och att det är det högst 

beslutande organet i kommunen, blev jag nog lite förvånad över att se att de lägger ner ungefär 

lika mycket tid på att läsa handlingar och på övriga möten oavsett om de sitter i 

kommunfullmäktige eller nämnd. Dock är nämnderna kanske svårare att sätta sig in i då det 

som kommer upp i nämnderna är specifikt för just den nämnden och då kanske det handlar mer 

om prestige och/eller intresse för den förtroendevalda att hamna i en speciell nämnd. 

De känner heller inte att det är någon särskild status över att sitta i nämnd eller 

kommunfullmäktige, eller att det ena skulle vara viktigare än det andra. Värt att notera är att 

eftersom det är svårare att få en ordinarie ledamotsplats i en nämnd emedan det är färre platser 

där än i kommunfullmäktige, skulle de platserna kunna ses som mer av en statussymbol för 

individen 

Man tror att man gör gott för andra men de får ut en tillfredställelse av det som person när man 

genomför något osjälviskt, (om man kan se ett politiskt uppdrag som självuppoffrande och 

osjälviskt, alla har väl nån form av agenda att följa?) som att sitta i kommunfullmäktige sena 

måndagskvällar när man har ett jobb man ska stiga upp till dagen efter. Så kanske finns det 

ändå något egennyttigt i att vara förtroendevald.  

En reaktion som jag fick från samtliga respondenter som kom från det nya lokala partiet Framtid 

Öland var att de inte ville bli styrda av något moderparti på riksnivå. De ville bara engagera sig 

i det som är lokalt i Borgholms kommun, medan de övriga partierna, med moderpartier på 

riksnivå, inte såg styrning uppifrån som något problem. De fungerar ändå som representanter 

för medborgare i kommunen och ville även de se till kommunens bästa. 

Som vi kan se i analysschemat nedan rör det sig om mycket små skillnader i deras engagemang. 
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Engagerade personer är engagerade i kommunpolitik för att de är just engagerade… 

Det kan vara så att partierna utnyttjar chansen när de värvat en engagerad medlem, som till 

exempel vill vara med i en nämnd, att även få den till att stå på listan till kommunfullmäktige 

då de ser ett engagemang hos personen. Det finns inga stora skillnader i engagemang hos 

nämnds- och kommunfullmäktigeledamöter. Det som skiljer dem åt är hur de kom in i politiken 

och hur deras uppfattning om den är. Utifrån de faktorer som utgör den främsta orsaken till de 

förtroendevaldas engagemang har jag nedan ställt upp dem i ett schema  där man skulle kunna 

se skillnader mellan nämndsledamöter och kommunfullmäktigeledamöter. Som vi kan se är det 

inga större skillnader i respektive ledamots engagemang: 

Analysschema 3 

Frågeställning Varför engagerar 

sig vissa 

människor i 

politik på en högre 

nivå än andra? 

 

Vilka faktorer är 

det som styr dessa 

människors 

engagemang? 

 

Finns det en skillnad i 

nämndsledamöters och 

kommunfullmäktigeledamöters 

engagemang? 

 

Nämndsledamöter  

 

Vilja att kunna 

driva frågor för 

kommunens bästa. 

Rekryterande 

nätverk, politiskt 

självförtroende, 

motivation 

Möten ligger på dagtid, därför kan 

det vara lättare för förtroendevalda 

att medverka.  

Kommunfullmäktigeledamöter 

 

 

Vilja att kunna 

driva frågor för 

kommunens bästa. 

Rekryterande 

nätverk, politiskt 

självförtroende, 

motivation 

Kommunfullmäktigemöten är 

förlagt till måndagskvällar, därför 

kan det vara svårt att få tiden att 

räcka till. 

 

I analysschemat ovan faller ”resurs”-faktorn bort medan de övriga faktorerna ”rekryterande 

nätverk”, ”politiskt självförtroende” och ”motivation” är de som utgör faktorer som i störst 

utsträckning påverkar de förtroendevaldas engagemang. Detta kan bero på att de redan är 

engagerade och därför har tagit sig över den ”tröskel” av resurser som krävs för att komma in i 

politiken. 

Kanske är det så att medborgare blir skrämda av blockpolitiken idag och hellre söker sig till 

lokala partier, skulle det lösa engagemangsfrågan hos förtroendevalda? Nja, fler lokala partier 

för att locka fler till engagemang hos medborgarna kanske skulle fungera, men samtidigt skulle 

partierna ha svårt att samla tillräckligt många väljare för att få genomslag i kommunpolitiken. 

Dock tror jag att genom en modernisering av möten och kanske att kommunfullmäktige hålls 

på andra tider än just kvällar skulle kunna underlätta för den del som har svårt att kombinera 

arbete, familj, fritid och politik. 
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Ytterligare forskning på området skulle vara att jämföra mellan könen hur de upplever sitt 

engagemang och hur villkoren ser ut mellan dem. Får kvinnor den uppbackning som behövs 

när det kommer till politiska uppdrag? Vad skulle kunna göras för att tillgängliggöra uppdrag 

för de som är intresserade men idag inte kan medverka på grund av att de har ett krävande 

arbete? Deltagandediskursen är ett stort statsvetenskapligt område där det så länge demokrati 

råder även behöver forskning på området kring engagemang deltagande. Och till saken hör att 

demokrati behöver engagerade människor. 
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Sammanfattning 

Engagerade människor hittar vi på olika nivåer i samhället. Det kan gälla ideella engagemang i 

idrottsföreningar, hembygdsföreningar eller religiösa samfund som behöver människor 

hängivna sin sak. Politik engagerar många människor, men långt ifrån alla väljer att engagera 

sig på en nivå som innebär att de blir förtroendevalda i kommun, landsting riksdag eller kanske 

i EU-parlamentet. 

Med anledning av att partier idag har problem med att rekrytera medlemmar, och därmed också 

svårt att fylla ut platser i nämnder samt kommunfullmäktige, har jag undersökt vad det är som 

driver förtroendevalda politiker. Detta för att se vilka faktorer som ligger bakom deras 

deltagande. Med teoretisk utgångspunkt i Civic Voluntarism Modell från boken Voice and 

Equality av Verba, Schlozman och Brady har jag analyserat svar från sju förtroendevalda 

kvinnor i Borgholms kommun utifrån de fyra faktorerna rekryterande nätverk, resurser, 

politiskt självförtroende och motivation. Kvinnorna har jag valt utifrån partitillhörighet och om 

de sitter i nämnd eller kommunfullmäktige och svaren fick jag genom samtalsintervjuer med 

samtliga respondenter. Jag har med hjälp av deras svar också kunnat se om det är någon skillnad 

i engagemang hos nämndsledamöter och kommunfullmäktigeledamöter. Den enda egentliga 

skillnaden mellan dem är att nämndsledamöterna har sina möten på dagen och 

kommunfullmäktigeledamöter har långdragna möten på kvällen. Ett av de representerade 

partierna i studien är ett lokalt parti som blev till innan valet 2014. Här pekar några av 

respondenterna på att de har lättare att förhålla sig till det lokala då de inte har någon styrning 

från något moderparti. De kan därmed vara neutrala gentemot blockpolitik.  

I studien kan vi se hur respondenternas centrala engagemang utgår från att de vill arbeta från 

kommuninvånarna bästa samt att driva de frågor som de själva är intresserade av. Dock driver 

de inte dessa frågor för egen vinnings skull utan också här utifrån vad som kan anses vara bäst 

för kommunen och dess invånare. Flera av dem har också engagemang i ett antal andra olika 

föreningar och styrelser vilket kan ha en betydande effekt på deras politiska engagemang då de 

tar med sig mycket kunskap från andra områden in i politiken.  

Engagerade politiker är engagerade för att de är just engagerade. 
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Bilaga Intervjufrågor: 

1. Hur kom det sig att du blev engagerad i kommunalpolitik?  Vad var förväntningarna 

på/inför uppdraget? Motivation (Hur kom det sig att du blev du förtroendevald som 

ledamot i en nämnd/KF och hur lång tid tog det att få en sådan post? (Eller var 

partiet drivande för att personen skulle ta ett uppdrag?) Motivation/resurser  

 

2. Har du varit eller är du med i några andra föreningar? Är du med som ledamot i 

någon annan nämnd eller i kommunfullmäktige? Färdigheter 

 

3. Vad har du fått för internutbildning genom partiet/utbildningsbakgrund? Var den 

riktad till förtroendevalda? Vad gav internutbildningen? Hur var den? Vad var det 

viktigaste du tog med dig från det? Färdigheter 

 

4. Hur mycket tid uppskattar du att du lägger ner på ditt uppdrag som 

nämnds/kommunfullmäktigeledamot? Resurs-Tid 

 

5. Vilket stöd får du från partiet som förtroendevald? Känner du press att utöva partiets 

vilja i nämnd eller kommunfullmäktige (med tanke på arvode och att hen är 

förtroendevald? vad kan förbättras för ledamöters engagemang? Motivation 

 

6. Vilka egenskaper tror du partiet tittar på när de väljer personer till 

nämndsledamöter?  (Finns det några färdigheter som du tror ger högre status i partiet 

som gör att en viss person blir vald framför en annan?) Färdigheter 

 

7. Har Du fått högre status genom din post som kommunfullmäktigeledamot? 

 

8. Finns det någon annan post inom kommunpolitik (eller högre) som är intressant? 

 

9. Driver du några särskilda frågor? Vill partiet att du driver särskilda frågor? 

(motivation plus engagemang)  

  

 


