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Despite a high degree of individualism, associationism is extensive in Sweden, and it is said to have 

contributed to the democratization of Swedish society. Cultural associations constitute a significant part 

of the cultural range. In recent years, however, alarming reports of reduced involvement and membership 

numbers have been announced. The purpose of this study is to qualitatively investigate how cultural 

associations in Karlstad's municipality relate to general social development with a reduced membership 

flow in the associationism. The survey was conducted through semi-structured interviews with persons 

who have a trust assignment or some other relationship with cultural associations in Karlstad. The result 

was analyzed by content analysis. The survey shows a consistent view that there is a problem about 

either the commitment or the number of members and that the situation has changed over time, but also 

that the complexity of differences between different cultural associations makes it impossible to draw a 

general conclusion about the cultural associations as a unit. Generally, people with trust assignments in 

cultural associations experience the cultural associations standing stable. Some associations decrease in 

size or disappear, while others start or expand their activities. Persons with trust assignments within and 

in relation to cultural associations, holds a consistent view of the importance of associations for the rest 

of society, as they are considered important for democracy. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Trots att Sverige generellt ofta uppfattas som landet lagom, skiljer sig det svenska samhället 

på många sätt från andra nationer. Trägårdh (2013) beskriver landet som individualistiskt med 

en hög grad av tillit, en kombination av ytterligheter som sällan betraktas som självklara. En 

förklaring till den höga tilliten sägs vara omfattande sammanslutningar inom civilsamhället1. 

Föreningslivet har historiskt även bidragit till demokratiseringen av det svenska samhället, då 

medlemmar lär sig den demokratiska processen för beslutsfattande (Wallman et al. 2015, 11). 

Inom kulturlivet spelar föreningarna en betydande roll och de bidrar till förnyelsen av 

kulturen, exempelvis genom samarbeten med studieförbund. Kulturföreningarna tycks vara 

relativt osårbara för kulturpolitiska förändringar i form av ekonomiska bidrag, då de bygger 

på ideella engagemang (Nilsson 2003, 223–226).  

 De senaste åren har dock alarmerande rapporter om föreningars medlemstapp 

publicerats2 (Dagens Nyheter, 2015). Enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån från 

början av 2000 ̶ talet är nedgången störst bland unga personer i åldrarna 16–24 år, nästan 10 

procentenheter (Statistiska centralbyrån). Oavsett om ”kris” är rätt ord för att beskriva 

situationen står civilsamhället inför omfattande utmaningar och omorganisationer (Harding 

2012a, 11). Denna undersökning ska belysa kulturföreningarnas situation.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Frågan har flera dimensioner, men denna undersökning ska belysa hur kulturföreningarna 

själva definierar och förhåller sig till problematiken i form av minskat engagemang och 

medlemsantal. Undersökningen begränsas till kulturlivet i Karlstad eftersom det är en 

medelstor stad med ett rikt kulturutbud i form av såväl institutioner som föreningsliv. Syftet 

med denna studie är att kvalitativt undersöka hur kulturföreningar i Karlstads kommun 

förhåller sig till den allmänna samhällsutvecklingen med en minskad medlemstillströmning i 

föreningslivet.  

 

 

                                                           
1 Det ska tillstås att det parallellt med denna uppfattning sedan det tidiga 1990-talet också förts en diskussion 
om hur den alltför starka svenska välfärdsstaten, med föregivna monopoltendenser i samband med 
bidragsgivning, hotar att inskränka och utarma civilsamhället (Trädgårdh 2011, 14–15). 
2 Artikeln nämner föräldrakooperativ och föreningar som scouterna, friluftsfrämjandet och politiska partier. 
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Frågeställningarna som vägleder denna studie är följande: 

 

- Hur upplever personer med förtroendeuppdrag inom och i relation till kulturföreningar 

i Karlstads kommun, engagemanget och medlemsantalet inom föreningarna? Har detta 

förändrats över tid? 

- Hur upplever personer med förtroendeuppdrag inom och i relation till kulturföreningar 

i Karlstads kommun att graden av engagemang och medlemsantal påverkar 

verksamheten och utbudet av kulturföreningarna?  

- Hur upplever personer med förtroendeuppdrag inom och i relation till kulturföreningar 

i Karlstads kommun, föreningarnas betydelse för offentligheten och det övriga 

samhället?  

 

 

1.3 Forskningsöversikt  

Civilsamhället och föreningslivet har berörts inom flera forskningsfält. Föreningslivet är noga 

utforskat inom ämnen som etnologi och kulturantropologi (se t.ex. Jansson 1981; Bengtsson 

och Kugelberg 2009). Sociologisk forskning har belyst föreningslivets påverkan på 

människors sociala kapital. Robert D. Putnam (2001, 192) skildrar i boken Den ensamme 

bowlaren hur amerikaners relation till andra samhällsmedborgare och föreningar har 

avmattats, liksom det aktiva deltagandet i föreningslivet. Även tilliten till andra människor har 

försvagats. Putnam beskriver hur tilliten och det sociala nätverket utgör en grund för 

välmående individer, då de sociala förbindelserna påverkar möjligheterna till ekonomisk 

framgång och insteg på arbetsmarknaden (ibid, 336).  

 Studier inom statsvetenskap har belyst föreningslivets betydelse för 

demokratiutvecklingen i samhället. I boken Den ideella sektorn: Organisationerna inom det 

civila samhället redogör Filip Wijkström och Tommy Lundström (2002, 60), som skriver 

utifrån ett företagsekonomiskt och arbetslivsteoretiskt perspektiv, för detta och beskriver hur 

föreningslivet både lyfter medborgarnas frågor och åsikter gentemot statsmakten och fungerar 

som demokratiskolor, där medlemmarna fått praktisera den demokratiska processen. Detta 

genom möten och aktiviteter bland medlemmarna som tränas upp till aktiva medborgare inför 

de politiska valen. Peter Dahlgren (2013, 53) hävdar i The Political Web: Media, 

Participation and alternative Democracy att friheterna som är associerade med det civila 

samhället är nödvändiga för demokratiska offentliga sfärer. Att verka med kollegor, 

föreningar och sociala nätverk i icke-kommersiella syften är således en del av det civila 
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samhället. Det civila samhället behöver inte präglas av politiken, men kan ses som en 

förutsättning för offentliga sfärer och för det demokratiska politiska livet (Dahlgren 2013, 53). 

Denna undersökning ska belysa ideellt arbete inom kultursektorn. 

 I en befolkningsstudie till Regeringskansliet från Enheten för forskning om det 

civila samhället på Ersta Sköndals högskola, om svenskars uppfattning kring ideellt arbete, 

påvisas att det ideella arbetets egenvärde värderas, utan att det betraktas som ersättning eller 

hot mot annat konkurrerande arbete. Detta utmärker landet i relation till andra europeiska 

länder (Svedberg et al. 2010, 27). De främsta skälen till att människor engagerar sig ideellt är 

enligt undersökningen att de vill bidra till föreningen eller organisationen, göra nytta för andra 

människor samt utöva sitt intresse. Över hälften av de tillfrågade uppger dessa svarsalternativ 

(ibid, 28). Gällande motiven till ideellt arbete förekommer en könsskillnad där kvinnor i högre 

grad svarar att de vill göra nytta för andra människor, medan män uppger att de vill bidra till 

organisationen. Kvinnor uppger också att de arbetar ideellt för att påverka samhället. Att 

hjälpa någon är den anledning som värderas högst hos båda könen, 64 procent av de 

tillfrågade uppger det alternativet. Över 56 respektive 61 procent av alla kvinnor och män 

uppger sig att ha/få kamrater som en anledning för ideellt arbete (ibid, 29). 

Flera faktorer kan påverka graden av engagemang inom civilsamhället. Tidigare 

aktivitet kan påverka socialiseringen i civilsamhället, där personer som varit aktiva under en 

längre tid kan influeras av attityderna hos andra aktiva. Således kan det ideella arbetet bli 

självförstärkande och skapa en civilsamhälleidentitet (Svedberg et al. 2010, 30). 

Medlemskapet inom kulturföreningarna tenderar att vara större inom de högre 

åldersgrupperna. Även socioekonomiska faktorer påverkar aktiviteten inom föreningslivet, 

högre utbildning och arbetssituation innebär ett högre engagemang (Statistiska centralbyrån). 

Enligt rapporten Fokus 14, Ungas fritid och organisering utförd på uppdrag av Myndigheten 

för ungdoms- och civilsamhällsfrågor är unga med i ett lägre antal föreningar än tidigare och 

föreningslivet når ut till färre barn och ungdomar, särskilt i övre tonåren (Fokus 14 2014,10). 

En förklaring till att yngre personer i lägre grad arbetar ideellt kan vara livscykeln, att 

kontakten med civilsamhället påbörjas först genom föräldraskap, egen bostad, arbete och 

utbildning (Wallman et al. 2015, 16). Livssituationen kan också ha bidragit till 

överrepresentationen bland unga personer gällande engagemang utan medlemskap. 

Enligt forskningrapporten Medborgerligt engagemang – Klassresa eller 

klassklyfta? till 2014 års demokratiutredning har det ideella arbetets omfattning inte minskat 

märkbart sedan befolkningsundersökningar började genomföras år 1992 (Wallman et al. 2015, 

15), detta trots samhällsförändringar med en högre grad av individualism och sekularisering. 
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Engagemanget organiseras annorlunda och det har skett strukturella förändringar av 

arbetsmarknaden. Samhället har präglats av såväl lågkonjunktur som högkonjunktur och 

politiska variationer har erbjudit skilda ståndpunkter om välfärdsfrågor (Wallman et al. 2015, 

19 ̶ 20). Faktorer som påverkar engagemanget i ideellt arbete är t.ex. socioekonomisk status 

där personer med akademisk utbildning i högre grad arbetar ideellt, liksom personer där 

föräldrarna varit aktiva under uppväxten (ibid, 32).   

Situationen för föreningslivet förändras. Indikationer tyder på högre förväntan 

och ökade resultatkrav på föreningars insatser inom välfärden, vilket också genererar ökade 

statliga kontroller. År 2008 fattades en överenskommelse om idéburna föreningar mellan 

regeringen, SKL och den ideella sektorn där begreppet idéburna organisationer användes 

istället för ideella, vilket kan tyda på att gränsen mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande 

verksamheter håller på att utplånas (Montin 2013, 72). Montin menar att relationen mellan 

kommunen och de ideella organisationerna går mot en europeisering genom en ökad styrning 

av organisationerna och en förväntan om att de ska fungera som alternativ till offentlig 

service. I övriga Europa är frivilligorganisationer av stor betydelse för välfärdssystemet och 

utvecklingen kan enligt vissa forskare tänkas gå åt samma håll i Sverige, med aktiviteter i 

gränslandet mellan det privata och offentliga i syfte att bemöta olika samhällsproblem (ibid, 

72). 

Olika samhällsprocesser kan påverka människors sociala interaktion och deras 

förmåga till organisering. Kristian Petrov (2013, 21) exemplifierar den digitala teknikens för- 

och nackdelar i en artikel om självmord, men synsättet kan tillämpas även i denna studie. Han 

menar att digitaliseringen och användandet av sociala medier kan förstås som ett tveeggat 

svärd. Å ena sidan kan användningen av sociala medier frigöra aldrig tidigare skådade 

horisonter för social utveckling, med nya sätt att bedriva nätverk på. Han nämner den arabiska 

våren 2011 som exempel. Å andra sidan kan sociala medier, med en ständig jämförelse och 

strävan att förbättra sin status inför andra, resultera i att folk isolerar sig och mår sämre med 

en känsla av förlorad gemenskap. Även om digitaliseringen inte är entydigt ond eller god, kan 

den således både stärka och försvaga sociala band. 

 
 

1.4 Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel kommer relevanta begrepp för undersökningen att definieras och teorier som 

förefaller intressanta presenteras.  
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I Borgerlig offentlighet redogör Jürgen Habermas (2003,91) för begreppet borglig 

offentlighet, vars funktion förklaras som den allmänna opinionen. Borgerligheten, vad vi idag 

skulle kalla medelklass, skapade en åtskillnad mellan det offentliga och det privata, där 

offentligheten tilldelades rollen som granskare av staten. Den borgerliga offentligheten 

etablerades från mitten av 1600 ̶ talet i de europeiska metropolernas kaffehus och salonger 

som bredde ut sig i allt högre utsträckning. Där möttes de högre befolkningsskikten, liksom 

bildade och uppåtsträvande borgare av lägre börd, och diskuterade såväl konstnärliga och 

litterära verk som ekonomiska och politiska stridsfrågor (ibid, 40). Habermas teori ska 

tillämpas för att belysa offentlighetens roll och utformning idag, då den kan förstås som 

synonym till föreningslivet.  

 Omfattningen av begreppet civilsamhälle varierar beroende på tid och rum. Filip 

Wijkström och Tommy Lundström (2002, 6 ̶ 7) definierar civilsamhället (ideell sektor) som 

en av fyra samhällsfärer, där övriga består av familj- och samlivssfären (hushållssektor), 

marknadssfären (företagssektor) och den statliga sfären (offentlig sektor). Inom civilsamhället 

förekommer förutom ideella och idéburna organisationer även sociala rörelser, som både 

inrymmer organisationerna och sträcker sig utöver dem. Sfären inrymmer även 

värderingssystem av utopier och visioner samt fenomen såsom civil olydnad och ideellt 

arbete. Medlemmar, aktivister, förtroendevalda eller givare av pengar eller föremål 

(Wijkström et al. 2002, 6 ̶ 7). I denna studie tillämpas Wijkströms och Lundströms definition 

av begreppet civilsamhälle.        

 Ett annat viktigt begrepp vid sidan av borgerlig offentlighet och civilsamhälle är 

sociala rörelser. Föreningar utgör en del av det civila samhället med olika sociala nätverk och 

organisationer. Anthony Giddens definierar sociala rörelser som ”[…] ett kollektivt försök att 

genom samfälld handling utanför de etablerade institutionerna främja ett gemensamt intresse 

eller säkra ett gemensamt mål” (Giddens 1994, 288). Definitionen görs bred eftersom 

begreppet inrymmer stora variationer av sociala grupper; vissa med ett fåtal medlemmar och 

andra med miljontals. Det förekommer såväl legala som illegala grupper. Historiskt har 

tidigare illegala sammanslutningar påverkat länders lagar. Skillnaden mellan sociala rörelser 

och formella organisationer är något oklar, då rörelser som blir etablerade kan anta en 

byråkratisk karaktär. Sociala rörelser kan således utvecklas till formella organisationer. Det 

omvända förekommer också men är mer sällsynt (ibid, 288). Som kontrast mot Giddens 

definition av sociala rörelser kan begreppet förening förstås smalare. Det är inte lagstadgat 

hur en ideell förening ska vara konstruerad och verka, men det finns en tradition av att den 

ska vara uppbyggd utifrån demokratiska principer med årsmöte och en vald styrelse. 
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Ytterligare en grundregel är att föreningen ska vara öppen för nya medlemmar med möjlighet 

till påverkan (Förening.se). I denna studie tillämpas den smalare och ovan nämnda 

definitionen av föreningsbegreppet. Giddens definition av sociala rörelser är dock av intresse 

för att belysa dagens sammanslutningar inom civilsamhället. 

 Ett centralt begrepp i studien är nätverkssamhället. Manuel Castells (2000, 428), 

som är detta begrepps store teoretiker, beskriver hur franska studenter på 1980 ̶ talet nyttjade 

det första masspridda, datorbaserade kommunikationsmedlet för att anordna 

gatudemonstrationer mot regeringen. Han förklarar hur relationen mellan stad och region 

minskar till förmån för förbindelser mellan större städer i olika regioner och länder. Castells 

betecknar en ny rumslig logik med termen flödesrum som han sätter mot platsrummet, vilket 

utgör våra erfarenheters historiskt grundade rumsorganisation (ibid, 431). Han menar att 

flödesrummen är på väg att bli maktens och funktionens ledande rumsliga manifestation (ibid, 

428). Rummet förklarar han som samhället (ibid, 460), vilket är uppbyggt kring olika flöden, 

exempelvis kapital, information, teknik, organisatorisk interaktion, bilder, ljud och symboler. 

Castells menar att det finns en ny rumslig form som består av sociala praktiker vilka sätter sin 

prägel på nätverkssamhället: ”Flödesrummet är den materiella organisationen av tidsdelande 

sociala praktiker som verkar genom flöden” (Castells 2000, 461). 

 Giddens, som tidigare nämnts i samband med definitionen av sociala rörelser, 

beskriver dagens samhälle som en ökad sammankoppling mellan globaliseringens påverkan 

och personliga föreställningar (Giddens 1991, 1). Han benämner den nuvarande världen med 

begreppet hög- eller senmodernitet och beskriver hur den präglas av personlighetsutveckling 

med en högre grad av handlingsförmåga och egna val (ibid, 214). Det är en livsstilspolitik 

med betoning på självförverkligande där globaliseringens influenser påverkar och påverkas av 

processerna för självförverkligandet (ibid, 3 & 214). Skamkänslor, upplevelsen att vara i 

grunden fel och vilja försvinna, tenderar att framträda snarare än skuldkänslor, dvs. 

upplevelsen av att ha gjort något på ett fel sätt, som eventuellt kan gottgöras (ibid, 69). 

 Giddens menar samtidigt att senmoderniteten kännetecknas av en ökande 

narcissism och stödjer sig där på Christoffer Lasch. Lasch är kritisk mot den västerländska 

utvecklingen där medborgarna, enligt hans mening, har övergått till att bli alltmer 

narcissistiska. Han menar att begreppet narcissism ger oss ”…ett någorlunda riktigt porträtt av 

vår tids frigjorda personlighet…” (Lasch 1981, 69) Han kritiserar andra s.k. narcissistkritiker 

som han menar förbiser den psykologiska dimensionen och således också försummar den 

sociala dimensionen. Enligt Lasch uppträder den narcissistiska utvecklingen överflödigt i 

nutida vardagsliv. Människor är beroende av andra människors värme, men med rädsla för 
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beroende. Det förekommer en generell uppfattning om inre tomhet, kraftig undertryckt vrede 

och ostillade orala begär (ibid, 50): ”De här patienterna lider av ’känslor av tomhet som 

genomsyrar allt och en djupgående störning av självkänslan`.” (ibid, 61). Lasch tar upp den 

kommersiella idrotten som ett exempel på en aktivitet för verklighetsflykt. Den utplånar 

medvetandet om vardagens verklighet genom att höja medvetenheten till en ny typ av 

koncentration (Lasch 1981, 127). Lasch påpekar dock en förändring där inom idrotten, som 

han menar förfaller som en konsekvens av en banalisering (Lasch 137). I det narcissistiska 

samhället råder en strävan efter omedelbar bekräftelse och ett beundransvärt yttre, samtidigt 

som individens inre är försvagat. En tendens i den senmoderna kommersialiserade 

offentligheten är att lyckan knyts till självet och alltid kan förstärkas genom andra möjliga 

(och potentiellt oändliga) individuella vägval. Lasch och Giddens teorier kring 

senmoderniteten ska tillämpas för att belysa människors livsvillkor och valmöjligheter i 

förhållande till föreningslivet. 

 Dorte Skot ̶ Hansen redogör för hur utvecklingen av kulturpolitiken i Sverige 

sedan 1970-talet kan beskrivas utifrån tre ”rationaliteter”, dvs. legitimitetsgrunder: den 

humanistiska, som baseras på ideologiska argument; den sociologiska, med en politisk 

inriktning; och den instrumentella, som betonar ekonomiska argument (Skot ̶ Hansen 1999, 

11). Skot ̶ Hansen exemplifierar med Storbritanniens kulturpolitik som i det närmaste medfört 

ett avvecklande av den offentliga kulturen. Den humanistiska rationaliteten utvecklades på 

1960 ̶ talet och innefattade en demokratisering av kulturen, där bildning utgjorde motivet för 

kultursatsningar. På 1970 ̶ talet växte en ny rationalitet fram; den sociologiska där kulturen 

skulle utformas utifrån civilsamhällets aktörer och särskilt bidra till frigörelse av undertryckta 

samhällsgrupper. Under 1980 ̶ talet tog den instrumentella rationaliteten fart och den syftade 

till ekonomisk lönsamhet genom kultursatsningar. Marknaden blev drivkraften med 

profilering och synliggörande som framväxande tendens. Kommuner satsade på flaggskepp 

och prestigefyllda projekt som bidrog till en positiv bild. Kritiker av utvecklingen menar att 

ekonomiseringen är ett faktum (Skot ̶ Hansen, 1999, s. 11 ̶ 17) och Frenander (2011, s.10) 

tydliggör skillnaden mellan de svenska kulturpolitiska målen 1974 och 1996, varvid 

ekonomiseringens negativa verkningar tonats ner i det senare fallet. Skot ̶ Hansens teori är 

utformad för att förklara den kulturpolitiska utvecklingen utifrån en statlig, regional och 

kommunal nivå och kan inte tillämpas som förklaringsmodell för civilsamhället. Den kommer 

dock användas för att belysa föreningslivets situation ur ett kulturpolitiskt perspektiv.  
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1.5 Metod och material 

1.5.1 Tillvägagångssätt  

I studien tillämpas ett hermeneutiskt perspektiv som vetenskapligt förhållningssätt, detta 

eftersom det är förståelsen för andra människor och tolkningar av deras handlingar och 

livsyttringar som är av betydelse (jfr Patel & Davidsson 2011, 28 & Sjöström 1994, 73 ̶ 75). 

Det blir således deltagarnas tolkningar av frågorna, tillsammans med min egen tolkning av 

svaren, som bidrar till resultatet.  

 Uppsatsen kommer att fungera kvalitativt genom intervjuer och metoden är vald 

i relation till syftet och frågeställningarna eftersom det är människors upplevelser som ska 

undersökas. Intervjuerna ska hållas med personer som har förtroendeuppdrag eller en relation 

till inom kulturföreningar och de kommer att ske genom fysiska träffar eftersom det möjliggör 

uppmuntran och motivation till fortsatta svar (Patel & Davidsson 2011, 75 & Svensson & 

Starrin, 1996, 56). Genom att föra ett samtal kan följdfrågor ställas när något är otydligt eller 

när intervjupersonen upplevs som extra engagerad, vilket inte hade varit möjligt genom 

enkäter.  

 Graden av standardisering kommer att vara relativt låg eftersom samma öppna 

frågeställningar ställs, men beroende på intervjupersonens svar anpassas ordningen och 

eventuella följdfrågor (jfr Patel & Davidsson 2011, 76 & Svensson & Starrin, 1996, 56). 

Således kan mer uttömmande svar ges, med djupgående frågor och möjlighet till 

förtydliganden. Det är dock av betydelse att ge samma förskrivna frågor till samtliga 

intervjupersoner eftersom visar i vilken utsträckning deltagarna delar uppfattning, vilket kan 

vara värdefullt vid analysen. En skillnad behöver dock göras mellan de olika grupperna – 

detta eftersom de har olika insyn i och erfarenhet av föreningslivet. 

 Intervjuerna kommer även att ha en relativt låg grad av strukturering eftersom 

jag vill ge deltagarna stora svarsutrymmen, men en fullt ostrukturerad intervju skulle kunna 

medföra oväsentlig information i förhållande till uppsatsens syfte (Patel & Davidsson 2011, 

76).  Hade jag valt en hög grad av strukturering med färdiga svarsalternativ hade väsentlig 

information kunnat utebli samtidigt som intervjupersonerna hade kunnat uppleva alternativen 

som icke representativa för deras åsikter. En hög grad av standardisering och strukturering 

hade haft fördelar av att enklare kunna jämföras mellan olika personer eller bidra till ett 

generellt mätbart resultat (Patel & Davidsson, 2011, 76). I relation till undersökningens syfte 

faller sig dock en kvalitativ undersökning med semi ̶ strukturerade intervjuer lämpligast (Patel 

& Davidsson 2011, 82). 
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1.5.2 Analysmetod och analysmodell 

Analysmetoden kommer att utgöras av innehållsanalys som i regel används vid kvantifiering, 

men även vid kvalitativa studier eller som en kombination av de båda (Bergström & Boréus, 

2012, 50). I denna analys ska tonvikten ligga på tolkningen av materialet i form av de 

transkriberade intervjuerna, där olika argument och företeelser blir av intresse. En 

begränsning vad gäller innehållsanalys i denna undersökning, i alla fall med en kvantifierad 

betydelse, är att det som söks ofta är explicit (Bergström & Boréus, 2012, 51) och således 

skulle betydande information som inte uttrycks tydligt kunna gå förlorad i analysen. Inom 

innehållsanalysen visas ofta intresse för hur något värderas eller framställs och om detta 

skiljer sig åt mellan varierade källor (Bergström & Boréus, 2012, 53), vilket skulle kunna 

tillämpas i denna undersökning.   

Inom kvantitativa innehållsanalyser tillämpas ofta ett kodschema för att räkna 

förekomsten av ord eller uttryck för idéer (Bergström & Boréus, 2012, 54 ̶ 60). För kvalitativ 

bearbetning finns sällan enkla procedurer och rutiner att tillämpa och varje kvalitativt problem 

kan kräva sitt eget tillvägagångssätt (Patel & Davidsson 2011, 120). Ett exempel på 

bearbetning av kvalitativa studier genom kategorier förklaras i Forskningsmetodikens grunder 

(Patel & Davidsson 2011, 123) och det tillvägagångssättet tillämpas i denna studie. 

Textmaterialet i form av de transkriberade intervjuerna ska läsas igenom flera gånger, olika 

teman och mönster ska urskiljas och markeras med kategoriserande rubriker i kolumnen. 

Texten från varje transkriberad intervju ska färgas med en egen färg, klippas ut och 

sammanställas utifrån kategorierna. Genom upprepad genomläsning kan olika kategorier 

eventuellt slås ihop, graden av homogenitet kan bestämmas, liksom vissa kärncitat urskiljas.     

 

 

1.5.3 Etiska överväganden 

Studien förhåller sig i störst möjliga utsträckning till de fyra övergripande etikregler som är 

formulerade av Vetenskapsrådet. Den första är informationskravet som innebär att 

respondenterna ska informeras om undersökningens syfte. Den andra är samtyckeskravet, som 

innebär att deltagarna har haft rätten att bestämma över sin medverkan. Det tredje är 

konfidentialitetskravet som innebär att respondenternas personuppgifter förvaras utom 

åtkomst för obehöriga. Det sista kravet handlar om att uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål (Patel & Davidsson 2011, 62 ̶ 65). Dessa etikregler har följts vid 

undersökningen genom att respondenterna har informerats om studiens syfte, de har tackat ja 

till att delta och personuppgifterna har skyddats från obehöriga. Respondenterna kan delvis 
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identifieras genom sin befattning, men de har godkänd en sådan medverkan. Slutligen har 

uppgifterna endast använts till undersökningen.  

 

 

1.5.4 Källor och källkritik 

Intervjupersonerna är valda utifrån deras starka koppling till föreningslivet i Karlstad. 

Nuvarande kultursamordnare och en före detta kultursekreterare valdes för att de har och har 

haft den primära kontakten med kulturföreningar som tjänstemän på kultur- och 

fritidsförvaltningen och således en överblickande syn på situationen för föreningarna. 

Tidigare kulturchefen valdes utifrån rekommendation från före detta kultursekreteraren för att 

ha haft en stark relation till föreningslivet, både genom tidigare yrkesroll och privat. 

Ordföranden för Värmlands idéburna valdes för att möjliggöra en inblick i hur 

samverkansformer och nätverk skulle kunna bidra till en starkare ställning för föreningslivet. 

Representanter från två föreningar valdes ut för att ge utrymme för föreningarnas egna 

upplevelser. Karlstads Riksteaterförening har funnits sedan 1935 och skulle således kunna ge 

en bild av eventuella förändringar vad gäller engagemang och medlemsantal. 

Kontaktpersonen för Karlstad lever valdes också på rekommendation från tidigare 

kultursekreterare och tidigare kulturchef och föreningen har funnits sedan 1975, vilket också 

kan bidra med ett tidsperspektiv. Rekommendationerna kan medföra att källorna är särskilt 

bra, men de kan också tänkas ha bidragit till ett homogenare urval. Majoriteten av 

respondenterna är över sextio år och kan således bidra med ett tidsperspektiv, men inte utgöra 

en förstahandskälla till yngres inställning och engagemang i föreningslivet. Intervjuerna i sig 

kan inte fungera representativt, utan ger snarare en bild av personernas egna uppfattningar och 

bidrar med en djupare förståelse för kulturföreningars situation, utmaningar och svårigheter. 

  

 

1.6 Disposition 

I kapitel två ges först en kort bakgrund till begreppet civilsamhälle inom kulturpolitiken samt 

Värmlands idéburnas och Karlstads kommuns arbete i relation till föreningslivet. Därefter 

redovisas resultaten från intervjuerna utifrån de olika kategorier som framkommit. Resultaten 

analyseras och tolkas med hjälp av innehållsanalys i relation till teoretiska utgångspunkter. 

Därefter presenteras undersökningens slutsatser och en diskussion av resultatet förs i relation 

till tidigare forskning. Slutligen följer referenser och därefter bilagor med de intervjufrågor 

som använts. 
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2. Resultat 

2.1 Bakgrund 

Även om olika former av frivilligt arbete har omtalats tidigare inom svensk kulturpolitik 

framträdde begreppet civilsamhälle först i propositionen Tid för kultur år 2009. Därefter har 

det blivit mer vanligt förekommande och dialoger har utvecklats mellan det civila samhällets 

aktörer och staten. Kulturministern har också velat utöka antalet volontärarbetare på de 

offentliga kulturinstitutionerna (Harding, 2012b 4). Civilsamhället som begrepp (liksom 

”idéburen”) har traditionellt främst betonats av högerpolitiker. För vänsterpolitiker har 

begrepp som folkrörelser, föreningsliv och studiecirklar varit mer frekventa.        

Överenskommelsen, som beskrivs i tidigare avsnitt3, gjordes för att öka 

samarbetat mellan offentligheten4 och civilsamhället och resulterade i Värmland i nätverket 

Värmlands idéburna, med uppdrag att fungera som en enad röst för civilsamhället. Arbetet 

handlar om att uppmuntra de olika föreningarna att söka idéburet och offentligt partnerskap 

och ta sådana former i anspråk som krävs för att öka samverkan (Respondent I).  

Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstads kommun handlägger stöd till såväl 

kultur- som idrottsföreningar. Stöden till kulturföreningar kan vara årligt verksamhetsstöd, 

tillfälligt stöd och förlustgaranti, stöd till spontankultur samt projektstöd för medverkan av 

kulturarbetare. Det årliga verksamhetsstödet kan sökas av ideella föreningar i Karlstads 

kommun och har fyra kriterier: 

• Verksamheten ska vara riktad till allmänheten snarare än föreningens egna medlemmar, den ska 

genomföras i Karlstads kommun och vara tillgänglig för alla. 

• Verksamheten ska vara av större värde för Karlstads kulturliv och bredda kommunens 

kulturutbud. 

• Föreningen ska bedriva kulturarrangemang i huvudsak riktade till vuxna. 

• Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder. (Karlstads kommun). 

I en utvärdering av stödverksamheten på kultur och fritidsförvaltningen i Karlstad som 

gjordes av Utvärderingsringen (2017) under 2016, presenteras generella skillnader mellan 

kulturföreningar och fritidsföreningar. Där beskrivs hur kulturföreningar i regel riktar sig mot 

allmänheten, ges tillfälliga uppdragsstöd och vänder sig till vuxna. En skillnad är också att 

ungdomsverksamheten på kultursidan ofta sker i kommunal regi, medan den på fritidssidan 

främst bedrivs genom föreningsverksamheten. 

 

                                                           
3 Se avsnitt 1.3: Forskningsöversikt. 
4 Begreppet tillämpas här som offentlig makt, till skillnad från Habermas offentlighet som i mångt och mycket 
bärs upp av föreningslivet. 
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2.2 Beskrivning av resultatet 

2.2.1 Engagemang och medlemsantal 

Flera respondenter menar att det finns ett stort engagemang inom föreningslivet och flera 

pekar på att de som är engagerade är det överallt: ”Det är väl lite så, det här är en klyscha men 

jag upplever det som sant att de som är engagerade – de är engagerade överallt. Och de som är 

engagerade gör [lägger ner tid och kraft] väldigt, väldigt, väldigt mycket.” (Respondent I).  

Kultursamordnaren (Respondent II) tror att det finns ett stort intresse för engagemang, men att 

få är intresserade av att ta ansvar. Föreställningar köps in eller produceras, men det är svårt att 

hitta styrelsemedlemmar som är villiga att ta ansvar för föreningen, inte minst kassörsposten. 

Även kontaktpersonen för Karlstad Lever beskriver en liknande problematik:” Allmänheten 

tycker [en hel del] men att ta steget att jobba för en sakfråga är svårt, det är nåt glapp där i 

engagemanget. Det är just det, man överlåter gärna på någon annan att sköta det, bara man får 

framfört vad man tycker” (Respondent VI). Samtidigt påpekar ordföranden för Värmlands 

idéburna (Respondent I) hur ungdomsgrupperna inom Svenska kyrkan blir allt färre, medan 

de unga ledarna blir allt fler.  

Kultursamordnaren lyfter också skillnaden mellan stad kontra landsbygd och 

menar att engagemanget är större på landsbygden. 

De flesta av bygdegårdsföreningarna har ett enormt engagemang. Jag kanske kan se en skillnad 

mellan föreningarna i stan och de på landsbygden, de bygdegårdsföreningarna jag har kontakt 

med. Det blir kanske nåt annat på landsbygden när man har något man samlas kring. Det är ett 

otroligt engagemang måste jag säga, i allt från att toaletten fått vattenskador, till att vi måste söka 

pengar för att renovera, till att vi måste ta hit kultur på landsbygd och Riksteatern och visa det och 

det. Och alla engagerar sig i bygdegårdsföreningarna. (Respondent II) 

Ordföranden i Karlstads riksteaterförening uppger liknande tendenser och menar att det i 

Karlstad kanske inte är föreningslivet som uppsöks i första hand för att umgås. Tidigare 

kulturchefen (Respondent IV) menar att det finns en kraftig förändring inom föreningslivet 

och att den traditionella föreningsstrukturen står inför stora problem. Tidigare 

kultursekreteraren menar att utbudsföreningar inte behöver ha ett stort engagemang:  

Det har förändrats från att man skickat ut medlemsbrev till alla medlemmar och hoppats att de 

sätter upp på kylskåpet, till idag där man kan nå ut via Facebook. Detta har också inneburit att man 

i vissa fall skippat det här med föreningar för de är ett bekymmer. Du ska ha stadgar, årsmöten, 

formalia i vissa sammanhang kan man hoppa över detta. (Respondent III) 

Ordföranden för Värmlands idéburna menar att formerna för engagemanget ändras, men att 

det inte nödvändigtvis måste innebära ett minskat engagemang (Respondent I). 
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Gällande medlemstal menar ordföranden för Värmlands idéburna att många föreningar 

krymper, men att andra samtidigt växer. Ett exempel på det är föreningar med personer med 

utländsk bakgrund i takt med en högre invandring. Frågan om medlemsantalet framstår också 

som komplex:  

Vore lätt att säga att det minskat, men vad är man medlem för; vad erbjuder man för 

medlemsförmåner i form av rabatter och så vidare, vilket arbete lägger man ner för att få 

medlemmar? Jag var otroligt imponerad av visklubbens medlemsantal tills jag insåg att 

ordföranden var ombudsman för förskolelärarförbundet och värvade medlemmar där.  

(Respondent III)  

Också tidigare kulturchefen (Respondent IV) betonar vikten av medlemsvården och påpekar 

att det är svårare att skaffa en ny medlem än att behålla en gammal. 

Föreningsrepresentanterna vittnar om åldrande medlemmar som avlider, Teaterföreningen 

upplever dock medlemsantalet som relativt konstant ”Denna teaterförening är en förening som 

arrangerar föreställningar som medlemmarna går och tittar på” (Respondent IV).  

 

 

2.2.2 Kategorisering av medlemmar 

Ordföranden för Värmlands idéburna beskriver en bild av föreningslivet i stort och menar att 

det främst är män som är engagerade i styrelser, många föräldrar som är engagerade i 

föreningslivet och hur föreningar med personer med utländsk bakgrund blir fler i takt med en 

ökad invandring. Fördelningen beror således på vart man tittar och vilken typ av engagemang 

som åsyftas, att sitta i en styrelse eller stå och tvätta kläderna efter en fotbollsmatch.  

 Övriga respondenter ger en bild av kulturföreningar, där åldern och 

könsfördelningen är återkommande faktorer; ”Ja, det är ingen tvekan om att det i 

kulturföreningarna finns en klar dominans av två saker; kvinnor och 65+” (Respondent IV). 

Den typiska ”kulturtanten” beskrivs av flera respondenter som särskilt förekommande och 

engagerad, medan föräldrar i 30 ̶ årsåldern i regel är frånvarande inom kulturföreningar  

Föreningsrepresentanterna vittnar om problematiken i den höga åldern: ”Vi är 

en åldrande förening och det är många man läser dödsannonser på och får lov att ta bort”. 

(Respondent V). Unga människor beskrivs som svåra att värva och i vissa fall också 

bortprioriterade ”Ska man rekrytera nya medlemmar i en kulturförening så är det idag 

betydligt enklare att jobba med pensionärerna än att gå på 20 ̶ åringarna, för att idag är en 65 ̶ 

åring 15 ̶ 20 år aktiv […]” (Respondent IV). Vissa kulturföreningar utgör dock undantag 

såsom Karlstads spelkulturförening med en högre andel unga män.  
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Gällande socioekonomisk bakgrund är en generell uppfattning att medlemmarna och de 

engagerade kommer från välbärgade förhållanden. ”Många är ju finkulturella föreningar; 

teater, film, dans, konst, musik, och de är ju engagerade människor som är intresserade av sin 

teater eller konstutställning, så ganska hög sociokulturell status” (Respondent II). Kostnaden 

för att vara med är också en avgörande faktor. Kultursamordnaren (ibid) menar att alla inte 

har råd med ett medlemskap i Riksteaterföreningen och ordföranden för Karlstad Lever 

(Respondent VI) beskriver hur vissa äldre medlemmar prioriterar bort medlemskapet av 

kostnadsskäl. 

Intresseområden verkar också styra vilka som är medlemmar, Karlstads 

spelkulturförening utgör ett exempel där medlemmarna främst utgörs av yngre män. Karlstad 

lever har en jämn könsfördelning i styrelsen med fyra kvinnor och fem män, medan Karlstads 

riksteaterförenings styrelse enbart består av kvinnor.  

Så länge ingen vill avsätta oss sitter vi väl kvar då. Snart är vi bara pensionärer och 100 procent 

kvinnor i styrelsen, svenskfödda medelklasskvinnor, sådär som kulturlivet ser ut. 

Det är väl en åldrande verksamhet, jag är själv bara med i föreningar där de är i min ålder och de 

flesta är kvinnor. (Respondent V) 

 

 

2.2.3 Drivkrafter för engagemang 

Ordföranden för Värmlands idéburna menar att det finns olika incitament; det kan vara ens 

barn som är med i en förening där engagemang behövs. Hen lyfter också ett synsätt om att 

engagemang inom välfärden kan se bra ut på Cv:t eller göra att företaget hamnar i goddagar, 

en tendens som är vanlig i USA och som hon ser olyckligt på (Respondent I).  

Tidigare kultursekreteraren (Respondent III) tar upp Eldsjälar som något som 

både kan utgöra en fördel och en nackdel. De kan driva upp medlemsantalet, men kan också 

ta en väldigt stor plats, vilket kan medföra att övriga känner sig överkörda. 

Ordföranden för Karlstads Riksteaterförening betonar det sociala, att hitta gelikar och 

träffa nya människor. Hen redogör för en önskan om ökad social interaktion inom föreningen, 

att den inte endast upplevs som en förmånsförening.  

Många är med för att man tycker att man alltid har varit med och man stödjer med sin 

medlemsavgift och får information och så, men det största procenten är med därför att man får en 

förmån och den förmånen består av att biljettpriserna. (Respondent V)  

Hon menar att det sociala är en viktig del och många som känner sig ensamma får rådet att 

uppsöka en förening om de vill träffa folk (ibid).  
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Samverkan kan också utgöra en betydande faktor för engagemanget, inte minst tillsammans 

med andra föreningar. Karlstads riksteaterförening har haft flera samarrangemang med andra 

föreningar (Respondent V). 

 

 

2.2.4 Digitalisering 

Tidigare kulturchef som upplever digitaliseringen som ett hot mot föreningslivet. Hen menar 

att det finns en konkurrens från IT-världen, där särskilt yngre personer har skärmtid flera 

timmar varje dag och således inte engagerar sig inom föreningslivet. Samtidigt utgör 

digitaliseringen på många sätt en förbättring, men med en risk för att bli sittandes och spela 

spel. Kulturchefen påpekar också problematiken med utnyttjande och hot på internet 

(Respondent IV). 

 Övriga respondenter ser digitaliseringen som en förenkling för föreningarna, 

kostnaderna minskar och marknadsföringskanalerna blir fler.  

Det har ju förenklat väldigt mycket. Kolossalt mycket enklare att hålla kontakt med en förening 

med 500 medlemmar, kostar ju kolossala pengar att skicka ut ett medlemsbrev. Det hade vi sällan 

råd med mer än kanske en gång per termin. Var det nåt jätteviktigt kunde man ju skyffla iväg det, 

men nu är det ju bara en knapptryckning så når man en stor del av de 500, men dock inte alla. 

(Respondent V). 

Båda föreningarna vittnar dock om ålderstigna medlemmar som inte kan hantera e-post och 

kultursamordnaren beskriver också hur vissa föreningar fortfarande arbetar analogt. 

Kontaktpersonen för Karlstad Lever beskriver den digitala tekniken som väldigt förenklande 

både administrativt och praktiskt samtidigt som det är en marknadsföringskanal, dock bland 

andra. 

Problem som lyfts handlar om anpassning till myndigheter som kräver digitala 

fakturor och hur föreningsrepresentanterna behöver logga in privat. Ordföranden i Karlstads 

Riksteaterförening beskriver också hur digitaliseringen medfört en konkurrens genom att 

mycket blir strömmat som publiken kanske skulle gått på live.  

Ordföranden för Värmlands idéburna beskriver hur opinion kan ske med andra förutsättningar 

än ett föreningsengagemang.   

Digitalisering är ju en utmaning, det gör ju också att samtal förs på andra arenor än det givna 

rummet och påverkan kan ske på andra sätt än de givna förutsättningarna i sammanträdesformen 

liksom eller att skriva motioner och den typen liksom. (Respondent I) 

Kontaktpersonen för Karlstad Lever menar att engagemanget övergått till att bli en 

klickokrati:  
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Du vet, Facebooksidan bygg inte Muminland på Skutberget [Värna Skutbergets friluftsområde, 

med ca 10 300 medlemmar] och så klickar man gilla och sen då? Det fattas något, hur blir man en 

motpart till någon, exempelvis i detta fallet kommunen, om man är en Facebooksida? Vem 

kommunicerar kommunen med? De kan ju inte sitta och läsa Facebooksidan med alla virriga 

inlägg och allt som kommer in som inte hör dit. Då har man ställt sig bredvid det traditionella. 

(Respondent VI)  

Flera respondenter beskriver problematiken med nättroll och Ordföranden för Värmlands 

idéburna (Respondent I) exemplifierar hur flera har fått sluta engagera sig digitalt på grund av 

hot. 

 

 

2.2.5 Kulturföreningarnas ställning 

Trots varierade uppfattningar om engagemang och medlemsantal verkar kulturföreningarna 

ändå åtnjuta en relativt stark ställning. Tidigare kultursekreteraren (Respondent III) menar att 

det finns en viktig skillnad mot idrotten, där största möjliga medlemsantal eftersträvas, och 

inom kulturen, där utbudsföreningar inte behöver ett särskilt stort engagemang. I exempelvis 

Frödingsällskapet önskar medlemmarna få årsboken, men är spridda över Sverige. En 

jazzklubb kan ha en mindre styrelse med ett utbud riktat mot allmänheten som är 

jazzintresserade. De har egentligen inget intresse av medlemmarna mer än att de är en 

rekryteringsgrund för styrelsen och bidrar till att sprida information om verksamheten, ge 

förmåner, rabatt på biljettpris och liknande. Vissa föreningar vill hålla medlemsantalet på 

lägsta möjliga nivå för att de inte vill bli bortröstade (ibid). Ordföranden i Karlstads 

Riksteaterförening påpekar att:  

Om man erbjuder ett alternativt utbud är det givet att man inte har den där jättepubliken. Vi hoppas 

hela tiden att vi ska få större publik, att vi ska nå de som gillar detta, men det är inte så lätt. För vi 

har inte råd och inte heller ambitionen att sätta upp jättebraskande affischer och annonsera brett, 

för det är inte den sortens teater vi sysslar med. (Respondent V) 

Föreningen tycker sig dock ha ett berättigande eftersom de tar in föreställningar som inte har 

riktigt den attraktionskraften som stora föreställningar med kända namn. Utbudet blir således 

sådant som karlstadsborna inte skulle få se annars (ibid).  

Generellt är respondenterna överens om en stabil situation för föreningarna, ett 

fåtal har försvunnit men nya har också dykt upp.  

 

 

2.2.6 Kommersialisering 

Flera respondenter beskriver konkurrensen från det kommersiella utbudet som en betydande 

faktor för föreningslivet problematik. Tidigare kulturchefen menar att det råder en konflikt 
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mellan civilsamhället och kulturinstitutionerna, som har en stark ställning vid uppräkning av 

budgeten.  

Så den konflikten mellan föreningslivet som alla talar varmt om, inte minst när det är högtidstal 

och den med stora kulturinstitutioner som har tuffa argument med löneutveckling och 

anställningsskydd. Det är en, jag vill nästan säga lite olustig fråga när man ska tänka att det är 

föreningarna som är viktiga och så lägger man pengarna eller någon annan ännu högre upp. Jag 

menar kommunledningen. Det är inte så lätt att sitta i kultur och fritidsnämnden och säga nä, nä, 

nä; vi lägger inte ett öre till musikteatern. Då får man nog baskning från kommunledningen. 

(Respondent IV) 

Tidigare kultursekreteraren menar att kultursektorn kan ses som ett subventionerat 

komplement till den kommersiella sektorn, beroende på då vad som händer i den. Exempelvis 

rockmusikindustrin konkurrerades ut av det kommersiella. Film påverkas av det strömmande 

utbudet, med de flesta områden är relativt stabila (Respondent III). 

Även föreningsrepresentanterna vittnar om ökad konkurrens ”Men de som 

kommer ska få en upplevelse de inte hade kunnat få på nåt annat sätt och det är klart att då är 

man ju en liten mus som röt, man har svårt att göra sig gällande i ett sånt här så pass 

kommersialiserat utbud när alla ropar jättehögt” (Respondent V). 

 

 

2.2.7 Självförverkligande 

En majoritet bland respondenterna beskriver hur människors levnadssätt har förändrats med 

fler valmöjligheter och hur detta kan utgöra en faktor för minskat föreningsdeltagande; både 

genom lokalt utbud och förenklade former för att resa.  

Det är svårare att engagera folk i takt med att deras alternativa fritid blivit mer och man har olika 

former av självförverkligande. Andelen som tränar en gång i veckan har ju ökat explosionsartat 

och så länge man har mer aktiviteter på oförändrat mycket tid så blir det givetvis problem för 

föreningslivet. (Respondent III) 

Ordföranden i teaterföreningen menar att folk reser kolossalt mycket; man reser till London för att gå 

på en musikal och man reser till Stockholm för att gå på en föreställning (Respondent V). 

Tendensen är inte bara förekommande bland yngre generationer:  

Jag menar pensionärer idag är mycket mer aktiva än pensionärer för 20  ̶30 år sen. Då var man 

kanske engagerad i en förening och thats´s it. Idag går du på gym, åker på vandringsresor i Tibet, 

passar barnbarn och sånt efter pension, bor utomlands halva året. Våra pensionärer lever inte på 

samma sätt idag som förr, för några årtionden tillbaka. (Respondent II)  

Också ordföranden för Värmlands idéburna beskriver tendensen; ”En del pratar ju om att vi 

befinner oss i ett paradigmskifte; att vi tar mycket för givet, att det ska finnas till för oss, men 

att det inte kräver mitt egna engagemang. Att man har rättigheter men att man inte har 

skyldigheter. Vi vill gärna ha det men i vill ha det serverat (Respondent I)”. Ordföranden för 
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Värmlands idéburna beskriver också nya former för engagemang där människor är 

engagerade utifrån lust och behov; ”Jag tänker bara på att när flyktingsituationen uppstod, så 

var det ju väldigt mycketmänniskor som rusade till och ville hjälpa till, men man kanske inte 

vill knyta upp sig för resten av sitt liv, men man gör några insatser och det tror jag att man 

kommer att se alltmer.” 

 Tidigare kultursekreteraren menar dock att kulturföreningarna har klarat sig bra; 

”Det ingår också i folks självförverkligande att man ska ge barnen” (Respondent III) och 

vidare hur den sociala interaktionen är av betydelse; ”Folk är ute efter att förverkliga sig 

själva på olika sätt och en av dem är givetvis att jobba ihop med andra i en förening för något 

som man tror på och trivs med” (ibid). 

 

2.2.8 Demokrati 

Samtliga respondenter belyser föreningslivet som viktig för samhället och demokratin. 

Ordföranden för Värmlands idéburna beskriver hur den viktigaste förutsättningen för en 

förening är att den är demokratiskt styrd. Ordföranden i Karlstads Riksteaterförening betonar 

också föreningslivets betydelse: ”Det är jätteviktigt, det är ett sätt att påverka utan att ta direkt 

politisk ställning. För ska man ha mycket inflytande så måste man inordna sig i ett politiskt 

parti och det är inte säkert att alla är bredda att göra det, inte ens jag” (Respondent V). 

Tidigare kultursekreteraren beskriver föreningslivet som mer flexibelt 

anpassningsbart. Hen menar att det finns en stor fördel med att personer sitter och jobbar runt 

köksbordet istället för att en kommunal byråkrat ska syssla med allt (Respondent III) Också 

ordföranden i Karlstad Lever ser föreningslivet som en viktig part i samhället som kan 

motverka kommersialiseringen med en annan typ av utbud (Respondent VI). Tidigare 

kulturchefen sammanfattar: ”Det är där demokratin har sin bas tror jag, tror man på 

demokratin så tror man på civilsamhället” (Respondent IV). 

 

 

2.3 Analys och tolkning av resultatet  

2.3.1 Analys av resultatet 

Kategorin om medlemsengagemang och medlemsantal är delvis heterogen, även om det 

förekommer vissa generella tendenser. Uppfattningar om skillnader mellan engagemang och 

medlemsantal ser lite olika ut bland respondenterna, vissa pekar på att människor gärna går 

med i föreningar utan att vilja engagera sig, medan andra menar att svårigheten att behålla 

medlemmar är ett faktum, men att engagemanget är fortsatt stort. Gällande medlemsantalet 

pekar några respondenter på sjunkande siffror, medan andra inte upplever någon förändring.  
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Kategorin om vilka som är medlemmar är homogen vad gäller kulturföreningarna, medan 

ordföranden för Värmlands idéburna ger en annan bild, där män i styrelser och föräldrars 

engagemang är mer förekommande. Respondenterna som verkar i eller i relation till 

kulturföreningar ger en samstämmig bild av vilka som är medlemmar, i form av en hög ålder 

och kvinnor. En hög socioekonomisk bakgrund uppges också vara generellt förekommande 

hos kulturföreningarnas medlemmar. Gällande drivkrafter för att vara engagerad lyfts olika 

motiv, vilket gör kategorin heterogen. 

Frågan om digitaliseringen visar på homogena tendenser genom flera 

respondenter, men den har också heterogena inslag. Tidigare kulturchefen urskiljer sig med 

resonemanget om konkurrens från IT ̶ världen, där han menar att många unga har skärmtid 

flera timmar per dag. Övriga respondenter yttrar inga sådana tankar, utan istället den 

förenkling digitaliseringen innebär rent administrativt och praktiskt. Ytterligare ett exempel 

på heterogenitet är dock att flera respondenter beskriver problematiken med nättroll och hur 

det medfört att flera har fått sluta engagera sig digitalt. 

Frågan om hur respondenterna upplever kulturföreningarnas ställning kan 

förstås relativt homogen. Även om vissa respondenter påpekar svårigheter bland vissa 

föreningar upplever majoriteten att utbudet av kulturföreningar har stått sig stabilt. De 

respondenter som yttrar sig kring kommersialiseringen tar upp ett ökat utbud och stora 

institutioner som står starka. Alla yttrar dock inte en sådan problematik. En majoritet av 

respondenterna nämner livssituationen med valmöjligheterna som en avgörande faktor för 

engagemanget inom föreningslivet. Kategorin som berör föreningslivets roll för samhället är 

homogen då samtliga respondenter poängterar dess betydelse, framförallt som en form för 

påverkan och som demokratifrämjande. 

 

 

2.3.2 Offentlighet, nätverkssamhälle och sociala rörelser 

I Habermas teori om borgerlig offentlighet skiljde borgerligheten på det offentliga och det 

privata, där offentligheten tilldelades rollen som granskare av staten. Teorin tillämpas här för 

att belysa dagens uppdelning mellan offentligheten och övriga samhällsfärer. Ordföranden för 

Värmlands idéburna lyfter det faktum att samtal och påverkan sker på andra sätt än i den 

givna sammanträdesformen, som ett resultat av digitaliseringen. Vidare belyser 

kontaktpersonen för Karlstad Lever hur opinion bildas på Facebook, exempelvis genom sidan 

som 2017 och 2018 argumenterat mot en etablering av temaparken Muminvärlden på 

friluftsområdet Skutberget i Karlstad. Hen ser en problematik i det faktum att kommunen 
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således inte ställs inför en motpart, utan snarare har diverse inlägg och diskussioner att 

förhålla sig till. Detta kan förstås som att det Giddens kallar för sociala rörelser delvis håller 

på att ersätta offentlighetens traditionella subjekt i form av föreningslivet. Organiseringen kan 

också förstås som Castells nätverkssamhälle, där han beskriver flödesrummet, som han menar 

är på väg att bli den nya ledande struktureringen av den mänskliga omvärlden.  

 

 

2.3.3 Giddens senmodernitet och Lasch narcissism 

I Giddens teori kring senmoderniteten belyses livsstilspolitiken med strävan efter 

självförverkligande och påverkan av globala influenser. Lasch beskriver i sin tur hur 

narcissismen breder ut sig med människor som är beroende av andra människors värme och 

bekräftelse, men med rädsla för beroende. Han menar också att det förekommer olika former 

av verklighetsflykt. Teorin tillämpas i denna studie för att belysa människors livssituation och 

valmöjligheter i förhållande till föreningslivet. Flera respondenter betonar människors 

förändrade levnadssätt, med ett brett utbud av såväl globala som digitala möjligheter. 

Ordföranden för Värmlands idéburna förklarar det som ett paradigmskifte; utbudet värdesätts, 

men utan egna uppoffringar. Kultursamordnaren beskriver pensionärers alltmer aktiva fritid, 

vilket kan förstås som ett självförverkligande där det egna jaget tillfredsställs. Teorin kan 

således tillämpas för att förstå faktorer för minskat engagemang inom föreningslivet, 

samtidigt som den också kan förklara varför vissa engagerar sig ideellt. Kultursekreteraren 

menar att ”Det ingår också i folks självförverkligande att man ska ge barnen [genom att 

engagera sig inom föreningar där ens barn är aktiva]” (Respondent III) och vidare hur ett 

gemensamt arbete i en förening för något som man tror på och trivs med kan utgöra en grund 

för självförverkligande (ibid). Om det handlar om självförverkligande i en gemenskap där det 

kollektiva är ett mål i sig, bryter det dock mot Lasch och Giddens teorier.  

 

 

2.3.4 Skot-Hansens kulturpolitiska faser  

Skot-Hansen beskriver hur syftet för kulturpolitiska satsningar förändrats och gått från den 

humanistiska rationaliteten, med fokus på bildning, för att övergå till den sociologiska fasen, 

där kulturen skulle utformas utifrån civilsamhällets aktörer och särskilt bidra till frigörelsen 

av undertryckta samhällsgrupper, för att sedan övergå i den instrumentella rationaliteten som 

syftar till ekonomisk lönsamhet med profilering och synliggörande som framväxande tendens. 

Ingen fas är dock enskilt fullständig, då de överlappar varandra.  
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Teorin är utformad för att ge ett historiskt perspektiv i den kulturpolitiska utvecklingen och 

kan således inte ge ett förklaringsanspråk i denna undersökning. Teorin har dock tillämpats i 

denna studie för att belysa hur civilsamhället och föreningslivet står sig i relation till 

övergripande kulturpolitiska villkor. En respondent uttrycker hur föreningslivet tidigare 

utgjorde kulturlivets ryggrad, vilket det kanske inte gör längre. Flera respondenter pekar på en 

konkurrens från de etablerade kulturinstitutionerna, som står sig starka vid uppräkning av 

budget och drar storpublik. Det kan tolkas som en förändring till förmån för större 

institutioner och dragplåster för besöksnäringen. Ordföranden för Karlstads riksteaterförening 

betonar verksamheten som smalare, att publiken ska ges en upplevelse de inte hade kunnat få 

på nåt annat sätt. Denna verksamhet kan således sägas motsvara den humanistiska 

kulturpolitiska modellen.  

 

 

3. Slutsatser 
Undersökningen påvisar en samstämmig uppfattning om att det finns en problematik kring 

antingen engagemanget eller medlemsantalet samt att situationen har förändrats över tid, men 

också att komplexiteten i skillnader mellan olika kulturföreningar medför att det inte går att 

dra en generell slutsats om kulturföreningarna som en enhet.   

Generellt upplever personer med förtroendeuppdrag inom kulturföreningar att 

kulturföreningarna står sig stabilt. Vissa föreningar minskar i omfattning eller försvinner, 

medan andra startar eller utökar verksamheten och utbudet är relativt oförändrat.  

Det råder en samstämmig uppfattning från personer med förtroendeuppdrag 

inom och i relation till kulturföreningar gällande föreningarnas betydelse för det övriga 

samhället.  

 

 

4. Diskussion av resultatet 
I detta avslutande kapitel ska resultatet värderas med återkoppling till tidigare forskning och 

det ska redogöras för i vilken grad studiens syfte uppnåtts.  

Vad gäller etiska aspekter har respondenternas befattning presenterats eftersom 

den är av betydelse för förståelsen av resultaten, respondenterna har dock anonymiserats. 

Intervjuerna har transkriberats, vilket innebär att en viss påverkan på underlaget för analysen. 

Betoningar, ironier och kroppsspråk har försvunnit, samtidigt som texten har kompletterats 

med punkter, mer fullständiga meningar och grammatisk korrekthet (Patel & Davidsson, 
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2011, 105–108). Eftersom detta har tagits i beaktning kan studiens reliabilitet ändå förstås 

som relativt hög. Studien har gett inblick i kulturföreningarnas betydelse både på individnivå 

och på samhällsnivå. 

Undersökningen påvisar ett föreningsliv i förändring, men kanske inte att 

situationen är så pass alarmerande som vissa rapporter indikerat. Kulturföreningar skiljer sig 

från övriga sammanslutningar inom civilsamhället och skillnaden mellan olika typer av 

föreningar är stor. Således kan detta resultat inte betraktas som representativt, utan snarare ge 

en djupare förståelse för komplexiteten i problematiken för kulturföreningarna i Karlstad. 

Resultatet överensstämmer med tidigare forskning kring medlemsantalet inom 

kulturföreningar, vilket innebär att det är större inom de högre åldersgrupperna och bland 

välutbildade (Svedberg et al. 2010, 30). Samtidigt kan urvalet av intervjupersonerna ha 

påverkat deras upplevelse av vilka personer som är aktiva. Bland respondenterna som var 

engagerade inom föreningslivet var samtliga över sextio år. En respondent berättade 

exempelvis hur det saknades inblick i föreningslivet för yngre personer (Respondent V). 

Urvalet av respondenterna baserades delvis på rekommendationer, vilket kan tänkas ha 

bidragit till ett intressantare resultat, men även en homogenisering. Även det faktum att 

samtliga respondenter hade ett eget engagemang eller en relation till engagerade 

föreningsmedlemmar kan tänkas ha påverkat resultatet gällande hur respondenterna upplevde 

engagemanget inom föreningslivet.  

De främsta skälen till att människor engagerar sig ideellt är enligt en 

undersökning om svenskars engagemang i och utanför föreningslivet att vilja bidra till 

organisationen, göra nytta för andra människor samt utöva sitt intresse. Över hälften av alla 

kvinnor och män uppger att ha/få kamrater som en anledning till ideellt arbete (Svedberg et al. 

2010, 29). Enligt resultatet verkar de mest betydande faktorerna för kulturföreningar utgöras 

av socialt umgänge och att utöva sitt intresse. Tendensen att aktiva personer tycks influeras av 

andra engagerade och bilda en civilsamhälleidentitet tyck överensstämma med 

respondenternas svar, då de uppger att de engagerade är aktiva på flera håll. Undersökningen 

handlade om kulturföreningar generellt.  

 Faktorer som verkar hämmande för föreningslivet tycks, enligt resultatet av 

undersökningen, särskilt vara kombinationen av strävan efter självförverkligande och den 

ökade kommersialiseringen av kulturen, där föreningslivet som ofta företräder särintressen 

och kompletterande verksamheter hamnar i skymundan. Digitaliseringen bidrar till ett större 

kulturutbud i form av strömmande tjänster och den möjliggör ett engagemang genom nya 

former av nätverk. Flera respondenter lyfter sådana tendenser som problematiska för 
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verksamheten. Även om de inte kan slås fast som direkta orsaker, kan de tillsammans förstås 

som bidragande till den generella utvecklingen. 

 Främjande faktorer för föreningslivet kan särskilt utgöras av synen på föreningar 

som en betydelsefulla ur en demokratisk synvinkel. Enligt Filip Wijkström och Tommy 

Lundström (2002, 60) lyfter föreningslivet medborgarnas frågor och åsikter gentemot 

statsmakten och fungerar som demokratiskolor, där medlemmarna fått praktisera den 

demokratiska processen. Detta uppger också respondenterna, framförallt som en viktig röst i 

samhället men också vad gäller kulturutbud. Kriterium för att beviljas årligt kommunalt 

verksamhetsstöd är att vara en ideell förening som är demokratiskt uppbyggd, vilket innebär 

att övriga sammanslutningar ges en svagare ställning hos kommunen. Kontaktpersonen för 

Karlstad Lever ser en problematik i att det genom nätverk i form av Facebook-grupper saknas 

en motpart till kommunen, samtidigt som Ordföranden för Värmlands idéburna poängterar att 

organisering sker på andra sätt än den traditionsenliga sammanträdesformen. Behovet av en 

identifierbar motpart kan dock tänkas bidra till att föreningslivet fortsättningsvis står sig 

starkt. 

Studiens syfte var att kvalitativt undersöka hur kulturföreningar förhåller sig till 

den allmänna samhällsutvecklingen med minskad medlemstillströmning i föreningslivet. 

Syftet kan sägas vara uppnått, även om resultatet inte kan säkerställas som fullt representativt. 

Undersökningen pekar delvis på en problematik, men också på hur kulturföreningarna med 

sin särprägel tycks vara relativt förskonade från den allmänna tendensen. Fortsatta studier 

skulle med fördel kunna riktas särskilt mot yngre personer, då dessa i stor utsträckning står 

utanför dagens kulturföreningar.  
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Inspelade Intervjuer 

Respondent I, Ordföranden för Värmlands idéburna, intervju den 21 maj 2018.  

Respondent II, Kultursamordnare Karlstads kommun, intervju den 23 maj 2018. 

Respondent III, Tidigare kultursekreterare Karlstads kommun, intervju den 18 maj 2018. 

Respondent IV, Tidigare kulturchef Karlstads kommun, intervju den 23 maj 2018. 

Respondent V, Ordföranden för Karlstads riksteaterförening, intervju den 22 maj 2018. 

Respondent VI, Kontaktperson för Karlstad lever, intervju den 25 maj 2018. 
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Bilagor 

Intervjufrågor till kultursekreterare, kulturchef och kultursamordnare 

Ålder 

Kön 

Befattning 

Kan du berätta kort om din bakgrund? 

Kan du berätta lite om din (tidigare) yrkesroll? 

Hur skulle du definiera begreppet förening? 

Hur skulle du definiera begreppet civilsamhälle? 

Vilken relation har du/har du haft till föreningslivet genom din yrkesroll? 

Hur upplever du engagemanget inom föreningslivet? 

Har detta förändrats över tid, i sådana fall hur? 

Hur upplever du medlemsantalet inom föreningslivet, både när det gäller att rekrytera nya 

medlemmar och behålla gamla medlemmar? 

Har detta förändrats över tid, i sådana fall hur? 

Vilka personer upplever du är medlemmar/engagerade inom föreningslivet (utifrån ålder, kön, 

socioekonomisk och kulturell bakgrund)? 

Hur upplever du kommunens relation till föreningslivet? 

Hur upplever du kommunens relation till andra organisationer inom civilsamhället? 

Hur upplever du utbudet av kulturföreningar, har det förändrats över tid? 

Hur upplever du föreningslivets roll i relation till samhället? 

Hur ser du på digitaliseringen i relation till föreningslivet? 

Vilka svårigheter och utmaningar ser du för civilsamhället idag? 

Vilka positiva möjligheter ser du för civilsamhället idag? 

Finns det något mer som du vill tillägga/berätta om? 
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Intervjufrågor till ordförande för Värmlands idéburna 

Ålder 

Kön 

Befattning 

Kan du berätta kort om din bakgrund? 

Kan du berätta lite om din (tidigare) yrkesroll? 

Hur skulle du definiera begreppet förening? 

Hur skulle du definiera begreppet civilsamhälle? 

Vilken relation har du/har du haft till föreningslivet genom din yrkesroll? 

Kan du berätta om tankarna bakom Värmlands idéburna? 

Hur många medlemmar har Värmlands idéburna? 

Hur arbetar Värmlands idéburna? 

Hur upplever du att Värmlands idéburna har mottagits av andra sektorer i samhället? 

Hur upplever du engagemanget inom föreningslivet? 

Har detta förändrats över tid, i sådana fall hur? 

Hur upplever du medlemsantalet inom föreningslivet, både när det gäller att rekrytera nya 

medlemmar och behålla gamla medlemmar? 

Har detta förändrats över tid, i sådana fall hur? 

Vilka personer upplever du är medlemmar/engagerade inom föreningslivet (utifrån ålder, kön, 

socioekonomisk och kulturell bakgrund)? 

Hur upplever du föreningslivets roll i relation till samhället? 

Hur ser du på digitaliseringen i relation till föreningslivet? 

Vilka svårigheter och utmaningar ser du för civilsamhället idag? 

Vilka positiva möjligheter ser du för civilsamhället idag? 

Finns det något mer som du vill tillägga/berätta om? 
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Intervjufrågor till kulturföreningar 

Ålder 

Kön 

Befattning 

Kan du berätta kort om din bakgrund? 

Hur skulle du definiera begreppet förening? 

Hur skulle du definiera begreppet civilsamhälle? 

Kan du berätta om föreningen du är aktiv inom? 

Hur länge har den funnits? 

Kan du berätta lite om din roll inom föreningen? 

Hur länge har du varit aktiv inom den? 

Vilken relation har du eller har du haft till föreningslivet i övrigt? 

Hur upplever du engagemanget inom föreningslivet? 

Har detta förändrats över tid, i sådana fall hur? 

Hur upplever du medlemsantalet inom föreningslivet, både när det gäller att rekrytera nya 

medlemmar och behålla gamla medlemmar? 

Har detta förändrats över tid, i sådana fall hur? 

Vilka personer upplever du är medlemmar/engagerade inom föreningslivet (utifrån ålder, kön, 

socioekonomisk och kulturell bakgrund)? 

Hur upplever du kommunens relation till din förening? 

Hur upplever du din förenings relation till andra organisationer inom civilsamhället? 

Hur upplever du utbudet av kulturföreningar, har det förändrats över tid? 

Hur upplever du föreningslivets roll i relation till samhället? 

Hur ser du på digitaliseringen i relation till föreningslivet? 

Vilka svårigheter och utmaningar ser du för civilsamhället idag? 

Vilka positiva möjligheter ser du för civilsamhället idag? 
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Finns det något mer som du vill tillägga/berätta om? 

 

 

 


