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Abstract 
 

 

In this essay I have looked at the relationship between non-governmental organizations and 

politics and their role in political decision-making. In an effort to limit the scope of this study 

it has been concentrated to the area and politics of Sweden. 

 

I reviewed the theories concerning these non-governmental organizations and their role in 

society after which I investigated several relevant organizations by means of looking at their 

structure, purpose and methods of achieving their goals. Depth is added to this investigation 

through the execution of interviews with persons involved in organizations but also with a 

politician of the major party in Sweden, the social democrats, in order to allow him to serve as 

the political side of the matter. 

 

Subsequently I used statistics to enlighten certain conditions, namely the changes in electoral 

voting, political membership and amount of political discussion amongst the population. 

Naturally I have also voiced different academic opinions on the issue of organizations and the 

role and meaning they may or may not have in democracy and its politics. 
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Förord 
 

 

Att skriva detta arbete har varit en tidskrävande process, och det har krävts många 

avvägningar för att avgöra hur fördelningen av detta arbete bäst ska låta sig göras. Denna 

uppsats har sitt ursprung i en länge sedan fundering kring politik, en självklarhet när man 

studerar statsvetenskap. 

 

Samt att under min tid på programmet Internationella Samhällsstudier så har i princip 

varannan bok jag läst om politik på något vis behandlat frivilliga organisationer och det civila 

samhällets inflytande och effekter på politiken och demokratin utan att faktiskt gå in på det 

särskilt detaljerat. 

 

Flera av dessa böcker kommer dock att användas för att sprida ljus över min 

problemformulering och för att kunna skapa ett brett och grundligt akademiskt stöd för de 

analyser och slutsatser som görs. 

 

Mycket av mina funderingar och tankar kring ämnet som tas upp, samt övrig politisk kunskap 

har för mig ofta kommit till i samtal med mina högt värderade studiekamrater. Jake, Holger 

och Nils, och våra diskussioner bär grunden till de flesta politiska resonemang som gjorts. 

 

Jag står i skuld till, nu och för alltid, min familj och flickvän, som utgjort ett enormt stöd och 

envisa pådrivare. Tack. 

 

God läsning!  
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1. Inledning 
 

Detta första kapitel är ämnat att ge läsaren förståelse till bakgrund, problemformulering 

samt metod som alla utgjort grunden för genomförandet av denna uppsats.  

1.1 Bakgrund 

 

Det hela började hos de gamla grekerna. Det var där som idén om demokratin föddes och 

upplevde sin första längre period som styrelsesätt i praktiken. Det är även därifrån som ordet 

har sitt ursprung, en sammansättning av delarna demos (folk) och kratio (styre)1 vilket är 

kärnan hos alla former av demokratiska styrelsesätt. Även om de gamla grekernas 

demokratiska statsstater, enligt bland annat David Held, bara var delvis demokratiska, i och 

med att endast statsstatens fria män hade rösträtt.2 Varken kvinnor, slavar eller den största 

delen av invandrare fick njuta av demokratins jämlikhet, något som slutgiltigt blev åtgärdat 

först på 1900-talet i de flesta länder. Vårt eget Sverige gav kvinnor rösträtt enligt grundlagen 

först 1921. Under mer än 1000 år hände inte mycket för demokratins del, men i och med 

upplysningstiden kom nya idéer kring hur demokratin kunde organiseras. De nya idéerna var 

en nödvändighet för att kunna skapa en relativ stabil, rättvis och jämlik demokrati i ett allt 

större och mer komplicerat samhälle. Detta gentemot det mindre och mer lokala, direkt 

demokratiska systemet som varit normen för demokrati fram till dess. 

 

En av de främsta nya tankarna blev mycket uppmärksammad och kom att definieras av 

Montesquieu, hans verk, ’om lagarnas anda’ utkom vid mitten på 1700-talet. 

Maktdelningsprincipen menar på att för att skapa ett stabilt styre behövs det en uppdelning av 

makten, bort från den vanligt förekommande enväldiga härskaren. Principen menade på att 

makten skulle delas i 3 delar, verkställande makt, lagstiftande makt och den dömande makten, 

samt att alla dessa delar skulle vara bundna till lagens regler.3 Idén om maktdelningsprincipen 

kom så småningom att ta världen med storm och är idag allmän praxis när det gäller statens 

arbetsfördelning hos en demokrati. 

                                                 
1 Held, 1997, s 17 
2 Ibid. s 32-34  
3 Ibid. s 114 
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Utvecklingen av detta nya system har för de flesta demokratiska länder, och det finns enligt 

Freedom house; 121 stycken valbara demokratier i världen detta år,4 inneburit att den vanlige 

medborgaren nu mest bara deltar genom sin röst i valen. Detta är förvisso en avgörande och 

viktig röst om vilket parti eller vilken person han/hon anser ska vara dennes representant i det 

lagstiftande parlamentet, men den utgör inte någon särskild direkt påverkan på den dagliga 

politiken. 

 

Den politiska representationen, vilken har inneburit en begränsning av individens politiska 

roll, kan ses som avgörande till varför den civile medborgaren hittat andra sätt att påverka 

politiken. Trots den representativa demokratins politiska begränsning av medborgaren, ser 

deras teori och praktiska utformning vissa fördelar med att medborgarna engagerar sig i 

samhället. Även utanför de politiska partiernas ramar. För att försäkra sig om detta garanteras 

medborgaren denna rätt i grundlagen. Ur kapitel 2 i den Svenska grundlagen:  

 

”1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad   
 

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 

uttrycka tankar, åsikter och känslor,  
 

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del 

av andras yttranden,  
 

3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring 

eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,  
 

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,  
 

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”5 

Samma stöd finns även i United Nations stadgar där alla medlämsländer har förbundit sig att 

såväl uppehålla de mänskliga rättigheterna samt sprida kunskapen om dem.  

 

“Article 19: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes 

freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information 

and ideas through any media and regardless of frontiers. 
                                                 
4 Freedom house, 2008 
5 Riksdagen, 2008 
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Article 20: (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.  

(2) No one may be compelled to belong to an association”6 
 

Det är detta som varit en stor del av bakgrunden till individers engagerande utanför statens 

domvärjo och som även tillsynes gett människan lagstadgad rätt att inte bara göra det på egen 

hand utan även gå ihop med andra individer. På så sätt har de frivilliga organisationerna haft 

möjlighet att växa fram och etablera sig. Det är just dessa frivilliga organisationer och deras 

roll inom politik idag som denna uppsats ämnar belysa. 

 

1.2 Problemformulering  

 

När vi nu har fått en förklaring till en del av den utveckling som har lett fram till frivilliga 

organisationer och deras lagliga tillvaro, så kan man fråga sig vad det är hos dessa som fångar 

ens intresse. Jag har själv alltid haft en undran över vad som gör att så många människor 

aktiverar sig inom alla dessa organisationer, samt om detta hör ihop med ens inställning till 

politik och dess politiker. Det är av just denna anledning som jag har beslutat att närma mig 

detta område ytterligare.  

 

För att skapa en hanterbar frågeställning krävs dels att man begränsar området, samt 

specificerar sin frågeställning. Frivilliga organisationer är i sig ett väldigt brett område och det 

finns många möjliga frågor att undersöka. Enligt Lundquist kan ett bra sätt att tydligt ge 

läsaren en uppfattning om sin fråga ske genom titeln.  

 

”Ett förtjänstfullt sätt att ange problemet är att använda det som titel på undersökningen. 

Bra exempel på detta är arbeten som ’Who Governs?’, ’Kan vi lita på politikerna?’, och ’Är 

ideologierna döda?’ ” 7  

 

Denna uppsats titel, ’frivilliga organisationer och dess betydelse för demokratin’ är således en 

stark indikator på undersökningens område, men ger inte en särskilt tydlig bild av 

undersökningens olika delar. 

 
                                                 
6 United Nations, 2008 
7 Lundquist, 1993, s 61 
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En omformulering av titeln till, ’vad har frivilliga organisationer för betydelse för 

demokratin’, ger en tydligare bild av frågeställningen. Inom denna fråga ryms många andra 

mindre frågor vilka också måste definieras, medan andra bör skalas bort för att avgränsa 

uppgiften och göra resultatet hanterbart. 

 

Det finns en mängd olika organisationer, statliga, mellan statliga, icke statliga, den 

sistnämnda känt för många från den engelska förkortningen NGO:s (Non Governmental 

Organizations). Alla dessa olika organisationer är också aktiva på många olika plan, lokala, 

nationella, regionala samt på ett internationellt plan. Jag kommer att koncentrera mig på de 

icke statliga organisationerna, och framförallt intresserar jag mig mest för de olika 

organisationstyper som följer ett demokratiskt styrelsesätt inom organisationen. Jag avgränsar 

mig också till ett mer hanterbart område, i detta fall Sverige. Även om uppgiften är 

koncentrerad till Sverige så kommer jag att inte bara göra hänvisningar från ett nationellt 

perspektiv utan även använda mig av fakta, kunskap och litteratur från internationella 

organisationer. En bekräftelse för att detta är en gångbar taktik får jag från Christer Jönsson, 

professor i Statsvetenskap vid Lunds universitet.68 

 

”Skillnaden mellan internationella och nationella organisationer bör dock inte överdrivas. 

Det rör sig om gradskillnader snarare än artskillnader.”79 

 

På så vis kan man anse att internationella organisationer kan ge ytterligare information även 

för en undersökning baserad på nationell nivå, jag kommer dock att begränsa de 

internationella organisationerna till sådana som är aktiva inom Sveriges gränser. Jag kommer 

att göra detta i de fall där den information som kan hämtas därifrån ytterligare kan stärka 

materialet på nationell nivå eller ge välbehövliga förklaringar. I övrigt blir den enklaste 

avgränsningen helt enkelt den att jag så väl som möjligt kommer att hålla mig till det jag har 

bestämt mig för att besvara, utan onödiga utsvävningar som inte har en tydlig koppling till det 

ämne och de frågor jag vill belysa. 
 

Vilka är då de frågor som jag är ute efter att besvara som alla kan ha en betydelse för att ge en 

större kunskap och möjlighet till dels intressanta och tänkeväckande, men även helst korrekta 

analyser av frågeställnigen, ’vad har frivilliga organisationer för betydelse för demokratin’: 

                                                 
8 Statsvetenskapliga Institutionen, Lunds Universitet, 2008 
9 Jönsson, 2001, s 195-196 
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• Vad finns det för olika teoretiska och ideologiska idéer som behandlar ämnet icke 

statliga organisationer som en del av politiken? 
 

• Hur ser de som arbetar inom politik och frivilliga organisationer på frivilliga 

organisationers påverkan på politiken? 
 

• Vad säger den akademiska forskningen om frivilliga organisationer och deras roll i 

dagens politik? 

 

Genom att utforska dessa frågor så avser jag att kunna bygga upp en tillräcklig kunskapsgrund 

för att kunna besvara, inte bara hur frivilliga organisationer påverkar politiken utan även 

varför. Utöver detta ämnar jag även att göra en individuell värdering av mina resultat, på 

grund av den anledningen att alla politiska åskådningar och politikens organisation är ett 

resultat av människors egna värderingar och åsikter. Denna idé bygger på att man antar ett 

ändamålsförklarande perspektiv. Samhället och politik förändras genom individers egen vilja, 

finns det ett tillräckligt antal med samma vilja blir det lättar att genomdriva förändringen. Vill 

man således förändra eller utveckla politiken är därmed individuella åsikter ett måste och det 

är väsentligen därför jag ämnar undersöka vad frivilliga organisationer har för betydelse för 

demokratin. 

 

1.3 Metod 

 

När jag nu redan har definierat vilken förklarings typ jag ämnar utgå ifrån, denna typ är 

alltså ändamålsförklaringar. När man använder en ändamålsförklaring för att presentera sina 

resultat så blir man därmed även tvungen att följa en viss metod, i Gilje & Grimens bok 

förklaras de delar som utgör en ändamålsförklaring. Ändamålsförklaringar utgår ifrån 

individens handlingar för att förklara händelser.10 

 

Medan frivilliga organisationer består av flera individer, så kan en ändamålsförklaring vara 

tillämpbart då det kan ses som självklart att eftersom de alla gått med i organisationen 

frivilligt så strävar de alla efter att uppnå samma ändamål och handlar genom organisationen 

därefter. På så vis kan organisationen ses som en representant för alla de individer som är 

                                                 
10 Gilje & Grimen, 2007, s 138 
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medlemmar och deras vilja, och kan därmed representera dem alla som en handlande aktör i 

en ändamålstolkning. För att kunna använda sig av en ändamålsförklaring så menar Gilje & 

Grimen på att man måste veta vad den handlande dels har för kunskap, men också vad 

objektet i fråga har för önskemål och tror på.11 

 

När man ska försöka lägga upp sin ändamålstolkning i en struktur för att göra den överskådlig 

och tydlig så finns det en generell modell att följa: 

 

 ”1. Person X har som mål att uppnå Y. 

2. Person X tror att handling P (Q, R, S …) är de bästa medlen för att uppnå Y 

 
3. Därför utför X handling P (Q, R, S …)”12 

 

Det är alltså efter ett sådant schema som jag ämnar försöka förklara utvecklingen mellan 

frivilliga organisationer och politiken. För att kunna veta vad mina personer X har för mål och 

vad de vill uppnå, samt vilka handlingar de ser som mest troliga att leda dit så behöver jag en 

mängd fakta och information. När man samlar på sig all den bakgrund man behöver behövs 

det också en metod för hur det arbetet ska gå till. 

 

Min metod för insamlandet och användandet av materialet skedde genom att jag använde mig 

av en positivistisk utgångspunkt. 

 

”Positivismen ställer två grundläggande krav på alla operationaliseringar (och på de 

metoder som är knutna till dem), nämligen att de har hög validitet och hög reliabilitet”13 

 

All teori, material och intervjuer ska dels ha en hög validitet - att det precist visar på och rör 

sig kring just det utvalda ämnet. Dels ska det även innehålla en hög reliabilitet - allt material 

ska därmed alltså vara pålitligt och lägga grunden för en precision i arbetet. Med det som 

utgångspunkt för allt insamlat material så finns det även vissa andra metodiska aspekter att 

begrunda. Med denna positivistiska grundsyn i botten för allt insamlande så ansluter jag mig i 

                                                 
11 Ibid. s 139  
12 Ibid. s 140  
13 Lundquist, 1993, s 99 
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det större sammanhanget inte till vare sig positivismen eller hermeneutiken överlag. I denna 

uppsats kombineras de båda. 

 

Jag har i denna uppsats också använt vissa kvantitativa delar, något som positivismen 

förespråkar. Förvisso är det som hermeneutiken säger att en värdering alltid föreligger i vilka 

fakta som väljs, däremot anser jag, liksom positivismen att det är viktigt att så långt som 

möjligt sträva efter att skilja värderingar och fakta i sig självt.14 På så sätt kan man ge en egen 

åtskild tolkning av fakta i efterhand, vilket ger en större möjlighet att vetenskapligt 

reproducera proceduren och skapa möjlighet för andra att, utefter samma fakta och kunskap, 

kunna hålla med om eller motsäga resultaten och de personliga värderingar och tolkningar 

som görs av samma resultat. 

 

På så vis har det blivit en blandning av positivism och hermeneutik samt en likadan blandning 

av kvantitativa och kvalitativa metoder för presentationen av fakta. Jag har även använt mig 

av statistik och så många olika källor som möjligt, enligt den kvantitativa idén. Jag har gjort 

detta för att komplettera materialet, genom att ge ett större och bredare underlag, så kan jag 

dra en bättre och mer träffsäker generell slutsats. För att i slutändan skapa en mer kvalitativ 

forskning, där allt tjänar till att fördjupa fakta och kunskapen inom ett och samma område. 

 

Insamlingsmetoden för fakta är således empirisk, genom en studie av verkligheten grundad på 

den akademiska litteraturen i ämnet samt en egen verklighetsstudie i form av intervjuer. 

 

De intervjuer jag utfört har varit av personlig natur, öga mot öga för att skapa en personlig 

känsla. Frågorna har från en början utgått från en mall, men har utvecklats och blivit olika 

intervju för intervju beroende på deras karaktär. De har alla blivit inspelade på band och 

transkriberats för att kunna nyttja de fördelar det ger. Trost beskriver dessa i sin bok 

’Kvalitativa intervjuer’: 

 

”Till fördelarna hör att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger efteråt, man 

kan också skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant sagts.”15 

 

                                                 
14 Ibid. s 41-42 
15 Trost, 1993, s 2 
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Just när det gäller intervjuer kan det också vara bra att nämna mitt resonemang kring de 

intervjuval som har gjorts. Röda Korset och Rädda Barnen har valts på grund av deras ålder, 

tradition och fasta förankring i Sverige, och deras syn på sina egna organisationer och andra 

tjänar som en stark indikator till hur även många andra organisationer kan resonera i samma 

frågor. 

 

Socialdemokraten som jag har intervjuat står för den politiska synen på de frågor som tas upp, 

detta för att ge balans och förhindra ensidighet. Att Socialdemokraterna är ensamma om att 

bli representerade har dels med innehållsbegränsning att göra, samt det faktum att 

Socialdemokraternas storlek, stöd och fasta förankring i Svensk politik gör dem till en 

tillräckligt ideologiskt brett parti för att kunna representera, i alla fall, huvuddelen av den 

svenska politiken. Likaså är det därför bara 2 organisationer har intervjuats, även om jag tar 

upp och diskuterar 3 olika organisationer. 

 

Därmed har jag täckt in alla de metoder som jag har använt för insamlandet, analys samt 

förståelse av detta arbete. Den för mig viktigaste av dessa är den metod med vilken jag 

analyserar och försöker förstå resultatet, detta alltså med hjälp av ändamålsförklaringen, där 

resultatet förklaras genom individens handlingar och mål. 
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2. Teori 
 

I detta kapitel kommer jag att göra en genomgång av de olika teoretiska idéer som kan 

vara av betydelse när man diskuterar icke statliga organisationer. 

2.1 Teoretiska grunder 

 

Trots det faktum att en ändamålsförklaring ser individen som orsaken till händelser, så 

måste man därmed inte förklara saken ur varje inblandad individs perspektiv. Sociala 

fenomen som organisationer kan förklarar ur ett ändamålsperspektiv i och med att: 

 

”sociala fenomen antingen består av a) kontrakt mellan enskilda individer, b) maktrelationer 

mellan enskilda individer, c) statistiska mönster av upprepbara handlingar, tankar och 

egenskaper eller d) oavsiktliga konsekvenser av ändamålsinriktade handlingar. De flesta 

individualister kombinerar i sin forskning flera av dessa idéer om vad sociala fenomen består 

av.”16  

 

Oavsett vilken frivillig organisation individerna har gått med i så har de gått med genom egen 

vilja samt på grund utav att de liksom övriga individer som är medlemmar har samma åsikt 

och mål i en specifik fråga eller flera. På så sätt består föreningen av ett kontrakt mellan alla 

dessa enskilda individer, förmodligen för att sträva efter att upplysa och handla för att 

förändra förhållanden i den fråga som är deras gemensamma intresse.  

 

”Organisationer är planmässigt inrättade av en eller flera personer, som har den bestämda, 

medvetna avsikten att använda organisationen till att genomföra vissa mål som de menar är 

viktiga.”17  

  

Därför kan man studera och analysera dessa frivilliga organisationer ur ett perspektiv av en 

ändamålsförklarare och det är just därför jag nu kan undersöka de olika politiska ideologier 

som berör frivilliga organisationer och det civila samhället, vilka de är en del av. 
 

                                                 
16 Gilje & Grimen, 2007, s 223 
17 Abrahamson & Andersen, 2005, s 12 
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Om man tittar på de olika politiska ideologierna som har inspirerat dagens olika riksdags 

partier i Sverige, så ser man ett tydlig spår från de 3 stora, Konservatism, Liberalism, och 

Socialismen. Jag ämnar gå igenom vad dessa kan anses ha för åsikt om frivilliga 

organisationer och det inflytande de kan ha på politiken. 

 

Konservatismen har som tankesätt troligen alltid funnits i samhället, men växte fram som en 

större ideologi i och med upplysningen och framväxten av liberalismen. En genomgång av 

konservatismen säger oss dels självklart att denna ideologi är väldigt tveksam till stora och 

snabba förändringar. Men mer djupgående så står den konservativa ideologin även för mer 

djupgående resonemang än så. 

 

”Men det som konservatism i allmänhet avser är en politisk konservatism. Den hävdar att vi 

ska vara mycket försiktiga med att ändra på samhället. Vi bör bara ändra sådant som måste 

ändras för att behålla samhällsordningen. Den som vill förändra har bevisbördan.”18  

 

Några talsätt som kan förknippas med detta synsätt är exempelvis: 

 

” ”Vi ska förändra för att kunna bevara.” Eller:  

”Om det inte är nödvändigt att förändra, är det också nödvändigt att inte förändra.” ”19  

 

Man tydligt se att de konservativa har ett utpräglat behov av att skynda långsamt och helst 

med så liten förändring som möjligt. Detta har med organisationer att göra eftersom de dels är 

ett relativt nytt fenomen, även om det har funnits ett fåtal under en lång tid, som de olika 

handelsmännens skrån från 16/1700-talet. Dock kan utvecklingen som bäst beskrivas som 

lavin artad med en enorm ökning på senare tid. Sedan United Nations införde deras 

informations arbete med icke statliga organisationer 1947 så har deras medlems nummer stigit 

på 50 år till ungefärligen 4000 stycken20 och det finns betydligt många fler tusen än så som 

bara verkar inom specifika länder. Om de konservativas utvecklingssyn kan det sägas att:  
 

                                                 
18 Ljunggren, Konservatism, 2000 
19 Ibid.  
20 United Nations, 2008 
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”Det sker ständiga pendelslag. Den hävdar dessutom att de som tror att vi upplever en rörelse 

framåt, från fas till fas har fel. Och om det finns en sådan rörelse, så bör den inte skyndas på, 

utan bromsas.”21 

 

Således kan denna snabba och omvälvande utveckling ses som en händelse som de 

konservativa skulle se på med misstanke, särskilt om de även utgör ett tryck och inflytande på 

det redan fastställda parlamentariska maktsystemet. Vi har alltså en stor politisk ideologi som 

rent definitions mässigt inte borde ha mycket till övers för organisationerna och deras 

utveckling. 

  

Vi går då vidare till Liberalismen, denna ideologi är sprungen ur 1700-talets upplysningstid 

och den allmänna tron på människan, individen och hennes möjligheter som uttrycktes då. 

 

”Den enklaste definitionen på liberalismen är att den är en frihetslära, som hävdar att den 

enskilde individen har rätt att göra vad hon vill så länge hon inte skadar någon annan. Vi 

äger själva vår kropp och har denna rättighet oavsett var i världen vi befinner oss och oavsett 

i vilket historiskt sammanhang.”22  

 

Denna frihetslära kan enklast utryckas genom talesättet, Laissez Faire! Vilket kort och gott 

betyder låt gå. Liberalismens utvecklings tro är också ett resultat av sin optimistiska tro på 

människan. 

 

”Liberalismen ansluter sig till den uppfattning som hävdar att samhället utvecklas, att det 

finns en slags grundläggande rörelse, att människorna upplever en utveckling från fas till fas, 

att samhället och folken förkovrar sig.”23  

 

En av de största tänkarna när det gäller utvecklingen av liberalismen är John Stuart Mill, som 

i essän ’Considerations on Representative Government’. Representativ demokrati har sedan 

dess blivit den typ av demokratiskt styre som är överlägset vanligast i världen. 

 

                                                 
21 Ljunggren, Konservatism, 2000 
22 Ljunggren, Liberalism, 2000 
23 Ibid. 
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”But does it follow that the minority should have no representative at all? Because the 

majority ought to prevail over the minority, must the majority have all the votes, the minority 

none? Is it necessary that the minority should not even be heard?”24 

 

Med detta citat kan man se ett förmodat välkomnande av både Mills och övriga senare 

liberalister att genom olika organisationerna skapa ett sätt för olika minoritetsåsikter att göra 

sig hörda. 

 

Vi tycks alltså ha en ideologi mot och en för organisationernas vara och utveckling så här 

långt, går härmed vidare till den tredje och sista ideologin att behandla i detta avsnitt, 

socialismen. Den socialism som dominerar i Sverige är den som ofta kallas socialdemokratin, 

en idé som präglar det största politiska partiet i Sverige. Alla socialistiska inriktningar strävar 

efter att skapa jämlikhet i samhället, att alla ska få samma chans att utvecklas och fullborda 

sin inneboende potential. De menar att detta endast är möjligt om alla har samma rättigheter 

och tillgång till yttre förhållanden på likvärdig nivå. 

 

”Det som människan har att tillgå - förutom sig själv - är det som naturen ger, samt de 

verktyg som hon tillverkar (tillsammans kallas det produktionsmedel). För vi samman 

produktionsmedlen och människan så får vi produktivkrafter - människan står i ett ständigt 

dynamiskt förhållande till sin omgivning och med nya verktyg skapar hon fler möjligheter att 

försörja sig. Detta påverkar i sin tur hennes medvetande.” 25 

 

”Socialismens utvecklingssyn är progressiv, den tror på framsteget. Socialismen kan sägas 

idealisera ”rörelsen” i samhällsutvecklingen. Den konservative ställer sig skeptisk, men den 

liberale gillar också ”rörelsen”, men varnar för att skynda på den.”26 

 

Organisationen är ett verktyg tillverkat av människor med en gemensam åsikt och ett mål som 

förenar dem. Den är ett sätt genom vilket människan påverkar sin omgivning och ger gruppen 

de framsteg de strävar efter. Allt detta verkar vara helt i linje med socialismens syn och 

därmed borde de vara en av de största stödjarna till organisationerna och deras 

                                                 
24 Mill, 1991, s 303 
25 Ljunggren, Socialism, 2000 
26 Ibid. 
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ansträngningar. Detta innebär alltså att det tycks vara 2 av 3 stora ideologier som borde vara 

positiva till den organisatoriska utvecklingen. 

 

2.2 Specifik teori om organisationer 

 

En någorlunda nyare teori har dock utvecklats, som inte är en hel ideologi i sig själv, utan 

snarare ämnar komplettera de mer övergripande ideologierna. Vad som kan sägas vara en del 

av bakgrunden till den teori som jag snart ska förklara, är ytterligare en annan teori kring 

politiken. Schumpeter menade bland annat att den moderna demokratin, egentligen inte var 

särskilt demokratiskt. 

 

Det enda medborgarna egentligen borde delta i var de allmänna valen till parlamentet och den 

egentliga politiken är grundad på en konkurrenselitism, där partierna och politikerna 

egentligen inte är strikta idealister och inte styrda av sina väljares önskningar om vad som ska 

vara på den politiska dagordningen. Utan det är bara en hård kamp om makten, där den 

vinnande får bestämma i 4 år. Han menade på att denna konkurrens situation skulle garantera 

en lagom politik, där politikerna och deras byråkrati kunde utföra den rätta politiken utan 

vanliga icke insatta medborgares inblandning.27 

 

”I Schumpeters demokratiska system är det bara den politiska elitens medlemmar, personer i 

partier och offentliga ämbeten, som deltar fullt ut. Den vanliga medborgarens roll är inte 

bara högst begränsad, medborgarens medverkan skildras dessutom ofta som ett oönskat 

intrång i det smidigt fungerande «offentliga» beslutsfattandet.”28 

 

Som en reaktion mot denna brist på tro och lit till medborgaren från Schumpeters sida så kom 

en teori med den radikalt motsatta synpunkten som på räls. Pluralismens och dess uppdatering 

nypluralismen förespråkare menade att deras forskning inom konkurrensen vid politiska val, 

samt intresseorganisationers aktiviteter visade på att politiken och dess resultat var mycket 

mer demokratiskt tillfredställande än vad Schumpeter ansåg.29 

 

                                                 
27 Held, 1997, s 234-237 
28 Ibid. s. 245 
29 Ibid. s. 247  
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 Vad teorin om pluralismen menar mer exakt är dels att speciellt viktigt är det faktum att 

enskilda medborgare förenar sig med andra av samma åsikt för att påverka och tävla om 

makten. Detta då pluralismen anser att makt kan bli tillgängligt för alla och inte behöver vara 

hierarkiskt indelat, utan en mångfald olika grupper med olika intressen kan konkurrera om 

makt mot varandra såväl som mot partierna.30 All denna politiska press från olika grupper 

innebär dock inte att partierna och politikerna försvinner i den, det är fortfarande dem som 

utgör den det dagliga politiska arbetet och beslutsfattandet. Organisationerna utgör helt enkelt 

ett komplement till dem.  

 

Den pluralism som beskrivits ovan är den som ofta kallas den klassiska pluralismen, en 

relativt enkel idé som mest koncentrar sig på att påpeka felaktigheten hos andra ideologier 

och deras brist på uppmärksamhet kring icke statliga organisationer och deras inflytande på 

olika politiska plan. 

 

”Att det finns många maktcentra räcker knappast för att garantera att en regering kommer att 

(1) lyssna lika mycket på allt, (2) göra någonting mer än att kommunicera med ledarna för 

dessa maktcentra, (3) vara mottaglig för påverkan från andra än personer i maktpositioner, 

(4) åtgärda de problem som diskuteras, osv.”31 

 

I ett försök att kompensera för dessa olika tillkortakommanden hos de ursprungliga 

pluralisterna så utvecklades nypluralismen. Dessa tog mer hänsyn till maktförhållanden och 

andra möjliga förhållanden som kan påverka relationen mellan politiker och icke statliga 

organisationer. Det maktförhållande de ansåg vara det främsta, var de monetära tillgångar och 

den snedfördelning inom sådana som kapitalismen bragt med sig.32 Dessa nypluralister ansåg 

alltså liksom deras föregångare att det finns organisationer utanför staten som påverkar dess 

politik. Fast inte lika naiva som de klassiska pluralisterna inser de att möjligheten att påverka 

politiker har mycket att göra med de resurser de besitter. Nypluralisterna fokuserar alltså mest 

på de organisationer som är aktiva på den monetära marknaden och håller de ekonomiska 

hjulen snurrande. 

 

 

                                                 
30 Held, 1997, s 249-251 
31 Ibid. s 264 
32 Ibid. s 266 
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”För att hålla sig kvar vid makten i ett liberaldemokratiskt valsystem måste en regering med 

andra ord agera så att den privata sektorn blomstrar och är vinstgivande: regeringen är 

beroende av den kapitalackumulerande processen, som den för sin egen skull måste hålla 

igång.”33 

 

Den kapitalistiska idén och den vanliga medföljande snedfördelningen av kapital, främst de 

monetära, innebär alltså enligt dessa nypluralister att uppmärksamhet styrs bort från intressen 

representerade av mindre väl belagda medlemmar. Samt att staten genom sitt behov av kapital 

och stöd från monetärt starka aktörer därmed tycks av en nödvändighet ha ett stort öra till dem 

och vara ett särskilt stöd för dessa aktörer. 

 

”Här vill jag bara framhålla att man enligt nypluralister som Dahl och Lindblom inte kan 

förutsätta att intressegrupper är jämbördiga, och att staten inte kan betraktas som en neutral 

skiljedomare mellan samtliga intressen: näringslivets stora koncerner utövar ett 

oproportionerligt stort inflytande över staten, och därmed över utfallet av de demokratiska 

processerna.”34 

 

Nypluralisterna har dock samma åsikt som de klassiska pluralisterna och hävdar även de att 

alla dessa olika organisationer, grupper och alla deras olika krav är ett resultat av den 

demokratiska statens garanterade rättigheter och dess politiskt öppna klimat. Där det finns 

allmänna val som ger befolkningen det enklaste och tydligaste medlet för att göra sin röst 

förstådd, samt de olika konkurrerande partierna som ger ett kompromissande och så även de 

olika organisationerna som utgör ett medel för påverkan. 

 

Detta avsnitt avslutas med att ge en hänvisning till bilagorna där Helds sammanfattande 

modell av de båda pluralistiska inriktningarna kan läsas. Vissa hänvisningar till information 

från denna sammanfattning görs i analysen av denna uppsats. 

 

 

 

 

                                                 
33 Held, 1997, s 266 
34 Ibid. s 267 
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I dagens samhälle finns fortfarande de 3 stora ideologierna, Konservatism, Liberalism och 

Socialism, som en grundpelare i de olika partierna, om än dock anpassade till ett modernare 

samhälle. Alla arbetar de i linje med de grundläggande rättigheterna om yttrandefrihet, 

organisations frihet med mera. Vilka alla har tidigare visats vara en huvudpunkt i både 

Sveriges grundlag, samt United Nations charter. 

 

Samt att då även den maktdelningsprincip som kommit att bli allrådande med en delning av 

lagstiftande, verkställande och dömande är en grundförutsättning i de flesta demokratier. Så 

has utifrån detta, flera av de grundläggande kraven för att skapa ett pluralistiskt samhälle och 

en sådan politik blivit befintlig, i alla fall här i Sverige. Vi ska nu ge oss vidare in i 

kunskapens värld och se vad som hittas kan, och fundera över vad detta ger för resultat. 
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3. Till Saken 
 

I detta kapitel kommer jag att gå in på de olika material jag har tillskansat mig. 

 

3.1 Om Frivilliga Organisationer 

 

I detta avsnitt presenteras det material som knyter an till icke statliga organisationer och 

deras uppbyggnad och funktion, dels inom sig själva, men även då främst deras funktion inom 

politiken. 

 

”Frivilliga organisationer kan vara av olika slag. Det gemensamma för dem är hur som helst 

att de är skapade och drivs av medborgarna direkt utan inblandning och inflytande från 

statsmaktens sida.”35  

 

Alla dessa organisationer kommer från en mängd olika områden i samhället, allt från 

näringslivet till syjuntor. Det finns en oerhörd mängd olika ämnes inriktningar inom 

samhället, allt från nämnda syjuntor, idrottsorganisationer samt andra frågor som berör 

politiken på ett mer direkt plan. En sådan inriktning som kan anses vara vanlig, men där det 

också finns ett flertal olika inriktningar och områden är de mänskliga rättigheterna som utgör 

grunden för demokratin. Det finns över 1000 olika organisationer på nationella och regionala 

plan vars mål är att arbeta för skyddet av de mänskliga rättigheterna.36 Alla jobbar de också 

på olika nivåer, allt ifrån syjuntans kvarters organisation, till Amnesty Internationals globala 

påverkning. Samt att de alla också har olika stort stöd, en kvarters syjunta har en naturlig 

begränsning i antalet medlemmar (de sy intresserade personer i kvarteret som mest) medan 

Amnesty Internationals nationella svenska organisation har cirka 67 000 medlemmar.37 Och 

de kommer från alla landets olika hörn, från olika kulturella grupper, från olika åldrar och 

oavsett välstånd, medan andra organisationer, som möjligtvis syjuntan kan anses vara mer 

homogena. 

 

                                                 
35 Karvonen, 1997, s 93 
36 Amnesty International, fakta och siffror, (16-07-08) 
37 Ibid. 
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Oavsett organisation, oavsett mål och oavsett den konstellation som utgör dess medlemmar, är 

de alla där frivilligt och har alla samma gemensamma övergripande mål, vilket det än månde 

vara. 

 

En av anledningarna till att ett flertal har en positiv syn på de frivilliga organisationerna beror 

på deras fostring av de demokratiska idealen och den ökade praktiska kunskap om 

demokratins förverkligande som alla dessa organisationer står för. Såväl liten som stor, såväl 

allvarlig som rolig, även en skojig clownförening bidrar till denna fostran. Mer om 

forskningens syn på detta senare. Nu först ska jag då gå igenom hur en organisation faktiskt 

brukar vara uppbyggd. 

 

Det som ger grunden till denna demokratifostring är det enkla faktum att de flesta av dessa 

frivilliga organisationer har en uppbyggnad och ett handlings mönster som följer samma 

strukturella upplägg som den demokratiska statens. 

 

Enligt Christer Jönsson, kommer inspirationen och grunden för hur organisationer, dels på 

internationell men även ofta på nationell nivå, är strukturerade från samma mönster som 

Internationella teleunionen inrättade. ITU grundades 1865, och är den idag äldsta ännu 

verksamma internationella organisationen.38 

 

Den organisationsmodell som har blivit den allmänt accepterade liknar till mångt och mycket 

hur de flesta demokratiska stater, i stort alltså de som tillhör den representativa demokratin, 

samt även hur de olika politiska partierna inom demokratin strukturerar sig och fördelar 

arbetet. 

 

”(1) en allmän konferens (”stämma”, generalförsamling”) med alla medlemsstater; 

  (2) en styrelse med representanter för ett fåtal utvalda medlemsstater; 

  (3) ett sekretariat med fast anställs tjänstemän.”39 

 

Den allmänna konferensen kan liknas vid de olika partiernas motsvarighet, där man vid varje 

församling, går igenom, diskuterar och gör nya politiska val inom partiets politiska inriktning 

och dess styrelse. Konferensen kan annars även till del liknas vid riksdagsvalet, där 

                                                 
38 Jönsson, 2001, s 196 
39 Jönsson, 2001, s 196 
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röstningen utgör valet av styrelse, och de olika partikampanjerna kan ses som diskussionen 

och argumentationen under själva konferensen. Eller även jämföras med riksdagens konferens 

för att välja regering. 

 

Styrelsen är vald för att sköta det dagliga arbetet inom organisationen och är ansvarig för sina 

aktioner inför sin medlemsförsamling. Styrelsen kan liknas vid riksdagen och regeringens 

ansvar inför statens medborgare, och vid ett stort missnöje och under extrema fall kan en 

folklig opinion leda till en avsättning av regeringen och ett möjligt nyval. På samma sätt 

riskerar styrelsen för organisationer att mötas av medlemmarnas missnöje ifall de inte följer 

den fastslagna konferenslinjen och fattar oansvariga beslut. 

 

För att undersöka möjligheten till beslut i praktiken, ordna med olika sätt att implementera 

besluten och så vidare, använder både staten samt olika organisationer sig av ett sekretariat av 

olika tjänstemän. Dessa tjänstemän är alltså de som genomför en stor del av det dagliga 

arbetet inom organisationen. Dessa behöver inte ens vara medlemmar av den organisation de 

arbetar för, även om det kan anses som troligt. Detta eftersom de på så vis får ytterligare en 

möjlighet att påverka de olika situationer som kan uppstå inom deras arbete, dels som 

anställd, dels som medlem. 

 

En ytterligare punkt som kan vara värd som jämförelse av organisationer och staten är den om 

deras grundprincip för arbetet. Den svenska statens grundprinciper är våra grundlagar. Det är 

på dessa som vårt samhälle bygger och har av den orsaken gjorts oerhört svåra att förändra, 

och inga politiska beslut eller handlingar får gå emot dessa. 

 

”För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att 

det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade 

beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.”40   

 

På ett liknande sätt har många organisationer ett fastställt ursprungsmål och fokus på särskilda 

frågor som de alltid behåller samt en fastställd idé för organisationens struktur, arbetssätt samt 

dess principer. Ett exempel på detta kan vara Amnesty Internationals svenska sektions stadgar 

                                                 
40 Riksdagen, (17-07-08) 
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som antogs senast vid årsmötet i Linköping, 2007.41 Även många andra organisationer har 

precis som Amnesty International en sådan stadga eller grundprincip.  

 

Denna ovan genomgång presenterar alltså 4 olika delar inom vilka organisationen till stor del 

påminner och liknar statens struktur. Under nästa kapitel Ute i Verkligheten kommer en 

utförlig presentation av olika organisationer, deras mål och struktur, samt den information 

som hämtats från olika intervjuer med aktiva inom icke statliga organisationer samt politikers 

åsikter angående politiken och frivilliga organisationer. 

 

3.2 Ute i Verkligheten 

 

Den överlägset mest välkända organisationen i dagens värld är United Nations, en 

organisation vars medlemmar, sedan den sista medlemsvärvningen år 2006 består av 192 

stycken olika stater.42 När så många olika stater allihop har gått samman i en förening där de 

alla har ett övergripande gemensamt mål och en gemensam agenda så kan den organisationens 

inställning till andra frivilliga organisationer säga mycket om vad medlemsstaternas 

inställning till desamma är. Att United Nations då 1947 skapade Department of Public 

Information/Non Governmental Organizations, (DPI/NGO) för att vara deras informations 

kontakt med olika samarbetsorganisationer, samt att det även finns organisationer som då de 

har arbetsmål som går under Economic and Social Councils agenda kan ha ett samarbete även 

med eller bara med dem. Idag finns det mellan DPI och ECOSOC sammanlagt 4047 olika 

frivilliga organisationer i samarbete med United Nations.43 

 

Detta samarbete som United Nations har med alla dessa organisationer är i sin essens ett 

samarbete grundat på information och kunskaps delning och motiveras genom följande citat: 

 

“Non-governmental organizations play a vital role in the shaping and implementation of 

participatory democracy. Their credibility lies in the responsible and constructive role they 

play in society. Formal and informal organizations, as well as grass-roots movements, should 

be recognized as partners in the implementation of Agenda 21. The nature of the independent 

role played by non-governmental organizations within a society calls for real participation; 
                                                 
41 Amnesty International, stadgar och policys, (17-07-08) 
42 United Nations, (17-07-08) 
43 United Nations, DPI & United Nations, ECOSOC, (03-07-08) 
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therefore, independence is a major attribute of non-governmental organizations and is the 

precondition of real participation.”44 

 

Utifrån denna positiva inställning hos United Nations till dessa andra icke statliga, frivilliga 

organisationerna så kan det vara lätt att dra en förhastad slutsats om nyttan av alla de olika 

organisationerna. För att inte dra en förhastad slutsats krävs det dock mer material och fakta 

för att alternativt kunna stödja eller förkasta denna förhastade slutsats. I strävan efter detta gås 

det nu vidare till att gör en kärnfull presentation av ett fåtal olika organisationer, deras 

struktur och mål för att kunna bygga på denna slutsats. 

 

Organisationen som är först ut att bli presenterad har redan bitvis blivit nämnd, Amnesty 

Internationals strävan är att skapa en värld där alla människor, världen runt, åtnjuter de 

rättigheter som ingår i United Nations allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Amnesty är uppbyggt efter den mall som Internationella Teleunion satte, och har på så vis 

även de, ett årsmöte där riktlinjer bestäms, en styrelse som är ansvarig för den inriktning och 

de beslut som görs fram till nästa årsmöte, samt ett sekretariat som sköter den dagliga 

ruljansen och står för implementeringen av Amnestys beslut. Utöver denna centralstyrning så 

bygger deras arbete också mycket på deras lokala distrikts arbete och även det stora antal 

arbetsgrupper de använder sig av på olika nivåer. Denna struktur av den svenska Amnesty 

sektionen är dels en bild av ITU, men även främst då en kopia av hur den vidare 

internationella Amnesty organisationen arbetar, med ett internationellt sekretariat samt en 

internationell styrelse. Bildat 1961 efter att det uppmärksammats att 2 portugisiska studenter 

fängslats på grund av deras politiska åsikter, började Amnestys arbete genom att kämpa för 

återfunnen frihet för sådana fall över hela världen, dessa fångar kom av Amnestys grundare, 

den brittiske advokaten Peter Benenson att kallas samvetsfångar. Idag är Amnesty en stor 

organisation, med ett utvidgat arbetsområde och de har över 1.8 miljoner medlemmar från 

mer än 150 länder världen över, av vilka som tidigare sagt 67 000 kommer från Sverige.45 

Deras ambition och aktiva mål att uppfylla definieras i den svenska sektionens stadgar samt 

beskrivs även lättillgängligt på den svenska sektionens hemsida. 

 

 

                                                 
44 United Nations, DSD, (03-07-08) 
45 Amnesty International, fakta och siffror, (16-07-08) 
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”Amnesty arbetar för människor som:  

• fängslas för sina åsikters skull  

• torteras, döms till döden, mördas av politiska skäl eller på annat sätt får sin fysiska 

eller psykiska integritet allvarligt kränkt  

• utsätts för allvarlig och systematisk diskriminering på grund av politisk eller religiös 

åsikt, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning 

genom att:  

• utreda och dokumentera  

• utöva påtryckningar  

• informera, utbilda och skapa opinion 

i syfte att förebygga, förhindra och stoppa kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna.”46  

Det utredande och dokumenterande arbetet är till tjänst för demokratin i och med att detta 

arbete kan ses som ett sätt att vara ett vakande öga över den regering och riksdag som vakar 

över oss. Helt enkelt ett försök att lösa ett gammalt problem som uttrycks i frasen ’who 

watches the watchmen?’ 

 

Deras informerande, utbildande och opinionskapande arbete är välgörande för demokratin, då 

det gör fler medborgare medvetna om politiken och dess olika delar, vilket gör dem till bättre 

politiskt deltagande och röstande invånare. Påtryckningsarbetet är även det viktigt för 

demokratin då det är genom det som Amnesty kan påminna och påverka alla de olika 

regeringar, organisationer samt olika politiska grupper runt omkring i världen som på olika 

sätt försummar alla invånarnas mänskliga rättigheter. 

 

Nästa organisation som kan tjäna som ett bra exempel på de olika typer av organisationer det 

faktiskt finns som påverkar politiken, är Svenskt Näringsliv. Det är en förening som 

företräder en mängd olika företag, såväl stora, medelstora samt de små. Sammanlagt har lite 

drygt 54 000 olika företag gått in under 50 olika medlemsorganisationer, för ett samarbete 

                                                 
46 Amnesty International, om Amnesty (17-07-08) 
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under Svenskt Näringslivs flagga.47 Föreningen Svenskt Näringsliv fungerar även de liksom 

de flesta andra organisationer, efter det fastslagna mönstret med, stämma, styrelse och ett 

sekretariat. Målet för alla dessa företag förenade under en flagga är främst att: 

 

”Föreningen Svenskt Näringsliv skall främja företagens gemensamma intressen. 

 

• I sådant syfte har föreningen särskilt: att sammansluta i Sverige verksamma företag 

och organisationer av företag till en fast enhet 
 

• Att verka för fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi 
 

• Att verka för en allmän intressegemenskap om företagsamhetens avgörande betydelse 

för ekonomisk tillväxt och välfärd 
 

• Att verka för gynnsamma förutsättningar lokalt, nationellt och internationellt för att 

etablera, äga, driva och utveckla företag 
 

• Att uppnå samverkan i för anslutna företag och organisationer gemensamma frågor 
 

• Att lämna medlemsföretag ersättning vid arbetskonflikt för skada i den utsträckning 

dessa stadgar bestämmer.”48 

Detta stora antal företag under samma organisation ger dem en stor kraft dels rent antals 

mässigt, med runt omkring 1.5 miljoner medlemmar fördelade på de 50 

medlemsorganisationerna i Sverige.49 Men även resurs mässigt genom det monetära stöd som 

kommer in i föreningen genom alla deras medlemmar. 

De är på så vis en rätt stark organisation som kan utöva press på politiker, Svenskt 

Näringslivs remisser och förslag inom dess yrkesområden kan bära en relativt stor vikt hos 

politikerna till slut. Något som man kan påstå bevisas inte minst av dem själva. 

”Svenskt Näringsliv är näringslivets ledande opinionsbildare, något som Du på denna 

webbplats kommer att se många exempel på. Vi arbetar uthålligt för att förverkliga de mål 

                                                 
47 Svenskt Näringsliv, om oss (19-07-08) 
48 Svenskt Näringsliv, stadgar (19-07-08) 
49 Svenskt Näringsliv, om oss (19-07-08) 
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som en växande företagarrörelse över hela landet formulerar. Denna opinionsbildning ger 

resultat. Några sentida exempel:  

• Arvs- och gåvoskatten avskaffades efter idog opinionsbildning kring 

generationsskiftesproblemen i många företag. 
 

• Företagens medfinansiering av sjukersättningen försvinner – efter flera år av kraftfullt 

opinionsbildning.  
 

• Förbudet mot säsongsanställningar tas bort  
 

•  Rätt för deltidsanställda att kräva heltidsjobb förverkligas inte, också det ett resultat 

av opinionsbildning.”50 

Även Svenskt Näringsliv bidrar till den demokratiska traditionen, de är organiserade på 

samma traditionella sätt med en riksstämma, styrelse och anställa tjänstemän för det dagliga 

arbetet. På detta sätt bidrar de till den demokratiska traditionen.51 De bidrar även till den 

demokratiska traditionen genom medborgar deltagande, detta genom att vara sina 

medlemmars röst ute i den nationella och EU politiken och uttrycka deras mer regelbundna 

politiska åsikt och vilja. 

Den tredje organisation som jag kommer att gå igenom är en av dem som jag även har en 

intervju med. Denna intervju kommer att presenteras som en del av den övriga 

framställningen. Rädda Barnen arbetar för att uppfylla sin vision om att alla barns rättigheter 

är tillgodosedda, de formar ett samarbete med 27 andra organisationer inom International 

Save the Children Alliance, tillsammans verkar de i över 120 länder världen över för barnens 

rättigheter.52 Rädda Barnens mål är: 

”Rädda Barnens arbete inriktas i första hand på de barn som har det allra svårast. Barn som 

utnyttjas i skadligt arbete och som utsätts för våld och övergrepp. Barn som är skilda från 

eller saknar tillräckligt stöd från sin familj. Och barn i väpnade konflikter och katastrofer. 

                                                 
50 Svenskt Näringsliv, om oss (19-07-08) 
51 Svenskt Näringsliv, article 9759 (19-07-08) 
52 Rädda Barnen, vision och mål (19-07-08) 
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De viktigaste målen är att barn inte utsätts för diskriminering, exploatering, våld och andra 

övergrepp. Att barn kan göra sin röst hörd och har inflytande över sin situation. Och att barn 

får en trygg och hälsosam uppväxt och ett lärande som ger självtillit och kunskap.”53 

Genom att arbeta för detta kan de skapa en värld där barn tryggt kan växa upp till en värld där 

deras åsikter och rättigheter respekteras. Det finns dock många olika sätt varpå barns 

rättigheter kan kränkas, krig och katastrofer, våld, funktionshinder, hälsa och miljö, utbildning 

barnarbete, fattigdom, diskriminering, mobbning54 och tyvärr mycket mer än så.  

I min intervju med Hanne Simonsen berättade hon mer om hur de arbetar för att motverka alla 

hinder mot uppfyllandet av barnens rättigheter. Hanne jobbar inom avdelningen 

Kommunikation och Opinion, hos Rädda Barnens huvudkontor i Sundbyberg, Stockholm. 

Med en specifik roll inom politisk påverkan så handlar hennes arbete om att hålla koll på 

politiken på en nationell nivå, alltså riksdag, regering samt olika myndigheter.55 Utöver det 

informationsinsamlande arbetet så läggs det även ner mycket tid på att påverka politikerna. 

”Vi skriver hemskt mycket remissyttranden … men vi försöker också att påverka under 

utredningens gång för det är ofta mycket effektivare och då får man försöka träffa den person 

som leder utredningen. Så det jobbar vi med också rätt mycket och utöver det så försöker vi 

träffa politiker enskilt och det tar en himla massa tid så ibland faller det tillbaka med att 

jobba med olika brev, mail och sånt.”56 

Detta arbetssätt, med information och opinions spridning, genom olika kanaler som tidningar, 

reklam och annat, samt de remissyttranden och den politikerpåverkan som Rädda Barnen 

arbetar med, är en vanlig procedur för hur olika organisationer arbetar för att nå sina mål. 

Hur väl dessa mål uppnås kan beror på ett flertal olika saker, antal medborgare som stödjer 

frågan samt med vilken kraft, dels intensitet men även den monetära kraft bakom, som de 

stödjande pushar frågan framåt samt hur välvillig inställda politikerna är. 

Rädda Barnen som organisation har dels ett relativt stort nationellt stöd i medlemsantal och ett 

relativt stort sympatiskt samhällsstöd samt ett bra monetärt stöd.  

                                                 
53 Ibid. 
54 Rädda Barnen, fakta om barn (19-07-08) 
55 Simonsen, intervju, (2008) 
56 Ibid. 
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Enligt hemsidan är Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med knappt 

86 000 medlemmar i 244 lokalföreningar och 26 distriktsförbund över hela Sverige. 

Inom rörelsen verkar också Rädda Barnens Ungdomsförbund, vars medlemmar är aktiva i 

lokalgrupper och nationella arbetsgrupper. Riksmötet äger rum vartannat år. Vid 

detta tillfälle väljs en styrelse, genom medlemmarnas ombud, som sedan beslutar om 

verksamhetens inriktning och mål.57 Just när det gäller Rädda Barnens inflytande och 

påverkans makt så säger Hanne följande: 

”Vi är en stark kraft som kan påverka politiken och det gör vi hela tiden. Jag har aldrig 

nånsin sett det som att vi stjäl makt från nån. Det är själva poängen att det ska finnas, politik 

är ju inte bara något för politiska partier. Politik är något för alla människor. Då är det ju en 

jättesmart idé att man, människor som tycker samma sak, går samman i organisationer som 

strävar efter att få igenom det dom tror på.”58 

När det gäller de demokratiska värdena inom Rädda Barnen så berättar hon att demokrati inte 

är ett av deras programmål men att det självklart är en av deras grundläggande värderingar, 

och Barnkonventionen, utifrån vilken Rädda Barnens arbete utgår, är en konvention om 

mänskliga rättigheter. Därmed blir jämlikhet, rättigheter och demokrati en grunddel för allt 

deras arbete, om än inte direkt.59 Man kan således förstå att Rädda Barnen ser en nytta i att 

fostra de demokratiska idealen runt om kring i världen och Sverige. Jag avslutar delen om 

Rädda Barnen med ett sista citat från min intervju med Hanne Simonsen. 

 

”I Sverige finns det ju ganska stora möjligheter för ideella organisationer i och med att vi har 

ett system som är uppbyggt på att riksdag och regering ska lyssna på de ideella 

organisationerna. Det finns mycket mer att göra i många andra länder, där politiken är mer 

sluten där organisationer inte kan få tillgång till information. Så att jag nog säga att de 

ideella organisationerna, det vore bra för alla om de fick en ännu större roll, viktigare 

roll.”60 

 

Hon anser alltså att Sverige är en demokrati där organisationer får det relativt lätt jämfört med 

en del andra länder, men att deras inflytande alltid kan öka, och att det nog vore bra för 

                                                 
57 Rädda Barnen, vår organisation, (19-07-08) 
58 Simonsen, intervju, (2008) 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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demokratin om fler icke vinstintresserade och frivilliga parter kom in och fick sin röst hörd 

inom politiken. 

 

Nästa organisation är också den sista jag går igenom, även denna kommer till del att baseras 

på en intervju jag haft med en aktiv person inom föreningen. Efter denna genomgång kommer 

jag också att låta politikernas sida bli hörd, detta genom en Socialdemokratisk riksdagsman 

innan jag så slutligen går in på djupet kring de olika akademiska synpunkterna kring frivilliga 

organisationer. Röda Korset är en välkänd förening vars arbetsgrund är humanitärt 

hjälparbete. De har 185 föreningar i lika många olika länder. Humanitet, opartiskhet, 

självständighet och frivillighet är några av deras grundprinciper.61 De arbetar precis som 

tidigare nämnda organisationer, med en rikstämma (vart tredje år dock), en centralstyrelse 

som fattar de avgörande besluten under perioden mellan stämmorna och de har även de en 

tjänstemannaorganisation.62 

 

”Det världsomspännande nätverket gör att Röda Korset nästan alltid är på plats om något 

händer. 97 miljoner människor i världen är medlemmar och frivilliga i Röda Korset eller i 

Röda Halvmånen, beredda att göra en insats för en medmänniska i nöd. Röda Korsets arbete 

bygger på frivilliga insatser. Svenska Röda Korset har cirka 280 000 medlemmar och 

omkring 40 000 av dem är aktiva frivilligarbetare. De satsar alltså en del av sin tid och sitt 

engagemang i Röda Korsets verksamheter, i och utanför Sverige. För att vara effektiva och 

kunna hjälpa fler behöver vi allmänhetens stöd. Vi behöver stöd i form av ekonomiska 

bidrag, medlemmar och frivilliga medarbetare.”63 

 

Som en humanitär organisation så är Röda Korsets primära uppgift att hjälpa och stödja 

människor i problem. I och med detta arbete så kan de även vid olika aktioner få monetärt 

stöd från Sida som ett sätt för staten att stödja dessa aktioner, utan att Röda Korsets 

verksamhet blir korrumperad av Statens mål. Men för att i längden kunna utrota dessa 

problem, sysslar de naturligtvis även med en del politisk påverkan. Den person jag har 

intervjuat hos Röda Korset är Sonja Lindell, hon är ordföranden i regionrådet region sydost. 

Vi pratade en del om Röda Korset verksamhet på regional nivå, hur de utöver katastrof hjälp, 

även kan utgöra ett komplement till kommunens verksamhet vid tillfällen, utan att ta över den 

                                                 
61 Röda Korset, vårt mål, (19-07-08) 
62 Röda Korset, organisation och arbetssätt, (19-07-08) 
63 Röda Korset, vårt mål, (19-07-08) 
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kommunala verksamheten.64 När det gäller aktioner på riksnivå så blir det mer politiska 

påverkan av det hela. 

 

”Men att gå in specifikt föra partipolitik det går inte, men opolitisk fråga kan man ta upp som 

det här med klusterbomber och papperslösa asylsökande, men ren politik ska man som 

frivillig organisation inte ha. Man ska försöka driva samhällspåverkan på annat sätt och det 

kan man då göra genom sina medlemmar.”65 

 

Vidare säger Lindell: 

 

”Genom våra rödakors- kunskapsutbildningar så är det ju en del av den demokratiska 

processen och genom vårt arbete ute så måste vi också visa på den demokratiska processen 

genom att hela tiden verka utifrån våra 7 grundprinciper. … varje krets ska också fundera 

över i vårt arbete på kretsnivå hur använder vi grundprinciperna? Hur är det med 

opartiskheten? Hur är det med frivilligheten och självständigheten? Det är närmast så vi 

arbetar med den demokratiska processen, genom att använda våra grundprinciper.”66 

 

Att just bedriva samhällspåverkan genom sina medlemmar kan vi nog konstatera att det är 

många organisationer som gör, dels genom informations spridning, ökad kunskap i 

organisationens frågor samt en fostran av de demokratiska idealen. 

 

Härnäst så presenteras alltså den sista intervjun, denna med en socialdemokrat. Vi diskuterade 

lite kring partiet och kring deras inställning till frivilliga organisationer. I ett arbete med 

begränsat utrymme, anser jag att socialdemokraterna i egenskap av det parti med flest röster i 

riksdagsvalen så långt tillbaka som till 191767 är ett gott exempel för vad de relativt lika 

politiska partierna av idag tycker. På Socialdemokraternas hemsida står det att Demokrati är 

ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället, i skolorna, på arbetsplatserna och i 

bostadsområdena och inte bara på valdagen. Allmänna val är det yttersta uttrycket för att vi 

lever i en demokratisk stat. För oss är marginalisering, utanförskap och passivitet demokratins 

främsta utmaningar.68 

                                                 
64 Lindell, intervju, (2008) 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Statistiska Centralbyrån, (19-07-08) 
68 Socialdemokraterna, (20-07-08) 
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Med deras önska om att möta utmaningarna om utanförskap och passivitet borde de som 

demokrati stödjare då öppenhjärtat stödja alla dessa olika organisationer som aktiverar och 

demokratiutbildar en stor mängd medborgare. Vi får se om samma slutsats kan nås vid en 

analys av den mer närgående intervjun jag genomfört. Här så kommer jag då först att 

presentera resultatet av intervjun innan en analys av densamma kan komma senare. Jag 

intervjuade Mikael Damberg, ledamot i riksdagen, utbildningsutskottet, och med en bakgrund 

som förbundsordförande i SSU och nuvarande ordförande för Socialdemokraterna i 

Stockholm. I utbildningsutskottet så hanterar man frågor om allt från förskola till forskning 

och där det kan finnas många som har åsikter. Hur ofta kommer olika åsikter och krav fram 

till utbildningsutskottet kan man då undra: 
 

”Väldigt ofta, … Det finns en lång rad olika organisationer och föreningar men också 

kommuner och högskolor som för fram sina åsikter.”69 
 

Det kan vara allt från lärarfacken, handikapprörelser, majblomman till enskilda individer som 

vill föra fram sina åsikter i olika frågor och påverka besluten.70 Mer intressant är då hur 

mycket dessa olika åsikter blir hörda och funderade över. 

 

”Jag tror att de bidrar ganska mycket eftersom vi är beroende av underlag när vi fattar beslut 

och det kan bli så att våra underlag som vi får till riksdagen eller från regeringskansliet är 

ganska tekniska eller formalistiska och då är de här bilderna av hur besluten fungerar i 

verkligheten och hur de tolkas väldigt viktigt för oss att veta om vi behöver göra om den här 

regeln eller inte. … de är viktiga och de betyder mycket för oss framförallt för att sätta 

dagordningen för vilka frågor som ska diskuteras. Kanske inte exakt hur lagen eller regeln 

ska utformas sen för det är kanske inte de bäst på utan det lämnar man till tjänstemän och 

jurister.”71 

 

Vi fortsätter med mer av det intressanta som Damberg har att säga om förhållandet mellan 

politiken och de frivilliga organisationerna. 

  

                                                 
69 Damberg, intervju, (2008) 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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”Jag har aldrig haft problem att övertyga människor om att ideologi och värderingar spelar 

väldigt stor roll i politik. Sen förstår jag att människor kanske också har specialintressen, jag 

tycker det är jättebra med dem. … Det är väl bra, i den bästa av världar att man både har sitt 

brinnande enskilda intresse men också försöker påverka en helhet och så… 

… Frivilligorganisationerna kompletterar politiken jätteviktigt. Ofta är dem ett steg före. De 

är lite experter på sina områden så de ser frågor innan … men man får ju inte glömma bort 

att de har ett intresse som man måste väga av mot andra intressen, men det är värdefullt att 

träffa dem och lära sig mer.”72 

 

I överlag så kan det alltså konstateras att det tycks finnas en väldigt positiv inställning till 

frivilliga organisationer hos Socialdemokraterna och Mikael Damberg. Om hans åsikter 

representerar den vidare politiska inställningen, vilket borde ses som troligt i och med hans 

ställning inom Socialdemokraterna, så kan man se en relativ gemensam idé kring frivilliga 

organisationers betydelse både inom organisationerna dem själva, samt hos politiken. Mer 

analys kring betydelsen av detta kommer att ske i analyskapitlet. Nu ska vi gå in på 

litteraturen, forskningen och de akademiskas tyckanden och låtanden kring detta ämne.  

3.3 Akademiskt Prat och Statistik 

Här kommer det att bli mer detaljerat angående de olika frivilliga organisationerna och 

vad exakt litteraturen och statistiken kan ha att säga om dem och deras förhållande till 

politiken. Först kommer jag att visa upp och diskutera en del statistik som jag har hämtat från 

Statistiska Centralbyrån (Figur 1 a-c). Sedan börjar det med lite olika allmänna tyckanden 

innan jag kommer att gå in på de tyckanden som har varit lite mer specifika kring frivilliga 

och icke statliga organisationers vara eller icke vara. 

I denna tabell, 1a till höger så ser vi en kurva över 

hur ofta folk anser sig delta i politiska 

diskussioner. Från att ligga på lite över 34% har 

det stigit till ungefär 43% över de senaste 20 åren. 

Åsikten om hur ofta folk anser sig vara i politiska 

diskussioner, har därmed ökat med 9% över 20 

år, nästan en genomsnittlig ökning på 0.5 per år. 

                                                 
72 Damberg, intervju (2008) 
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Nästa tabell 1b, visar istället på att från 1973 till 

senaste riksdagsvalet 2006, har valdeltagandet 

minskat från 90.8 till 82,0%. Grafen visar att 

det har är en bitvis ojämn minskning, men med 

ett avstånd som mest på 14,3% (1976, med 91.8 

% och 2002 med 77,5%) Det får anses som en 

stor skillnad för ett land som kan anses särskilt 

rättvist, stabilt och demokratiskt. 

 

Denna sista tabell, 1c visar på hur det politiska 

medlemskapet har varierat i numerär. Även här 

liksom vi kunde se i 1b har det skett en stadig 

minskning allt efter åren. Från de nästan 14% 

som var medlemmar i ett parti 1980 till de 5,6% 

år 2005. 

 
 
 

All statistik är hämtad från Statistsiska Centralbyrån73 och omgjord till egna diagram. Allt 

medan de politiska diskussionerna har ökat med nästan 10% har alltså partimedlemskapet 

samt antal röstande båda minskat med samma 10%. Hur går ökad politiks diskussion ihop 

med minskad partiassociation och partiröstning? En möjlig förklaring kan vara den att 

medborgaren har vänt sig till någon annan med sina politiska åsikter. Nämligen det flertal 

olika frivilliga och icke statliga organisationer som finns att vända sig till. När jag nu går 

vidare från statistiken till de olika akademiska åsikterna och fakta så blir den första 

författaren, Olof Petersson. I sin bok Svensk Politik går han i hela det femte kapitlet igenom, 

precis som kapiteltiteln säger, Organisationer.  

”En konstitutionell principfråga är huruvida staten genom offentlig politik skall gynna eller 

missgynna vissa slag av organisationer. Två anspråk står här emot varandra. Å ena sidan 

 
73 Statistiska Centralbyrån, politiska diskussioner & medlem i ett parti & valstatistik (19-07-08) 
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ställs kravet att staten aktivt skall befrämja det demokratiska systemets funktionssätt. Å andra 

sidan finns kravet att staten skall stå neutral i förhållande till olika särintressen.”74 

Vidare skriver Petersson: 

”Enligt egna medlemssiffror har de svenska organisationerna tillsammans något över 30 

miljoner medlemmar fördelade på cirka 150 000 lokalavdelningar. … endast en liten 

minoritet, mindre än en tiondel, av den vuxna befolkningen står helt utanför föreningslivet. … 

en tredjedel av befolkningen har något slags av förtroendeuppdrag i någon förening: två 

tredjedelar står i detta avseende helt utanför det aktiva föreningslivet.”75 

Enligt Petersson så lämnade staten också stora mängder bidrag till olika föreningar, 

organisationer, vid tidigt 1990-tal beräknades dessa bidrag uppgå till 13 miljarder kronor. 

Dels genom vissa resultat inriktade bidrag som syftar för att åstadkomma specifika resultat. 

Som exempelvis ett lokalt aktivitetsstöd där man hoppades få igång ungdomars engagemang 

och därmed få positiva socialpolitiska effekter.76 I övrigt så skriver han också att Grundlagen 

medger att förvaltningsuppgifter kan överlämnas till föreningar. Innebär uppgiften 

myndighetsutövning krävs lagstöd. Vid sådana fall kan staten ställa krav på organisationerna 

som i vissa avseenden gör dem mer myndighetslika.77 Jag avslutar Peterssons del i detta med 

ett sista citat: 

”Utvecklingen cad avser de direkta påverkansvägarna är relativt entydig. De stora 

intresseorganisationerna har inte längre samma tillgång till den politiska beslutsprocessen. 

Bland de indirekta vägarna finns det två huvudvarianter. Den ena går via de politiska 

partierna, den andra via organisationernas egna påtryckningar.”78 

Vi går nu vidare till nästa akademiker och dennes skrivande. Øyvind Østerud går i sin 

Statsvetenskap, introduktion i politisk analys igenom flera intressanta frågor, men främst av 

intresse här är det han säger om pluralismen och motiverandet av demokratisk deltagande. 

 

• En motivering är att ett brett och direkt deltagande påverkar innehållen i de politiska 

besluten.  

                                                 
74 Petersson, 2007, s 62 
75 Ibid. s 72-73 
76 Ibid. s 74 
77 Ibid. s 75 
78 Ibid. s 76 
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• En annan motivering är att deltagandet har ett egenvärde för deltagarna, oberoende av 

om det ger påvisbara resultat eller inte. Politiskt engagemang och politisk medverkan 

ger självförtroende, erfarenheter, social och mänsklig utveckling, och tillgodoser 

uttrycksbehov. 

 

• En tredje motivering för deltagande är att den ger en form av medvetandegörning som 

fördjupar insikten i politik, sakförhållanden och de intressen som är involverade. 

Deltagande ger lärande. 

 

• En fjärde motivering är knuten till uppfattningen av demokrati som en form för 

kommunikation, dialog, samtal om gemensamma lösningar.79 

 

Som kan ses presenterar Østerud här fyra precisa motiveringar till varför och hur en 

demokrati med ett högt medborgar deltagande kan ge positiva effekter. Många delar av det 

hela kan vi känna igen från vad som tidigare gåtts igenom. Det finns dels personligt 

kunskapshöjande effekter med att delta i organisationer oavsett deras politiska engagemang. 

De ger en demokratisk fostran och kan skapa en mer balanserad politik där flera åsikter 

kommer fram och beaktas. 

 

Nästa akademiker som får bidra till detta avsnitt är Lauri Karvonen och dennes bok 

Demokratiseringen. Han skriver att demokratin alltid måste vara relativistisk. En persons eller 

grupps intressen är lika legitima som en annans. Demokratin ska inte operera med en 

automatisk prioritering av vissa intressen framför andra. Demokratin måste dessutom även 

sätta gränser för sig själv. Majoritetsprincipen kan inte gälla allt. Det finns oförytterliga 

rättigheter som tillkommer varje individ som inte får kränkas eller avskaffas även om en 

sådan åtgärd skulle tillkomma genom ett majoritetsbeslut.80 

 

Här får vi alltså ytterligare bekräftelse på den teoretiska utgångspunkten för demokratin, att 

den ska lyssna på sina invånares intressen och göra så med lika fördelning. Karvonen går i ett 

senare kapitel om det sociala kapitalet in på den positiva effekt demokratin erfar från 

medborgarnas organisatoriska deltagande. 

 
                                                 
79 Østerud, 2002, s 173 
80 Karvonen, 1997, s 22 
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”Deltagande föder deltagande. Delaktighet i kollektivt beslutsfattande i bekanta sociala 

miljöer på det lokala planet skapar förutsättningar för aktivt deltagande i politiska processer 

även på nationell nivå. Individen blir bättre rustad att möta samhällets politiska makthavare; 

han vinner politisk kompetens genom sitt arbete i frivilliga organisationer.”81 

 

Detta deltagande sträcker sig alltså från aktivt medlemskap i en idrottsorganisation till en 

internationell organisation som Amnesty International. Som vi tidigare fått veta genom 

Petersson så är en tredjedel av befolkningen på något viss djupt inblandad genom företroende 

uppdrag och mindre än 10 % är helt utanför medlemskap i någon förening. Det tycks som att 

det således är ett relativt högt deltagande som enligt Karvonen då gynnar den svenska 

demokratin. Vidare går Karvonen in i del på Robert Putnamns forskning och hans analys av 

det sociala kapitalet i sin bok ’Making Democracy Work. Civic traditions in Modern Italy’.  

 

”Vad är det för mekanismer som gör att ett starkt civilt samhälle kan ha alla dessa positiva 

effekter på politik och ekonomi? Det är här Putnam formulerar teorin om det sociala 

kapitalet. Det som dessa samhällen kännetecknas av är förtroende (”trust”) och ömsesidighet 

(”reciprocity”) … Där detta förtroende och denna ömsesidighet präglar relationerna 

människor emellan, där skapas grund för ytterligare samverkansformer inom ramen för 

föreningar och sammanslutningar. Dessa underbygger i sin tur förtroendet ytterligare. 

Sådana samhällen kommer in i en god cirkel, en process där sammanhållning och förtroende 

kontinuerligt ökar. Likt pengar på ett bankkonto förräntar sig även förtroendet – att kalla det 

socialt kapital är alltså synnerligen välfunnet.”82 

 

Efter denna boks genomgång kan vi sammanfatta att vad Karvonen kommer fram till, är i sin 

essens, att om det finns ett livligt organisationsliv och om staten inte hindrar dess utveckling 

och lyssnar till deras åsikter så ger det positiva effekter på samhället. Främst genom det 

förtroende och den ömsesidighet som detta enligt Putnam skapar.  

 

Vi granskar nu ytterligare en del av vad David Held har skrivit i sin bok, som bidrog mycket 

till teorikapitlet. Vi börjar med det han skriver vidare om John Stuart Mill, en av 

grundfigurerna för Liberalismen och allmänt en av de största politiska tänkarna genom 

historien. En av de punkter som skulle vara ett hot mot demokratin om staten fick växa sig för 

                                                 
81 Karvonen, 1997, s 95 
82 Ibid. s 101 
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stor och alltför byråkratisk är av intresse för oss i detta sammanhang. Han menade att folkets 

förslag och åsikter, oavsett om de uttrycktes genom påtryckningar eller inte, skulle tas i 

beaktande även om de inte överensstämde med byråkratins intresse.83 I ett samhälle där 

förvaltningen spelar en allt större roll och påverkar politiken84 så är det viktigt att även dessa 

har en demokratisk grundsyn och en förståelse för medborgarnas åsikt. Demokratin inom 

statens egna förvaltning är i viss mån dock hotad. Oavsett vad den centrala statliga 

förvaltningen tar sig till så kan de inte ställas till ansvar för det som vanliga medborgare. Ur 

riksdagsordningen: 

 

”5 § Beslut av ett riksdagsorgan i ett förvaltningsärende som får överklagas enligt särskilda 

bestämmelser, prövas av allmän förvaltningsdomstol i de fall som riksdagen bestämmer och i 

övriga fall av Riksdagens överklagandenämnd.”85 

 

Alla dokument som utgör besluten och implementeringen är dock allmänna,86 men det finns 

inte mycket sätt för den enskilde medborgaren att påverka en sådan stor aktör som den 

beslutsfattande och genomförande statliga förvaltningen. Vi går tillbaka till Held och avslutar 

hans del i det hela med ett sista citat. 

 

”Deltagande i det politiska livet är nödvändigt inte bara för skyddet av individernas intressen, 

ytan också för bildandet av en kunnig och engagerad medborgarkår. Politiskt engagemang är 

väsentligt för det »högsta och harmoniska« utvecklandet av individens förmågor.”87 

 

Innan det gås in på den sista boken presenteras en del sammanfattningar från en hemsida, Nya 

Organisationer tillhör forskningsprogrammet ’De nya organisationerna – fria organisationer 

i förändrad välfärdsstat?’ På deras hemsida finns det en presentation och sammanfattning av 

deras forskningsområde. Där stod vid olika besök en hel del intressant med hänsyn till denna 

uppsats område. 

 

”I den mån organisationerna fått ta ansvar för att genomföra delar av en offentlig politik - 

idrott, ungdomsarbete, studieverksamhet eller vad det kunnat vara - har de också delvis 

                                                 
83 Held, 1997, s 137-138 
84 Rothstein, 2001, s 7 
85 Riksdagen, riksdagsordningen, (21-07-08) 
86 Riksdagen (21-07-08) 
87 Held, 1997,  s 154 
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övertagit de förväntningar på demokratisk process, effektivitet och kontinuitet som vilar på 

staten. Inom ramen för den fria korporatismen har det genom åren byggts upp allianser 

mellan olika myndigheter och frivilliga organisationer. Det har givit staten möjligheter att 

utöva en viss kontroll över de frivilliga organisationerna samtidigt som organisationerna 

kunnat påverka politiken och expandera och professionalisera sina verksamheter”88 
 

Vid ett senare besök fanns följande: 
 

”På det sociala området har organisationslivet också varit omfattande, och organisationer 

som följt systemets regler har både fått ekonomiskt stöd och plats i politiken. Genom 

frivilligorganisationer, som ungdomsorganisationer, idrottsföreningar, handikapp- och 

självhjälpsorganisationer, har stat och medborgare mötts i välfärdspolitiken. I sin 

idealtypiska form har organisationerna både fört ut en del av den statliga/kommunala 

politiken och fångat upp medborgarnas önskemål och förslag. De har deltagit i den politiska 

processen som representanter för politikens målgrupper och beskyddat dessa gruppers 

intressen, och därmed givit välfärdspolitiska institutioner den nödvändiga trovärdighet och 

legitimitet de behövt för att få genomslag.” 
 

Informationen till ovanstående kommer från de olika inblandade i forskningen och hemsidan. 

De har åtskilligt intressant att säga om organisationerna och deras förhållande till politiken.  

 

Nu är det dags för den sista boken. ’At War’s End, Building Peace after Civil Conflict ’är en 

bok som primärt behandlar demokratibyggande efter krig i olika krigshärjade områden. Men i 

sin analys av de olika komponenter som bidrar till demokratin, och hur det kan förbättras,  

nämner han även det civila samhället. Det är vad han tar upp i dessa stycken som vi ska kolla 

på här. Då dessa delar även kan ha betydelse för ett land med redan stabil demokrati, som 

Sverige. Dels går författaren, Roland Paris igenom bad civil society, dels good civil society.  

De flesta organisationer och länder som försöker sprida demokratin till nya länder ansluter sig 

alla till tron att för att detta ska bli framgångsrikt, måste demokratiseringen innehålla 

skapandet av ett stort civilt samhälle. Detta inkluderar alltså samma typ av rättigheter, om 

frihet till yttrande, tal och skrift samt association, som finns i den svenska grundlagen.89 

 

                                                 
88 Nya Organisationer, (09-07-08) 
89 Paris, 2004, s 160 
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”Yet encouraging the growth of civil society does not necessarily promote pluralism, 

moderation, accommodation – or democracy. Much of the discourse in the 1990s focused on 

increasing the quantity of civil society organizations, rather than considering their specific 

qualities. Organizations that preach hatred and intolerance, for example, may not perform 

the kind of educative functions that de Tocqueville and others viewed as supportive of 

democracy.”90 

 

Just detta är ett problem som även Petersson tar upp och menar kan uppstå i dagens moderna 

Sverige, en önskan att begränsa vissa rättigheter i föreningsfriheten för att försvåra för olika 

rasistiska organisationer och liknande. Sådana begränsningar kan dock inte utföras hur som 

helst, det måste finnas mål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och att förbjuda folk 

att ha en åsikt, må den vara religiöst, politiskt eller kulturellt utmanande är inte görbart.91  

Frågan har under senare tid aktualiserats med anledning av kravet på förbud mot rasistiska 

organisationer. Någon sådan lag har inte stiftats, just med motiveringen att den skulle bryta 

mot föreningsfriheten. 

 
Går vi tillbaka till vad Paris skriver, så menar han att det är det goda civila samhället man ska 

försöka stödja och främja. 

 

”Promoting the development of civil-society associations can therefore have quite different 

results depending on the nature of the associations created. At one extreme, pluralist 

organizations can help to break down social barriers between formerly warring communities 

and provide grassroots support for political parties that support intergroup 

accommodations.”92 

 

Nu har jag presenterat den teori, fakta om organisationer, samt intervjuer och slutligen de 

akademiska åsikter som jag valt ut till denna uppsats. Nu är det dags för inspektion av 

resultaten samt att göra en analys, vilken utgör den konklusiva delen, av denna uppsats.

 
90 Paris, 2004, s 160 
91 Petersson, 2007, s 64 
92 Paris, 2004, s 194 
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4. Analys 
 

I detta kapitel kommer jag analysera det material jag har och göra olika antaganden från 

den analys som görs. 

 

4.1 Teorins giltighet 

 

Som tidigare beskrivits är det grundläggande för alla de 3 stora ideologierna i dagens 

samhälle att utgå ifrån den konvention om mänskliga rättigheter som United Nations 192 

medlemsländer alla har bundit sig att uppehålla.93När jag i en genomgång även hittade samma 

rättighetsstöd i Sveriges grundlagar så kan man inget annat än anta att dessa även följs i 

praktiken av i princip alla ideologiska inriktningar. 

 

Även de Pluralistiska idéerna utgår från dessa grundläggande rättigheter i sin tro och stävan 

efter multipla organisationers inflytande och betydande för balansen, jämlikheten och 

demokratin. Även om nypluralisterna ville peka på en ojämnhet i organisationers inflytande 

över politiken, beroende på resurser, och monetärt kapital och politikens gynnande av dessa. 

 

Jag ska nu sammanfatta vad denna undersökning har visat oss. Statistiken som jag tidigare 

presenterat i tabell 1a-c pekar på en minskning i direkt politiskt deltagande, (partimedlemskap 

samt valdeltagande) men samtidigt en ökning i de politiska diskussionerna. Detta skulle 

kunna peka på en förflyttning av det politiska intresset till frivilliga organisationer med ett 

gemensamt medlemskap på 30 miljoner i Sverige. Bara 10% av befolkningen står helt utanför 

föreningslivet.94 De resultat som alla olika källor har gett mig är sammanfattat i nedanstående 

punkter. 

 

• Frivilliga organisationer bidrar till demokratin genom att ge deras medlemmar en 

förståelse av det demokratiska systemet och dess funktioner, då de flesta 

organisationer själva har en demokratisk struktur. Medlemmarnas kunskap, förståelse 

och demokratiska tradition förstärks således genom organisatoriskt deltagande. 

                                                 
93 United Nations, (17-07-08) 
94 Petersson, 2007, s 72.73 
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• Frivilliga organisationer bidrar till demokratin genom att vara övervakare som håller 

koll på de styrande och synar deras aktioner. Vilket ser till att de styrande håller sig på 

tå och inte avviker från den demokratiska och rättvisa traditionen. 

 

• Organisationernas påtryckningar och påverkan ser till att ge alla olika sorters 

organisationer, stora som små, rika som fattiga en röst till politikerna. Enligt teorin 

och den svenska grundlagen så ska staten och lyssna till alla organisationer med 

samma förutsättningar 

 
• Även om det som nypluralisterna menar, kan vara så att politiker lyssnar mer på de 

som håller med deras egna politiska uppfattning. Samt självklart då att de med större 

resurser har möjlighet att utöva större press och därmed har en högre chans att få sin 

vilja igenom. 

 

• Vår egna intervjuade politiker menar på att politikerna har en stor nytta av att höra 

organisationernas ibland mer specialiserade och mer verklighets nära uppfattning. 

Samt att dessa åsikter kan vara värdefulla i politikernas senare beslut och 

implementering av desamma. 

 
• Politikernas acceptans av föreningars nytta och deras metod att låta dem sköta vissa 

satliga uppgifter leder till en ökad kontakt mellan organisationer och stat, och tvingar 

organisationerna att ytterligare likna statens struktur. 

 
• Viss forskning pekar dock på farligheten i helt öppna lagar, vilket kan ge utrymme för 

odemokratiska och diverse hatorganisationer och den ökade möjligheten för deras 

åsiktsspridande. 

 
• Ytterligare bör det sägas att inte alla organisationer har en demokratisk struktur eller 

en önskan om att förändra samhället och dess politik. Dessa organisationers bidrag är 

då en ökad sammanhållning mellan organisationsmedlemmarna samt hjälper till att ge 

struktur och organisering till de olika individerna i samhället Vilket underlättar om 

dessa individer vill gå vidare till samhällsförändrande aktioner. 

 
Utifrån dessa punkter kan jag sammanfatta det hela som att alla de tre ideologierna, det vill 

säga de flesta olika parterna i Sverige tycks följa sina idéer och tillåta organisationer som en 
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del av samhället och politiken. De konservativas motvilja till förändring betyder inte att de 

har ett motstånd till det i dagens samhälle fastställda inflytande som organisationer har. 

Däremot kan de ses som troliga att vara emot den ökade betydelse som många organisationer 

själva vill ha, för att kunna uppfylla alla sina mål. 

 

Vad det gäller de pluralistiska åsikterna så kan jag inte göra ett helt definitivt särskiljande 

mellan vilken som bäst motsvarar verkligheten. Dock kan det konstateras att det helt klart 

råder ett pluralistiskt samhälle där det finns ett flertal organisationer som alla på olika sätt 

påverkar staten och som bidrar till demokratin och de mänskliga rättigheternas uppehållande. 

Ett problemområde finns då mellan statens teoretiska inriktning som säger att den ska ge alla 

organisationer samma öra och uppmärksamhet och det etablerade faktum att organisationer 

har olika resurser, medlemsmässigt såväl som monetärt. Vilket innebär att vissa 

organisationer kan få större fokus, liksom även att de politiska partiernas olika organisations 

preferenser innebär olika fördelar för vissa organisationer. 

 

Det kan därmed sägas att teoretiskt så råder den klassiska pluralismen i Sverige, medan i 

praktiken så blir det vissa inslag av de olika maktförhållandena som nypluralismen påpekade. 

Det är således en blandning där ingen av uppfattningarna kan anses vara helt fel, här i 

Sverige. Jag kan alltså se att utifrån frågeställningen, vad frivilliga organisationer har för 

betydelse för demokratin, så är de 2 pluralistiska teorierna och verkligheten i Sverige i stort 

överrens. Intervjuer, statistik, akademiker och i princip all deras fakta pekar på att frivilliga 

organisationer har en stor betydelse. Det är främst 2 orsaker som pekar på detta. Det första är 

genom en demokratifostring av alla de 90% som har medlemskap i någon organisation, men 

kanske främst av den tredjedel som är organisationsaktiva. Det andra är genom att vara 

befolkningens motvikt till politikerna och deras olika mål och beslut. 

 

4.2 Ändamålsförklaring 

 

Jag går vidare från teorins jämförelse med fakta och utifrån de resultat som uppnåtts 

ämnar jag nu göra en ändamålsförklaring av det hela. Utifrån antagandet att alla medlemmar i 

en organisation strävar efter samma generella mål, annars vore de inte medlemmar, så kan en 

organisation ses som en ”individ” i detta sammanhang. På samma sätt kan man göra en 
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generalisering genom att påstå att alla organisationer kommer till av samma anledning och har 

samma slutgiltiga mål: att få igenom sin agenda. 

 

Jag följer Gilje och Grimens modell som finns citerad på sidan 6 i denna uppsats. 

 

• Premiss 1: En större del av befolkningen vill bevisligen i olika frågor påverka 

politikernas inställning och beslut. 

 

• De tror alla på att gå samman i föreningar, för att förena sig är det bästa sättet att 

uppnå deras önskemål. 

 
 

• 90% av befolkningen har bevisligen gått med i organisationer av olika slag för att 

påverka politikerna på det bästa sättet de anser vara möjligt. 

 

En ytterligare händelse av deras organisering är att de, när de i sin strävan att få målen 

uppnådda, organiserar sig efter en demokratisk struktur. Då det är denna demokratiska, 

yttrande och föreningsfrihets idé som gör deras förening och påverkan möjlig. Ytterligare 

konsekvenser av detta kan både anses vara oavsiktliga som avsiktliga, men är tätt förenat med 

möjligheten att uppnå deras mål. Dessa konsekvenser är hos de flesta organisationer den 

demokratifostran och den demokratibalans som deras struktur för med sig. Är det en avsiktlig 

handling, så kan den också passas in i ändamålsförklaringen som en del av handlingen de 

anser vara nödvändig. Detta för att skapa så stor chans som möjligt till genomförandet av 

deras mål. Det kan därmed också förklara varför de har handlat på detta sätt och gjort sina 

organisationer demokratiskt uppbyggda. Första premissen är densamma som ovan, men den 

andra premissen och den medföljande handlingen ser då ut på följande sätt. 

 

• Att gå samman i föreningar är det bästa sättet att uppnå sina önskemål. För att öka 

chansen måste systemet vara demokratiskt och pluralistiskt där de styrande är skyldiga 

att lyssna och ta hänsyn till medborgarnas önskemål. 
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• 90% av befolkningen har bevisligen gått med i organisationer av olika slag för att 

påverka politikerna på det bästa sättet de anser vara möjligt. Samt ordnat dem i en 

demokratisk struktur för att ytterligare befästa och förstärka demokratin för att 

försäkra sig om att få sin åsikt hörd. 

 

Jag ser denna ändamålsförklaring som en korrekt analys till varför frivilliga organisationer 

har en stor betydelse i dagens samhälle och politik. Samt till varför de är strukturerade 

som de faktiskt är. 



Avslutning 

5. Avslutning 
 

Under detta kapitel presenterar jag mina avslutande tankar och kommentarer kring ämnet 

samt ger mig in funderingar om frivilliga organisationer och framtiden. 

 

5.1 Avslutande kommentarer 

 

Min personliga inställning till mina resultat är oblandat positiva. Den demokratifostran, 

ökad kunskap om politiska processer, ökad kunskap i vissa politiska frågor, samt den motvikt 

till de styrande som de frivilliga organisationerna tycks ha, är för mig en bra kvalitet. Det 

innebär att demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna bara torde bli större och 

starkare. Nu är denna studie koncentrerad till Sverige, och problemet som Paris tar upp om 

dåliga och skadliga organisationer är en giltig poäng, främst i instabila länder där fred och 

demokrati ännu är osäkra ideal. I ett land som Sverige, där det finns andra medel att bekämpa 

rasistiska och odemokratiska organisationer med, då det redan råder ett relativt stabilt och 

rättvist samhälle, kan sådant bekämpas av vad de flesta organisationer ger oss, ökad 

demokratikänsla, förståelse och medverkande. Även genom andra utbildnings kanaler, främst 

skola men även radio, tv och internet, kan man sprida ett kunskapens ljus. 

 

Här finns det då möjlighet för djupgående forskning kring hur organisationer och ett civilt 

samhälle på bästa sätt kan främjas i dessa instabila länder. Släpper man lös befolkningen 

direkt, och riskerar en blomstrande marknad för hat och våldsbenägna aktörer. Eller är det 

bättre att demokratisera gradvis under strikt ledning, där område för område, (tv, radio, 

tidningar och organisationers politiska inflytande) blir tillgängligt allteftersom landets 

stabilitet har säkrats. Detta är frågor som kräver fokus, då de kan vara en bidragande 

anledning till att vi till slut kan se stabila, jämlika och rättvisa samhällen över hela världen. 

För en sann demokratitroende kan inte bara vara nöjd med att man själv åtnjuter den, den ska 

vara tillgänglig för alla. 

 

Därför avslutar jag med denna förmaning; ut och aktivera er, utgör ytterligare en medborgare 

som bidrar till demokratin och kämpar för denna bättre morgondag! 
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7. Bilagor  
 

Här bifogar jag Helds sammanfattande modell av de pluralistiska inriktningarna. Samt de 

frågor som utgjort mallen för mina intervjuer. Frågorna har till dels varit olika beroende på 

intervju objektets roll, inom statens eller inom organisationerna. Frågorna är även bara en 

mall och ibland har intervjuerna diverserat ifrån dem i och med intervjuns karaktär. Jag 

kommer att redovisa så fullständigt det går alla de olika frågor som ställts till de olika 

intervjuade. 

 

7.1 Sammanfattande Modell av Pluralismen 
 

 
”Sammanfattning: modell VI 
Pluralism 

 
                      Klassisk pluralism         Nypluralism 

 
 
Motiveringsprinciper 

Ser till att minoriteter styr och säkrar därmed den politiska friheten 
Förhindrar framväxten av alltför mäktiga intressegrupper och en opåverkbar stat 
 

 
Utmärkande drag 

Medborgerliga rättigheter, däribland en person – en röst, yttrandefrihet, organisations 
frihet 
Ett system för kontroll och balans mellan lagstiftande församling, verkställande 
myndighet, dömande instanser och administrativ byråkrati 

 Valsystem med (minst) två konkurrerande partier 
 

(Överlappande) intressegrupper av    Många olika påtryckningsgrupper, 
varierande slag försöker vinna     men politiska dagordningen gynna den 
politiskt inflytande         ekonomiskt starka krafter    
  
Regeringar medlar och agerar     Statliga organ formar egna  
skiljedomare mellan olika krav     gruppintressen 

 
Konstitutionella regler är invävda     Konstitutionella regler ingår i en 

 i en stödjande politisk kultur      skiftande politisk kultur och ett system av 
mycket ojämnlikt fördelade ekonomiska  
resurser  
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                       Klassisk pluralism         Nypluralism 

 
 

        
Allmänna förutsättningar 
 Många grupper i samhället delar     Många grupper strider om makt        
 på makten och köpslår med den               
 

Bred och varierad resursbas väl     Många grupper hindras av alltför svag 
spridd bland befolkningen       resursbas från att fullt ut delta i politiken 

 
Värdekonsensus om politiska      Fördelningen av socioekonomisk makt 
Procedurer, om vilka de politiska     skapar och sätter gränser för möjliga 
alternativen är och om politikens     politiska alternativ 
legitima område     

 
Tillräcklig jämvikt mellan aktiva      Ojämnlik delaktighet i politiken:  
och passiva medborgare för politisk    styrelseformen inte tillräckligt öppen 
stabilitet 

 
Internationell struktur upprätthåller    Världsordningen påverkas av mäktiga 
De marknadsekonomiska och       multinationella ekonomiska intressen 
pluralistiska samhällenas regler     och dominerande stater” 95 

 
 

 

7.2 Intervjufrågorna för de 3 Intervjuade 

 
 
Mikael Dambergs frågor, riksdagsman för socialdemokraterna: 

 

• Du gick med i socialdemokraterna först? 

• Och det är utbildningsutskottet du sitter i? 

• När ni behandlar frågor, får ni någon kontakt med enskilda medlemmar eller 

organisationer som vill påverka ert beslut? 

• Hur mycket bidrar deras kunskap och önskemål, för beslutet sen eller är det bara ett 

underlag för er fortsatta diskussion. 

• Om det är en fråga där du inte håller med partiet, utan en organisation istället, hur 

tillåtet är det? 

                                                 
95 Held, 1997, s 269 
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• Anser du att det är annorlunda om man är personvald, om man blivit vald för sina 

personliga åsikter? 

• Är folk mer intresserade av enskilda frågor och vill inte vara med i den breda politiken 

tror du, och är det en nackdel för politiken? 

• Man måste väga specialintressen mot olika sorters intressen? 

• Många frivilligorganisationer har ju precis samma upplägg som partier, med 

medlemskaps röstning och styrelse? 

• Är du själv med i någon spetsorganisation för att komplettera? 

 

 

Hanne Simonsens frågor, jobbar med politisk påverkan hos Rädda Barnen. 

 

• Vad är din roll hos Rädda Barnen? 

• Vad innebär just den rollen? 

• Hör era lokala föreningar alltid av sig? 

• Vi olika utskott etc. får ni vara med? 

• När ni bestämmer era krav, är det bara styrelsen? 

• Hur fungerar er organisation, med riksstämma varje år? 

• Hur många medlemmar? 

• Hur många är aktiva? 

• Hur många anställda har ni vid ert riks kontor? 

• Ni är en del av en större rörelse, får ni direktiv från internationell nivå? 

• Hur många aktiva kontor har ni utomlands? 

• Andra kontor i Europa? 

• Hur ser du på Rädda Barnens roll som demokratiorganisation? 

• Hur ser du på den makt ni har? 

• Om folk koncentrerar sig mer på sakfrågor än hela partier, din uppfattning? 

• Bör ni ha mer inflytande än vad ni har? 

• Försöker ni i era lokalprojekt i andra länder hjälpa dem som ni aktiverar där att tänka 

medmänskligt, demokratiskt? 
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Frågor till Sonja Lindell, frivillig regionchef vid Röda Korset. 

 

• Din roll hos Röda Korset? 

• Du jobbar då bara inom detta? 

• Ni har ett val vart tredje år? 

• Mellan de åren är det riksstämman som bestämmer allt? 

• Utöver de 10 mål som ni har här, finns det andra? 

• Varje regionkontor måste självt ansöka om bidrag för olika verksamheter? 

• Ungefär hur många olika kurser har ni? 

• Utöver de 5 du haft, så har andra här? 

• Vad för arbete med lokala politiker är det som ni utför? 

• Utövar ni sådana påtryckningar på Kalmar kommun eller även på riksnivå? 

• Om ni upptäcker något fel? 

• Bidrag från svenska staten? 

• Angående Burma, bidrar ni från Kalmar något i hjälpaktioner? 

• Om det finns folk som är engagerade och vill åka ner? 

• Är delegater också frivilliga? 

• Får de betalt för sitt arbete? 

• Hur många frivilligt engagerade finns det i Kalmar kommun? 

• Vad har ert arbete för betydelse som stöd för demokratin? 

• Hur utför ni annan press på politiker? 

• Behöver de olika regionerna nationell tillåtelse för varje grej? 

• Hur mycket arbetar ni med andra organisationer? 

• Din personliga åsikt om ert arbete? 
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