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Abstract 

The political parties in Sweden are losing members. This is seen as a problem because the 

political parties are the base and the recruiting ground for members to decision-making 

bodies. Social movements are seen as a place where people with a modest background could 

express their opinions and also learn the political process. These movements have also lost 

members during the last decades and this could seriously affect the representation of lower 

social groups among the decision-makers. This essay emanates from Robert D. Putnam’s 

theory of the importance of a strong civil society and social capital for democracy and a fair 

social representation in governing bodies. The goal with this essay was to examine if people 

with background in social-movements was over-represented in decision-making bodies and if 

their experiences from those organization had been important for them in their role in 

decision-making bodies. The conclusion was that there was no over-representation of people 

with background in social movements compared to Sweden in general. Experiences from 

earlier engagement in social movements seem to have been more important for the group with 

low socioeconomic status but this connection cannot be said to be general. 
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1. Inledning och problemdiskussion 

  Under senare år har det minskande engagemanget i partier uppmärksammats och  

diskuterats. Avhoppen från politiska uppdrag, speciellt bland yngre är också något 

som varit i fokus. Demokratiutredningen från 2000 tar upp minskande medlemssiffror 

och deltagande i politiska möten. Denna nedgång förklaras delvis med 1991 års 

slopande av kollektivanslutning av LO-medlemmar till Socialdemokraterna (SOU 

2000:1:166). Då Socialdemokraterna var det parti med överlägset flest antal 

medlemmar hade detta självfallet en påverkan på medlemsantalet hos partier i stort. 

Det minskade engagemanget anses vara ett problem då ledamöter i beslutande organ 

(exempelvis kommunfullmäktige) rekryteras från partierna. Färre personer engagerade 

i partier innebär svårigheter för partier att fylla alla platser. Detta riskerar att 

koncentrera den politiska makten till ett fåtal. En stel och formalistisk mötesform 

antas ha en avskräckande effekt på speciellt ungdomar (SOU 2000:1:166).   

  

Sverige eller snarare Skandinavien har en unik typ av föreningar kända under 

beteckningen folkrörelser. Under Sveriges demokratisering anses dessa ha spelat en 

stor roll. Exempel på rörelser var arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och 

nykterhetsrörelsen. De fyllde en viktig funktion dels genom att fungera som 

påtryckare i olika frågor gällande exempelvis arbetsrätt, alkoholproblematiken och 

religionsfrihet men också genom att dessa rörelser fostrade sina medlemmar i 

demokrati och gav dem kunskap i hur ett demokratiskt arbetsätt fungerade (Rothstein 

2004:295-296), (Olsson 1994:75). Man lärde sig hur demokratiska organisationer 

fungerade, omröstning, val av styrelse, årsmöten, protokollföring osv. Engagemang i 

dessa rörelser gav också människor från lägre sociala klasser en plattform som sedan 

gav dem möjligheter att engagera sig politiskt (SOU 2000:1:196, källa). Ur ett flertal 

av dessa rörelser bildades sedan flera av Sveriges nuvarande riksdagspartier såsom 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna (SOU2000:1:165, Olsson 

1994:82,86).  Folkrörelserna har de senaste decennierna tappat medlemmar (SOU 

2000:1: 197,199). Detta kan ses som en av förklaringarna till det minskade 

engagemanget i partier och således också det minskande underlaget för beslutande 

organ. Dock är graden av föreningsmedlemskap fortfarande hög i Sverige i jämförelse 

med andra länder och ligger runt 90 procent vilket flera undersökningar visar 

(Rothstein 2004:299-300, Vogel mfl. 2003:25)  
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Frågan är då varför människor idag i större utsträckning tycker att politiska möten och 

organisationer är formalistiska och stela och varför människor generellt inte väljer att 

engagera sig i politiska partier? Det är föga troligt att medlemsmötena i någon av 

dåvarande Bondeförbundets lokalavdelningar var så mycket muntrare på 1950-talet än 

vid början av 2000-talet. Teorier om det civila samhällets betydelse för demokratin 

och för människors engagemang har förts fram för att förklara detta. En av de mer 

prominenta forskarna Robert D. Putnam har skrivit flera böcker i ämnet, bland annat 

Den fungerande demokratin där han hävdar att det finns ett samband mellan skapandet 

av medborgaranda genom föreningsliv och andra sociala aktiviteter och en väl 

fungerande demokrati (Putnam 2003:219). Som nämnts i inledningen finns också idén 

om föreningars rent instrumentella roll att lära och fostra medlemmar i hur 

föreningsverksamhet bedrivs rent praktiskt. Om folkrörelserna varit en stor del av det 

civila samhället och dessa organisationer nu tappar medlemmar torde alltså den 

deltagande demokratin på sikt vara hotad.   

 

I denna undersökning avser jag titta på kopplingen mellan engagemang i olika icke-

partipolitiska föreningar och deltagande i beslutande organ. Mycket av den ovan förda 

diskussionen har förts utifrån begreppet folkrörelser, detta då folkrörelserna spelat en 

stor roll för det civila samhällets styrka i Sverige. Att avgränsa vad som räknas som en 

folkrörelse är förenat med svårigheter. Vissa definitioner gör åtskillnad mellan 

intresseorganisationer och folkrörelser där intresseorganisationer anses vara en grupp 

med gemensamma intressen som organiserar sig för att ställa krav på en annan grupp. 

Exempel på detta är organisationer som LO eller SAF, medan folkrörelser anses ha 

stor medlemsanslutning vara demokratiskt uppbyggd samt ha icke-materiella mål. 

Exempel på detta är frikyrkorörelsen eller nykterhetsrörelsen. För att göra det ännu 

mer komplicerat kan intresseorganisationer också vara folkrörelser, exempelvis 

fackföreningar (Olsson 1994:17). En sådan definition är inte särdeles hjälpsam och 

riskerar att bortse från föreningar relevanta för undersökningen. Undersökningen avser 

således föreningar av varierande storlek, oavsett materiella/icke-materiella mål som är 

demokratiskt uppbyggda dvs. där medlemmar har rösträtt, där det existerar olika 

förtroendeuppdrag och där årsmöten hålls. Denna definition görs för att avgränsa 

undersökningen till föreningar som inte enbart antas skapa ett allmänt förtroende för 

människor utan att de också antas fungera som en skola i hur demokratiska 

organisationer fungerar.    
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1.1 Teori 

Varför vissa länder blir demokratier men andra inte och varför vissa länder är mer 

demokratiska och mindre korrupta än andra är något som forskare och filosofer har 

sysselsatt sig med under lång tid. Svaret på denna är fråga är naturligtvis ytterst 

komplex.  

 

Institutioners styrka och förmåga att leverera vad som förväntas av dem är naturligtvis 

nödvändig för att tilltron till demokratin skall överleva. Enligt institutionalister 

påverkar institutioner politiken genom att forma ”aktörernas identiteter, makt och 

strategier” (Putnam 2003:19). Olika institutioner leder således till skillnader i 

formandet av olika aktörer och mönster (Clemens & Cook 1999:13). Vidare menar 

institutionalister att institutioner formas av historien. Historien påverkar utformningen 

av institutionerna. Även om det är människor som skapar institutioner så gör de inte 

det i ett vakuum utan i en historisk kontext vilket påverkar deras beslut (Putman:19-

20) 

 

Vad Putnam i sin forskning tar upp är ett tredje ben angående forskning om 

institutioner, nämligen att på samma sätt som att människor agerar olika i olika 

institutionella miljöer så kan samma institutionstyp fungera olika i olika sociala 

miljöer. Putnam tar själv som exempel upp hur britternas kolonier hade helt olika 

utveckling efter sin självständighet trots att de hade samma institutioner (Putnam 

2003:20).  

 

Putnam pekar på två förklaringar till skillnader i effektivitet nämligen grad av 

socioekonomisk utveckling och medborgargemenskap dvs. hur medborgares 

engagemang och samhällssolidaritet ser ut (Putnam:2003:103). Forskning tyder på en 

stark korrelation mellan ett väl fungerande demokratiskt styre och socioekonomisk 

modernisering. Ekonomiskt välstånd underlättar tillvaron, leder till högre 

utbildningsgrad vilket leder till utökad kompetens bland de i yrkesarbete vilket leder 

till en breddning av medelklassen som ses som stommen i ett stabilt samhälle. Putnam 

menar dock att socioekonomiskt välstånd inte är tillräckligt för att förklara dessa 

skillnader (Putman 2003:105).   
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Graden av medborgaranda och medborgerligt engagemang anses ha betydelse. Med 

medborgerligt engagemang menar Putnam ett ” aktivt deltagande i offentliga 

angelägenheter” (Putnam 2003:108). Medborgaranda innebär att sätta det allmänna 

bästa före sitt egenintresse. Dessa två storheter i den politiska filosofin behöver dock 

inte stå i motsats till varandra då det som ligger i ens egenintresse också ofta 

sammanfaller med det allmänna bästa (Putman 2003:109). Skapandet av olika 

föreningar och samarbeten byggde och bygger inte nödvändigtvis på någon osjälvisk 

självuppoffring. Snarare har många samarbeten ingåtts utifrån den enkla devisen att: vi 

sitter i samma båt, jag hjälper dig så hjälper du mig. Det faktum att människor ingår 

dessa samarbeten av själviska motiv innebär dock inte att de positiva effekterna på 

medborgarandan skulle utebli (Putman 2003:168).  

 

För att skapa den medborgaranda som är nödvändig för att människor skall kunna 

sträva efter det allmänna bästa krävs också politisk jämlikhet. Inte enbart i formell 

mening exempelvis allmän rösträtt utan också genom vad Putman kallar horisontella 

relationer där ömsesidigt utbyte och samarbete är grunden. Detta i motsats till 

vertikala relationer där vissa står i beroendeställning till andra. (Putnam 2003:109). 

 

I ett samhälle där horisontella relationer är normen menar Putnam att förtroende och 

respekt bli följden även vid tillfällen där människor har olika åsikter. Även om 

människor agerar efter egenintresse så tyglas och modereras detta egenintresse av det 

sociala nätverket. Sammanslutningar lär medlemmarna samarbete, ingjuter solidaritet 

och lär medlemmarna att ta ansvar för gemensamma angelägenheter. Ju fler föreningar 

med olika mål och medlemmar som man deltar i desto bättre eftersom man då får ta 

del av åsikter från olika håll vilket leder till att ens egna åsikter utmanas och 

modereras. (Putnam 2003:110-111).  

 

Omvänt så innebär vertikala relationer att människor hamnar i vad Putnam kallar 

beskyddar – klient förhållanden med en ojämlik relation mellan olika människor och 

där politiker agerar beskyddare dvs. tillhandahåller människor vissa tjänster 

exempelvis ordnar arbete i utbyte mot dessa människors stöd. Putnam fann i sin studie 

om demokratin i Italien att preferensröstning (en form av personröstning förf. anm.) 

var mer förekommande i de delar av landet där han funnit det medborgerliga 

engagemanget lågt (Putnam 2003:116). I de delar av Italien där man hade en låg 
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frekvens av preferensröstning var också det medborgerliga engagemanget högre 

(Putman 2003:118).  

 

Att politiker har nära kontakt med sina väljare brukar ju anses som ett tecken på en 

vital demokrati men i det italienska fallet var kontakterna mellan medborgare och 

politiker betydligt vanligare i regioner med lågt medborgerligt engagemang och 

kontakterna handlade då främst om önskningar om personliga tjänster. Detta samband 

var det samma oavsett utbildning, inkomst, samhällsklass och liknande. På samma sätt 

var kontakterna betydligt färre och handlade mer om framförande av åsikter i olika 

frågor och synpunkter på politiska beslut och lagstiftning, i regioner med ett starkare 

medborgarengagemang (Putnam 2003: 122-124). Förklaringen till detta skulle utifrån 

det som nämnts ovan om horisontella relationer och tyglande av egenintresse vara att 

ett starkt föreningsliv leder till en stark medborgaranda vilket i sin tur leder till en 

ökad förmåga och vilja att se bortom de egna direkta behoven till allmänintresset. Från 

behovet att säkerställa en anställning till sin son till att ställa kravet på politiker att 

föra en politik som ger förutsättningar för att skapa fler arbeten. 

 

För att samarbete skall kunna ske oavsett om det är av själviska eller altruistiska skäl 

krävs dock gemensamma normer som gör att människor vågar lita på varandra. Dessa 

normer i sig skapas genom samarbete i olika nätverk av människor. För att förtroende 

skall kunna skapas krävs således ett visst mått av förtroende mellan människor redan 

från början. Det är denna mix av förtroende, normer och nätverk som Putman kallar 

socialt kapital. På platser där socialt kapital redan finns tenderar detta att växa. Det 

sociala kapitalet är också nödvändigt för ekonomisk utveckling eftersom ett visst 

förtroende krävs för att kunna genomföra ekonomiska transaktioner. Om man inte kan 

lita på att den andra gör sin del av avtalet kommer man troligtvis inte ingå något avtal 

(Putnam 2003:201-207)  

 

När Putnam tittade närmare på skillnader mellan olika regioner upptäckte han också 

något som vid den första anblicken kan ses som paradoxalt. I regioner med mer av 

vertikala förhållanden och ett svagare föreningsliv där också utbildningsnivån 

generellt är lägre består den politiska eliten av högt utbildade människor medan det i 

regioner med ett starkare föreningsliv, med mer jämlika relationer mellan människor 

och en generellt sett högre utbildning så har en betydligt större andel av den politiska 
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eliten lägre utbildning. Avsaknaden av ett starkt föreningsliv leder till att 

rekryteringsbasen till den politiska eliten minskar och tvärtom så kan ett starkt 

föreningsliv väga upp faktorer som samhällsklass och utbildning, åtminstone till viss 

del (Putnam 2003:125).  

 

Under 1800-talet uppstod i Italien sammanslutningar som hade till uppgift att hjälpa 

gamla och arbetslösa. Många av ledarna för de politiska rörelser och 

fackföreningsrörelser som senare växte fram hade sin bakgrund i dessa 

sammanslutningar. Engagemang kan tänkas ha haft ”medvetandehöjande” effekter 

angående orättvisor och liknande men som sagt också skapat medborgaranda (Putnam 

2003:169-170). Här finns en likhet med de folkrörelser som växte fram i Sverige 

under 1800-talet och som fungerade som en plantskola till senare politiskt 

engagemang (Lundkvist 1974:12).  

 

1.2 Kritik av Putnam 

En kritik som riktats mot Putnam är att det i undersökningar visat sig att människor 

från medelklassen är engagerade i fler föreningar än människor från arbetarklassen 

(Rothstein 2004:302). Detta bekräftas också i den statliga utredning som gjordes i 

Sverige i början av 2000-talet (SOU 2001:218–219). Därmed kan man också förvänta 

sig att undersökningen finner ett samband mellan hög socioekonomisk status och en 

hög grad av föreningsengagemang. Vad gäller fack och konsumentföreningar var 

skillnaden inte särdeles stor mellan arbetar och medelklass men när det gällde sport 

och kulturföreningar var medelklassen överrepresenterad. (Rothstein 2004:301-302). 

Utifrån Putnams teori bör man dock kunna anta att de människor med lägre 

socioekonomisk status som faktiskt är medlemmar av beslutande organ också har en 

relativt hög nivå av engagemang i föreningar.  

  

Bo Rothstein pekar i en artikel på forskning som visar att anledningen till att 

människor med föreningsengagemang har ett större socialt kapital än andra inte i 

första hand beror på föreningslivet påverkan utan att det istället är så att det är 

människor som redan har ett starkt förtroende för andra som söker sig till 

föreningslivet (Rothstein mfl. 2006).  
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Frågan är då vad detta ursprungliga sociala kapital kommer ifrån. Rothstein med flera 

menar att det finns ett samband mellan mängden korruption i ett samhälle och 

människors förtroende. Om människor anser att myndigheter är korrupta och därför 

inte går att lita på så finns det mindre skäl till att lita på människor i största allmänhet. 

I ett korrupt samhälle tvingas människor till ett tvivelaktigt beteende, exempelvis 

mutor, för att få det de behöver och som enskild är man kanske t.o.m. inblandad i 

sådan verksamhet. Detta sammantaget ger inte människor några skäl att lita på andra 

vilket kan förklara dess misstro och därmed leda till lägre socialt kapital (Rothstein 

mfl. 2006). 

  

Det höga föreningsdeltagandet i Sverige kan således förklaras med att är i jämförelse 

med andra länder relativt förskonad från korruption vilket skulle förklara den högre 

nivån av förtroende och socialt kapital. Detta skulle kunna förklara varför Sverige har 

ett relativt högt föreningsdeltagande trots att Sverige har en stor välfärdsstat vilket 

enligt gängse föreställningar antas ha en negativ effekt på föreningslivet (Rothstein 

mfl. 2006). Denna kritik sätter fingret på två av svagheterna med Putnams teori. För 

det första svarar inte Putman på frågan var det sociala kapitalet egentliga ursprung är. 

Däremot erkänner Putman att det krävs ett visst mått av socialt kapital för skapa mer 

socialt kapital. Människor ingår inte i gemenskaper från första början om de inte 

upplever att de kan lita på de andra i gemenskapen (Putnam 2003:204). För det andra 

så blir teorin deterministisk på grund av att skapandet av socialt kapital enligt teorin 

kräver att det redan finns socialt kapital. Samhällen med lågt socialt kapital kan därför 

i princip inte ändra dessa förutsättningar. Om däremot Rothstein har rätt kan 

samhällen påverka människors förtroende för varandra genom att bekämpa korruption.  

 

Ovan nämnda kritik är viktig eftersom den ger en förklaring till det sociala kapitalets 

ursprungliga härkomst. Den undkommer också den determinism som Putmans teori 

riskerar att resultera i. Detta betyder dock inte att människors sociala kapital och 

nätverk inte skulle påverkas positivt av engagemang i föreningslivet. Dessutom är inte 

målet med denna undersökning att svara på det sociala kapitalets ursprungliga 

härkomst utan effekten av föreningsliv på medborgarkapitalet och det politiska 

engagemanget. Kritiken missar också en annan aspekt av föreningsengagemang, 

nämligen den rent praktiska erfarenheten gällande hur en demokratisk organisation 

fungerar och hur man verkar i en sådan. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
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teorin har sina brister men att den med kritiken i bakhuvudet fortfarande har ett 

förklaringsvärde med tanke på vad denna uppsats ämnar undersöka och förklara.        

 

1.3  Operationalisering 

Putman hävdar alltså att medborgaranda skapas genom samarbete mellan individer. 

Medborgaranda leder till att människor lär sig kompromissa och att sätta 

allmänintresset före egenintresset. Dessa egenskaper är något som kan underlätta 

beslutsfattandet i beslutande organ. Engagemang i föreningar ger också som nämnts 

ovan rent praktiska kunskaper och en vana att delta i beslutsprocesser, möten och 

debatter. Engagemang i föreningar kan därtill ha det Putnamn kallar för 

”medvetandehöjande effekter”. Socioekonomisk status påverkar också vilket 

exempelvis Bo Rothstein påpekat. För att kunna pröva teorin gentemot empirin 

behöver de teoretiska begreppen översättas till termer som knyter an till den faktiska 

empirin. Detta är vad som nu kommer göras. 

 

Socioekonomisk status kommer i denna undersökning definieras som utbildning och 

yrke samt föräldrars utbildning och yrke.  

 

Medborgaranda översätts med engagemang i föreningsliv. Här kan inte ett passivt 

medlemskap anses vara tillträcklig för att skapa medborgaranda utan istället krävs en 

aktiv roll i föreningen. Med en aktiv roll menas exempelvis ideellt arbete i föreningen 

funktionär vid föreningens möten etcetera. I undersökningen görs skillnad mellan att 

vara aktiv och att inneha förtroendeuppdrag, vara medlem i styrelse, vara ordförande, 

kassör osv.     

 

Praktiska kunskaper om ett demokratiskt arbetsätt definieras som huruvida de 

tillfrågade anser att de fått praktiska kunskaper i den demokratiska processen vad 

gäller procedurer vid möten osv. genom sitt föreningsengagemang och huruvida de 

anser att detta varit till hjälp i deras nuvarande uppdrag. Hit hör också frågan huruvida 

de tillfrågade anser att erfarenheten och kunskapen de erhållit av att tidigare ha 

samarbetat med andra människor i föreningar haft betydelse i deras roll som politiker, 

vars roll innebär samarbete och kompromisser med andra människor. Här ryms också 

frågan om de anser att erfarenheterna och kunskapen de erhållit påverkat deras 

självförtroende vilket kan tänkas ha påverkat deras val att ställa upp i beslutande organ  
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Närliggande ovan nämnda område finns också begreppet ”medvetandehöjande 

effekter” som får översättas som en fråga om huruvida personer som tillfrågas anser 

att deras engagemang i föreningar uppmärksammat dem och väckt intresse för något 

speciellt sakområden som sedan motiverat dem att engagera sig politiskt.  

 

Medborgaranda tillsammans med färdigheter av mer praktisk natur såsom 

mötesformalia och vana att debattera bildar tillsammans med det som i denna 

undersökning definieras som medborgerligt kapital    

 

1.4 Syfte  

Syftet med arbetet är således att pröva huruvida ett starkt föreningsliv leder till en 

välutvecklad medborgaranda som anses vara en förutsättning för en väl fungerande 

demokrati där människor från olika samhällsklasser får möjlighet att påverka. Detta 

eftersom de genom sitt föreningsengagemang erhållit vad som i denna uppsats 

definieras som medborgerligt kapital. Undersökningen görs genom att undersöka om 

personer som tidigare varit engagerade i föreningar är överrepresenterade i beslutande 

församlingar och huruvida kopplingen mellan föreningsliv och deltagande i beslutande 

församlingar är starkare när det gäller lägre sociala grupper än personer från högre 

sociala grupper. För att ge bredd åt undersökningen och förstärka möjligheterna att se 

huruvida engagemang i föreningar har ett samband med att vara ledamot i beslutande 

organ så prövas också om det finns en skillnad i kopplingen mellan engagemang i 

föreningar och deltagande i beslutande organ mellan en statskommun och en 

landsbygdskommun. Detta då föreningar och dess sociala normer antas ha ett starkare 

fäste på landsbygden. 

 

1.5 Frågeställning 

Är personer med engagemang i folkrörelser/föreningar överrepresenterade i 

beslutande organ? 

Är det fler personer med låg socioekonomisk status som har en bakgrund i 

folkrörelser/föreningar i de beslutande organen än personer med högre 

socioekonomisk status 

Finns det en skillnad mellan stad och landsbygd? 
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1.6 Metod och Material 

Undersökningen är av förklarande karaktär (Esaiasson mfl. 2007:37). Den empiri som 

kommer skapas kommer användas för att pröva teorin som studien utgår ifrån och 

försöka förklara vilka faktorer som påverkar människors val att engagera sig politiskt 

och eventuellt ge en förklaring till varför vi ser ett minskande organiserat politiskt 

engagemang och också förklara en eventuell social snedrekrytering till beslutande 

organ. 

 

Valet av Högsby och Växjö kommun görs utifrån en teoriprövande fåfallsstudie med 

en ”mest olika-design” (Esaiasson mfl. 2007:116). I undersökningen får Högsby 

representera en liten landsbygdskommun och Växjö en större tätortskommun. 

Kommunerna skiljer sig vad gäller antal invånare där Växjö har ca 82000 invånare 

och Högsby strax under 6000 invånare.15 % av Högsbys invånare har en 

eftergymnasial utbildning och i Växjö har 34 % en eftergymnasial utbildning. 

Medelinkomsten i Växjö är ca 242000 och i Högsby ca 206000 (scb.se 1, scb.se 2, 

scb.se 3).   

 

Tanken med valet av undersökningsobjekt var från början förförståelsen eller 

fördomen att antalet föreningar skulle vara betydligt fler på landsbygden än i en 

tätort/stad. Efter att ha undersökt förhållandena närmar i de två fall jag ämnar 

undersöka visar det sig att i Växjö kommun fanns 339 registrerade föreningar i 

kommunen (Växjö.se) och i Högsby 94 registrerade föreningar (Högsby.se). När man 

tittar närmare på antalet invånare fanns det den 1 januari 2010 i Växjö kommun 

82 023 invånare och i Högsby 5873 (scb.se 1). Det går således ca 242 invånare på 

varje förening i Växjö kommun och 62 invånare på varje förening i Högsby, vilket 

indikerar att föreningstätheten som väntat var större på landsbygden.   

 

De redovisade siffrorna gällande föreningstäthet skall naturligtvis tas med en nypa salt 

då det inte säger något om det egentliga antalet föreningar eftersom det kan finnas 

föreningar som inte är registrerade samt föreningar som är registrerade men vilande. 

Den säger heller ingenting om antalet aktiva i föreningarna. Siffrorna ger dock en 

indikation på en större föreningsaktivitet i Högsby och en mindre aktivitet i Växjö.  
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Den oberoende variabeln som står i fokus för denna undersökning är naturligtvis 

engagemang i föreningsliv. Som nämnts tidigare visar undersökningar att det finns en 

koppling mellan föreningsengagemang och socioekonomisk status, där en högre 

socioekonomisk status i vissa fall skulle kunna tänkas vara en bakomliggande variabel 

och föreningsengagemang en mellanliggande. Därför behöver vi också ta 

socioekonomisk status i beaktande, även om det förväntade resultatet är att skillnader i 

föreningsengagemang mellan ledamöter med olika socioekonomisk status inte bör 

skilja sig nämnvärt, då erfarenheter av föreningar enligt teorin väger upp 

socioekonomisk status. 

 

Genom dessa redovisade skillnader mellan Växjö kommun och Högsby kommun 

uppfylls kravet i en fåfallstudie med en ”mest olika design studie”, dvs. att fallen som 

valts har olika värden på andra variabler som skulle kunna tänkas påverka den 

beroende variabeln än de som är föremål för undersökningen som i denna studie är 

ledamot i kommunfullmäktige (Esaiasson mfl. 2007:116).  

      

Undersökning görs genom en enkätundersökning. Målet med enkätundersökningen är 

att kunna säga något generellt om fenomenet som undersöks genom att inskaffa 

information om många undersökningsenheter genom systematiska och strukturerade 

observationer, därav valet att i princip enbart ha fasta svarsalternativ i enkäten.  

(Holme, Solvang 2008:77-78). Dock bör man hålla i minnet att generaliserbarheten är 

begränsad då endast två kommunfullmäktigeförsamlingar undersöks. 

 

Uppsatsen försöker också förklara ett fenomen utifrån en etablerad teori. Av dessa 

skäl lämpar sig därför en kvantitativ undersökning (Holme, Solvang 2008:80-81). En 

kvalitativ del i undersökning hade kunnat vara givande främst vad gäller frågan om 

människor själva tror sig ha engagerat sig utan sina samlade erfarenheter av 

föreningsliv, detta löses hjälpligt i undersökningen genom att ge personer som svarat 

nej på denna fråga ges en möjlighet att förtydliga detta i enkäten (se bilaga 1) .    

 

Skälet till att jag valde att i min studie definiera politiskt engagemang som ledamot i 

beslutande organ var för att särskilja detta från engagemang i politiska partier eftersom 

dessa riskerar flyta samman med engagemang i en folkrörelse/förening. Detta inte är 

särdeles uppseendeväckande med tanke på att flera svenska partier är sprungna ur 
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folkrörelser. Skillnaden är dock att om teorin som studien utgår ifrån stämmer så har 

engagemang i folkrörelser och andra föreningar skapat kunskap och intresse för 

engagemang i partier medan engagemang i partier öppnar vägen till beslutande organ 

som kommunfullmäktige. 

Vad gäller validitet och frågan om det som ska mätas är det som mäts dvs. 

begreppsvaliditet (Esaiasson mfl. 2007:64) så får operationaliseringen av de teoretiska 

begreppen sägas på ett bra sätt fånga in vad som skall mätas. Genom att dela in 

medborgarkapital i flera typer ringar vi in det mångfacetterade begreppet 

medborgarkapital. Vad gäller socioekonomisk status så får utbildning och yrke sägas 

vara de enda rimliga variablerna. Däremot så misslyckades undersökningen med en 

annan socioekonomisk indikator nämligen föräldrars utbildningsnivå och yrke. Tanken 

från början var att också titta på föräldrars utbildning och inkomst. Författaren valde 

dock att inte ta med dessa variabler, av två skäl. Dels eftersom en del av de svarande 

missförstått frågan som var tänkt som vilket yrke föräldrarna hade när de var 

yrkesaktiva eller levde. Då medelåldern i de två kommunfullmäktige var hög så var en 

inte oansenlig andel av ledamöternas föräldrar antingen avlidna eller pensionärer 

vilket också blev svaret i en del av enkäterna. Att enbart använda de som svarat ”rätt” 

på frågan hade inte gett en rättvisande bild. Detta missförstånd får författaren ta ansvar 

för då frågan i detta avseende var otydligt utformad.  

Det andra skälet till att föräldrars socioekonomiska status inte tog med i redovisningen 

av empirin var att det visade sig att bland de som svarat ”rätt” så var kopplingen 

mellan föräldrars utbildning och ledamöternas utbildning inte särdeles tydlig. Detta är 

inte heller märkligt då medelåldern är hög och att en stor andel av ledamöternas 

föräldrar därför enbart hade grundskola eller gymnasieutbildning. På grund av 

kombinationen av en misslyckad operationalisering samt att denna variabel i detta fall 

inte visade sig ha någon större koppling till ledamöternas socioekonomiska status så 

fanns ingen anledning att ta med detta i empirin. Frågan om huruvida ledamöterna 

ansåg att de hade engagerat sig politiskt utan erfarenheterna från föreningslivet blir 

ytterligare ett sätt att mäta betydelsen av medborgarkapital. Nackdelen med den är att 

den kan upplevas som väldigt definitiv vilket kan ha påverkat svaren. En mjukare 

formulering hade kanske gett ett annat resultat. 
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När det gäller frågan om reliabilitet så var gensvaret på enkätundersökningen god. Av 

Högsby Kommunfullmäktiges 41 ledamöter fick undersökningen svar från 36 stycken 

vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 88 % vilket får anses som relativt gott. I 

Växjö svarade 55 av 61 ledamöter vilket blir en svarsfrekvens på cirka 92 % vilket 

också får sägas vara en god svarsfrekvens. När det gäller bortfall så är det 

undersökningen i Högsby som drabbats där ett visst bortfall gällande medlemskap 

kopplat till kategorin arbetare respektive kategorin grundskola eller 

folkskoleutbildning. Detta kan tänkas ha påverkat resultatet i jämförelsen mellan 

Högsby och Växjö vad gäller medlemskap i föreningar. Dock är inte detta ett stort 

problem eftersom fokus i denna uppsats gäller erhållande av medborgarkapital genom 

föreningsliv bland de som är medlemmar och hur detta kan tänkas inverka på olika 

socioekonomiska gruppers representativitet i beslutande organ. Författaren syfte har 

varit att genom att undersöka två kommuner med olika storlek och karaktär, Växjö 

som representant för en större stadslik kommun och Högsby som en liten 

landsbygdskommun ämnat nå en viss grad av generaliserbarhet. Det är dock givetvis 

så att en undersökning i två kommuner vid ett tillfälle inte kan sägas gälla för 

exempelvis landet som helhet (Esaiasson 2007:71).         
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2. Föreningsdeltagande och demokrati i Högsby Kommunfullmäktige 

I första delen av detta kapitel ämnar författaren att redogöra för föreningsdeltagande 

och dess effekter utifrån undersökningen i Högsby kommunfullmäktige. Först kommer 

en generell bild av andelen ledamöter med olika typer av föreningsengagemang ges. 

Därefter kommer variabler såsom utbildning och yrkeskategori att föras in i 

jämförelsen för att se om föreningsengagemanget skiljer sig åt mellan olika 

socioekonomiska grupper. 

Föreningsmedlemskap i Högsby 

 

Figur 1. Andel ledamöter med tidigare medlemskap i föreningar i Högsby. Anm. Bortfall 2 personer. 

Källa: Enkätundersökning i Högsby kommunfullmäktige 2010 

Som figur 1 visar så var en stor majoritet av ledamöterna medlemmar i en eller flera 

föreningar. Dessa siffror är förvisso inte särdeles uppseendeväckande eftersom 

tidigare nationella undersökningar som nämnts i inledningen visat på att andelen med 

medlemskap i minst en förening ligger däromkring. Sen skiftar resultaten beroende på 

vad man räknar som föreningar i olika undersökningar. I vilket fall kan vi i alla fall 

konstatera att andelen ledamöter i Högsby med medlemskap i föreningar inte skiljer 

sig markant från andelen med medlemskap i föreningar i Sverige i stort. I nästa 

diagram tittar vi närmare på andelen föreningsanslutna fördelat på hur många 

föreningar de är aktiva i.    
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             Andel föreningsaktiva i Högsby  

 

Figur 2 Andel föreningsaktiva ledamöter i Högsby fördelade på antal föreningar. Källa: Enkätundersökning i 
Högsby kommunfullmäktige 2010   

Den absoluta majoriteten av de som var medlemmar var aktiva i en till fem föreningar 

vilket inte är särdeles förvånande då medlemskap i 6 eller fler föreningar nog får 

betecknas som ganska ovanligt. Man kan också utifrån figur två konstatera att alla som 

var medlemmar i en eller flera föreningar också är aktiva. De föreningsanslutna 

ledamöterna i Högsby kommunfullmäktige har alltså en hög nivå av föreningsaktivitet 

vilket antas ha betydelse i deras val att engagera sig politiskt. Nedan tittar vi närmare 

på andelen föreningsaktiva med förtroendeuppdrag.  

Förtroendeuppdrag i Högsby 

 

Figur 3 Andel föreningsaktiva ledamöter med förtroendeuppdrag i föreningar i Högsby 
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Källa: Enkätundersökning i Högsby kommunfullmäktige 2010 

Figur tre visar tydligt att en stor majoritet av de aktiva föreningsmedlemmarna också 

har förtroendeuppdrag. Utifrån statistiken ovan kan man således skönja en korrelation 

mellan personer med engagemang och förtroendeuppdrag i en förening och att vara 

ledamot i kommunfullmäktige i Högsby. Huruvida detta är ett kausalt samband går 

dock inte att svara på utifrån dessa siffror utan kräver av oss att titta närmare på olika 

faktorer vilket kommer att göras nedan. 

2.1 Medborgarkapital i Högsby                                                                                        

I detta kapitel kommer betydelsen av de tre olika typerna av medborgarkapital för 

ledamöter i Högsby redovisas. Längre fram kommer skillnader mellan olika 

yrkeskategorier och utbildningsnivåer redovisas och diskuteras men vi börjar med den 

generella bilden.  

Medborgarkapital i Högsby 

 

Figur 4 Andel av föreningsaktiva ledamöter i Högsby som anser att de haft stor eller mycket stor nytta av de 
olika formerna av medborgarkapital. Källa: Enkätundersökning i Högsby kommunfullmäktige 2010 

Cirka fyra femtedelar av de tillfrågade anser att de haft stor eller mycket stor nytta av 

de kunskaper de erhållit genom sitt föreningsengagemang. När det gäller frågan om 
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föreningsengagemanget skapat intresse och motiverat dem att engagera sig politiskt är 

svaren något mindre positiva men här finns fortfarande en klar majoritet som anser att 

föreningsengagemanget haft stor eller mycket stor betydelse. Självförtroendet är som 

läsaren själv kan se den fråga som fått mest positiva svar. Här kan man dra slutsatsen 

att en majoritet av de tillfrågade anser sig ha haft stor eller mycket stor nytta av det 

medborgerliga kapital de erhållit från sitt föreningsengagemang.  

Härnäst kommer vi titta på i vilken utsträckning de tillfrågade anser att deras 

föreningsengagemang varit avgörande för deras val att bli politiskt engagerade.  

             Betydelsen av föreningsengagemang för politiskt engagemang i Högsby 

 

Figur 5 Andel av de föreningsaktiva ledamöterna i Högsby kommunfullmäktige som anser att deras 
föreningsengagemang varit avgörande för att de engagerade sig politiskt. Källa: Enkätundersökning i Högsby 
kommunfullmäktige 2010.  

Resultatet på frågan om de tror att de engagerat sig utan de samlade erfarenheterna är 

utifrån förförståelsen är oväntat. De flesta anser nämligen inte att 

föreningsengagemanget haft någon avgörande betydelse för deras val att engagera sig 

politiskt. Å andra sidan visar undersökningen i Högsby att en överväldigande majoritet 

anser sig ha haft stor eller mycket stor nytta av erfarenheterna från politiken (se figur 

4). Detta gäller i synnerhet praktisk kunskap och att erfarenheterna haft på 

självförtroendet vilket kan ha haft betydelse för deras val att engagera sig politiskt. 

Man måste också ha i åtanke att frågan om huruvida de tillfrågade tror att de engagerat 

sig politiskt utan erfarenheterna ifrån föreningslivet faktiskt gällde just vad de själva 
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tror och inte vad som nödvändigtvis är sant. Som nämndes ovan så ansåg en majoritet 

att de haft stor eller mycket stor användning av både praktiska kunskaper, att 

föreningsengagemanget väckt intresse och motivation för politiskt engagemang samt 

att det lett till en ökning av självförtroendet.  

Vad som är den verkliga sanningen i varje enskilt fall är omöjligt att svara på men 

genom att titta på huruvida ovan redovisade siffror förändras när vi tar in andra 

variabler såsom socioekonomisk status så kan vi eventuellt få evidens för huruvida 

tidigare föreningsengagemang kan ha olika betydelse beroende på vilken 

socioekonomisk grupp man tillhör.  

2.2 Föreningsengagemang och yrkeskategori i Högsby 

I detta avsnitt skall vi gå vidare och undersöka om resultatet ser annorlunda ut 

beroende på de tillfrågades yrkeskategori.  

Föreningsengagemang och Yrke i Högsby 

 

Figur 6 Andel av olika typer av föreningsengagemang utifrån Yrkeskategori..* Pensionärer och hemarbetande 
**Bortfall 2 personer i kategorin arbetare i frågan om medlemskap. Källa: Enkätundersökning i Högsby 2010 

Utifrån ovan visade statistik kan vi se att kategorin arbetare sticker ut med en betydligt 

lägre andel medlemmar i föreningar än de andra tre kategorierna. Alla tjänstemän i 

undersökningen var medlemmar i någon förening. Företagare har också en mindre 

andel som är medlemmar än vad kategorin tjänstemän har. I kategorin annan som 
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bland annat innefattar pensionärer och hemmafruar var också alla medlemmar i någon 

förening. Även vad gäller andelen som har förtroendeuppdrag så går mönstret igen där 

alla föreningsmedlemmar i gruppen tjänsteman och gruppen annan yrkeskategori haft 

förtroendeuppdrag medan arbetare och företagare har en lägre andel som innehaft 

förtroendeuppdrag. 

Man kan anta att pensionärer och hemmaarbetande har större möjligheter rent 

tidsmässigt att engagera sig i föreningsliv och att företagare ofta arbetar mycket, i 

synnerhet småföretagare och därför inte har samma möjligheter rent tidsmässigt att ha 

förtroende uppdrag i föreningar. Det är också svårt att i nuläget förklara varför 

kategorin arbetare har en lägre grad av föreningsanslutning, dock kan bortfallet spelat 

in. Å andra sidan visar diagrammet att alla personer som är medlemmar också är 

aktiva oavsett yrkeskategori. Här krävs att man också för in andra variabler som 

utbildningsnivå men först skall vi se mer i detalj på medborgarkapitalets betydelse 

utifrån yrkeskategori. 
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2.3 Medborgarkapital utifrån yrkeskategori i Högsby 

I detta kapitel skall vi titta på eventuella skillnader mellan de olika formerna av 

medborgarkapital och yrkeskategori samt titta på hur stor andel av de olika 

yrkeskategorierna som anser att föreningsengagemanget haft en avgörande betydelse 

för deras politiska engagemang. 

Medborgarkapital och yrke i Högsby 

 

Figur 7 Andel av de föreningsaktiva ledamöterna i Högsby utifrån yrkeskategori som anser att de haft stor eller 
mycket stor nytta av de olika formerna av medborgarkapital samt hur stor andel som anser att deras 
föreningsengagemang varit avgörande för deras politiska engagemang. * Pensionärer och Hemmafruar (inga av 
dessa ansåg att föreningsen. varit avgörande för politiskt eng.) 

Ca 90 % av kategorin arbetare uppger att de har haft stor eller mycket stor nytta av 

praktisk kunskap från sitt föreningsengagemang i jämförelse med ca 80 % av 

ledamöterna i Högsby generellt (se figur 4). Tjänstemännen ligger en bra bit under 

genomsnittet gentemot ledamöterna i Högsby generellt och så gör även företagarna. 

Kategorin annan sticker ut och där anser alla tillfrågade att praktiska erfarenheter från 

föreningsliv har varit viktiga. När det gäller just praktiska erfarenheter så är det alltså 

främst kategorin arbetare och kategorin annan som anser sig ha haft nytta av dessa 

kunskaper.  
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När det gäller huruvida föreningsengagemanget skapat intresse och motiverat det 

politiska engagemanget så är det främst kategorin arbetare som ligger över Högsbys 

resultat generellt även om tjänstemännen också ligger något över genomsnittet. De 

andra kategorierna ligger en bra bit under den generella nivån även om de inbördes 

skiljer sig åt. Ett liknande resultat får vi när vi tittar på variabeln självförtroende där 

hela 100 % i gruppen arbetare anser att självförtroendet påverkat positivt i stor eller 

mycket stor utsträckning och de andra på en betydligt lägre nivå.  

Man kan således konstatera att föreningsengagemanget betydelse i Högsby för att 

skapa medborgarkapital har varit störst bland arbetare även om kategorin ”annan” 

påverkats ganska starkt speciellt när det gäller praktisk kunskap från 

föreningsengagemang. Detta stärker hypotesen att föreningsengagemangets betydelse 

som katalysator för medborgarkapital spelar större roll för människor ifrån lägre 

socioekonomisk grupp. Dock visar det sig att svaren på frågan om engagemang i 

föreningar varit avgörande för politiskt engagemang inte skiljer sig särdeles mycket 

från det generella resultatet för Högsby, även om gruppen arbetare ligger några 

procent över det generella resultatet. Yrke är inte tillräcklig som förklaring för 

socioekonomisk status utan här spelar också utbildning roll. Därför ämnar författaren 

nu gå vidare för att titta på denna delförklaring.  
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2.4 Föreningsengagemang och utbildningsnivå i Högsby  

I detta kapitel byter vi ut variabeln yrkeskategori med utbildningsnivå och tittar 

närmare på kopplingen mellan utbildningsnivå och föreningsengagemang. 

Föreningsengagemang och utbildning i Högsby

 

Figur 8 Andel av olika typer av föreningsengagemang hos föreningsanslutna i Högsby kommunfullmäktige 
utifrån utbildningsnivå. * Bortfall 2 personer i kategorin grundskola eller folkskola på frågan om 
föreningsmedlemskap. 

Undersökningen visade en skillnad för de som var medlemmar i en eller flera 

föreningar mellan personer med olika utbildningsnivå, speciellt mellan å ena sidan de 

med grundskola och gymnasieutbildning och å andra sidan de med 

högskoleutbildning. Vad gäller föreningsaktivitet kan vi konstatera att alla som är 

medlemmar i någon förening oavsett utbildningsnivå också är aktiva medlemmar. 

Däremot ser vi en tydlig skillnad vad gäller kopplingen mellan utbildningsnivå och 

förtroendeuppdrag då det skiljer cirka tio procent mellan de med grundskoleutbildning 

och de med gymnasieutbildning och en nästan lika stor ökning till mellan 

gymnasieutbildade och personer med högskola eller universitetsutbildning. Viktigt att 

komma ihåg dock är att det fanns ett bortfall bland de lågutbildade. 

Den slutsats vi kan dra är att graden av föreningsengagemang verkar ha ett samband 

med utbildningsnivå så till vida att de med högre utbildning också har en högre grad 

av förtroendeuppdrag vilket talar för att socioekonomisk status har betydelse för 
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graden av föreningsengagemang så till vida att ju högre utbildningsnivå desto högre 

grad av engagemang. För att se närmare på detta skall vi i nästa kapitel se närmare på 

medborgarkapital och utbildningsnivå.   

2.5 Medborgarkapital utifrån utbildningsnivå i Högsby 

Kan en låg utbildningsnivå kompenseras med föreningsengagemang eller går den 

slutsats vi drog i förra kapitlet att ju högre utbildningsnivå desto högre grad av 

föreningsengagemang även igen vad gäller medborgarkapital? För att få svar på denna 

fråga behöver vi nu titta på om det skiljer sig mellan de tre utbildningsgrupperna vad 

gäller frågan om de anser att praktiska erfarenheterna av föreningsengagemang haft 

betydelse i deras politiska arbete, om engagemanget anses ha haft betydelse för 

intresse, motivation och självförtroende och huruvida de tror att de engagerat sig 

politiskt utan dessa erfarenheter. 

Medborgarkapital och utbildning i Högsby 

 

Figur 9 Andel av föreningsaktiva ledamöter i Högsby kommunfullmäktig utifrån utbildningsnivå som anser att 
de haft stor eller mycket stor nytta av de olika formerna av medborgarkapital samt hur stor andel som anser 
att deras föreningsengagemang varit avgörande för deras politiska engagemang. 
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När det gäller den praktiska kunskapen så anser en mindre andel av de med 

grundskola och gymnasieutbildning att de haft nytta av den än de som har högskola 

eller universitetsutbildning. Tittar vi tillbaka på figur 8 så kan vi konstatera att andelen 

högutbildade som är aktiva i föreningar och har förtroendeuppdrag i föreningar är 

högre än för de med lägre utbildning. Man kan anta att personer med högskola och 

universitetsutbildning i större utsträckning anser sig ha haft nytta av den praktiska 

kunskapen från föreningslivet då de också har en större andel med förtroendeuppdrag. 

Det faktum att man innehaft förtroendeuppdrag i en förening kan tänkas ha gett mer av 

praktisk kunskap än vad andra typer av aktiviteter i föreningar har gett.  Då är det 

heller inte särskilt underligt att dessa uppger att de haft mer nytta av praktiska 

erfarenheter än grupper med en lägre andel med förtroendeuppdrag.  Detta förklarar 

dock inte varför högutbildade har en högre andel förtroendevalda från början. Här kan 

man anta att högre utbildning ger större erfarenheter av att utrycka sig i tal o skrift, 

vana att tala inför människor och därför en större benägenhet att ta sig an 

förtroendeuppdrag.  

Resultatet från Högsby vad gäller intresse och motivation är ungefär vad som kunde 

förväntas utifrån förförståelsen, nämligen att personer med lägre utbildning i större 

utsträckning hävdar att föreningsengagemang väckt intresse och motiverat dem till 

politiskt engagemang än vad genomsnittet i Högsby och vad gruppen högutbildade 

personer hävdar. Utbildning med de erfarenheter det innebär kan både motivera och 

väcka intresse för politik. Därmed är intresset och motivationen redan väckt och 

föreningsengagemanget blir kanske i högre grad en konsekvens av det redan väckta 

intresset och motivationen. Personer med låg utbildning som inte fått ta del av dessa 

erfarenheter genom utbildning i samma utsträckning som högutbildade får i 

föreningslivet en möjlighet till detta.  

Föreningslivets positiva påverkan på självförtroendet visar sig ha liknande resultat 

oavsett utbildningsnivå. Detta är kanske inte särdeles förvånande. Att vara med i ett 

sammanhang där man känner sig behövd, där man får ta ansvar och får möjlighet att 

pröva sina färdigheter borde rimligtvis ha en positiv inverkan på betydelse oavsett 

vilken bakgrund man har. Även här avviker dock gruppen med gymnasieutbildning 

där det är en mindre andel som anser att självförtroendet påverkats positivt i stor eller 

mycket stor utsträckning, än bland de andra två utbildningsgrupperna.  
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Som läsaren kan se förhåller det sig på så sätt att en majoritet av ledamöterna i Högsby 

anser att de hade engagerat sig politiskt utan de samlade erfarenheterna från 

föreningslivet oavsett utbildningsnivå. Dock avviker de med gymnasieutbildning från 

de andra då det är drygt 10 % fler som anser att föreningsengagemanget varit 

avgörande. Detta går mot hypotesen att det främst skulle vara lågutbildade som 

gynnas av erfarenheter från föreningsliv, även om gymnasieutbildade knappast kan 

sägas tillhöra gruppen högutbildade.   

Högutbildade hävdar också i större utsträckning att de haft nytta av praktiska 

kunskaper än övriga grupper, medan lågutbildade ligger högst vad gäller motivation 

och intresse och på delad ”förstaplats” med högutbildade vad gäller variabeln 

självförtroende. Föreningsliv som avgörande för politiskt engagemang ligger under 

genomsnittet i Högsby för låg och högutbildade medan medelutbildade har en högre 

andel en genomsnittet.  

Gällande frågan om föreningsengagemang kan kompensera för lägre utbildning så är 

svaret således både ja och nej. Högutbildade har en större andel som anser att de 

praktiska kunskaperna varit till nytta men ligger betydligt lägre vad gäller 

föreningsengagemang som avgörande för politiskt engagemang. Det är dock inte de 

med lågutbildning som ligger högst gällande den sistnämnda variabeln utan de med 

gymnasieutbildning vilket skulle kunna peka på att en kombination av en viss 

utbildningsnivå och föreningsengagemang ger större utslag vad gäller 

medborgarkapital. 
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3. Föreningsdeltagande och demokrati i Växjö  

Nedan ämnar författaren redogöra för föreningsengagemang bland ledamöter i Växjö 

kommunfullmäktige. Eventuella kopplingar mellan socioekonomiska faktorer som 

yrkeskategori och utbildningsnivå och grad av föreningsengagemang kommer att 

redovisas men precis som i fallet med Högsby kommunfullmäktige kommer vi börja 

med den generella bilden. I resonemanget om Växjö kommer också vissa 

återkopplingar till Högsby göras.  

Föreningsmedlemskap i Växjö 

 

Figur 10. Andel i procent av ledamöterna i Växjö kommunfullmäktige som är medlemmar i en eller flera 
föreningar. 

Utifrån undersökningen ovan kan vi konstatera att andelen av ledamöterna i Växjö 

kommunfullmäktige ligger på ca 87 % vilket är strax under graden av 

föreningsengagemang i Sverige generellt. En intressant observation är dock att 

andelen som säger sig inte vara medlem i någon förening är mer än dubbelt så hög 

som i Högsby kommunfullmäktige. Detta ger styrka åt hypotesen att föreningslivet är 

starkare på landsbygden än i städer. Dock bör denna skillnad tolkas med en viss 

försiktighet då enkätundersökningen i Högsby hade ett bortfall vad gäller frågan om 

föreningsmedlemskap vilket kan tänkas förklara skillnaden åtminstone delvis (se figur 

1).  

87

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Andel medlemmar 
i föreningar



31 
 

En annan indikation på grad av föreningsengagemang är antal föreningar som 

människor är anslutna till. Därför kommer vi nu titta närmare på andelen 

föreningsanslutna fördelat på antal föreningar de är aktiva i.  

Andel föreningsaktiva i Växjö 

 

Figur 11. Andel av föreningsaktiva ledmöter i Växjö kommunfullmäktige som är aktiva föreningsmedlemmar, 
fördelat på antal medlemskap i föreningar per person. 

Som läsaren själv kan se så är majoriteten aktiva i en till två föreningar. Aktivitet i 3-5 

föreningar är precis som i Högsby det näst vanligaste med skillnaden att det är en 

mindre andel i Växjö än i Högsby. Dock fanns det något förvånande en dubbelt så hög 

andel personer som är aktiva i 6 eller fler föreningar. Till skillnad från Högsby så var 

2 % av de föreningsanslutna i Växjö inte aktiva i någon förening (se figur 2). 

Sammanfattningsvis kan man säga att figur 11 ger ett visst stöd till tesen att 

föreningsengagemang är mindre i städer och än på landsbygden. Dock är skillnaden 

inte stor. Därför skall vi nu gå vidare och titta på hur stor andel av ledamöterna i 

Växjö som tidigare haft förtroendeuppdrag i föreningar för att se ytterligare se hur 

föreningsengagemanget ser ut.   
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Förtroendeuppdrag i Växjö 

 

Figur 12. Andel av de föreningsaktiva ledamöterna i Växjö kommunfullmäktige som innehaft 
förtroendeuppdrag i någon förening. 

Här kan vi konstatera att andelen med tidigare förtroendeuppdrag i någon förening 

ligger på ca 83 % vilket är ca 6 % lägre än i Högsby (se figur 3). Andelen som tidigare 

inte haft några förtroendeuppdrag är därför inte helt förvånande fler än i Högsby. Här 

finns en liten men ändå tydlig skillnad mellan Växjö och Högsby där Växjö har en 

mindre andel ledamöter med tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag från 

föreningslivet vilket ger ytterligare stöd åt tesen om åtskillnad mellan stad och land. 

Dock är det fortfarande så att en stor majoritet har haft förtroendeuppdrag i föreningar 

tidigare varför hypotesen att skapandet av medborgarkapital genom 

föreningsengagemang knappast kan sägas inte gälla för Växjö. Vi skall därför gå 

vidare och titta på variabler såsom yrke och utbildningsnivå som kan påverka. Först 

kall vi dock se närmare på kopplingen mellan medborgarkapital och 

föreningsengagemang generellt i Växjö      

 

 

 

 

 

83

17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ett eller flera 
förtroendeuppdrag

Inga förtroendeuppdrag



33 
 

3.1  Medborgarkapital i Växjö                                                                                                       

I detta kapitel skall vi titta närmare på betydelsen av medborgarkapitalets betydelse för 

ledamöter i Växjö kommunfullmäktige. Vi börjar med de olika variablerna som 

innefattas i begreppet medborgarkapital. 

Medborgarkapital i Växjö 

 

Figur 13. Visar i vilken utsträckning de föreningsaktiva ledamöterna i Växjö haft användning av de tre olika 
typerna av medborgarkapital. 

När det gäller huruvida de tillfrågade anser att de haft nytta av praktiska erfarenheter 

från föreningsengagemang i sitt politiska engagemang anser drygt tre fjärdedelar att de 

haft det. En stark majoritet anser också att föreningsengagemanget skapat intresse och 

motiverat det politiska engagemanget och precis som i Högsby så är det över 80 % 

som anser att föreningsengagemanget påverkat deras självförtroende i stor eller 

mycket stor utsträckning.   

Fördelningen liknar således den i Högsby men med vissa skillnader. När det gäller 

användning av praktisk kunskap från föreningsengagemang så ligger det något lägre i 

Växjö-fallet, cirka 4 % men när det gäller huruvida föreningsengagemang skapat 
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intresse och motivation för politiskt engagemang så är det något högre i Växjö än i 

Högsby (se figur 4).  

Frågan om självförtroende är i Växjö den fråga som fått mest positiva svar, precis som 

i Högsby (se figur 4).. Tilläggas bör dock att Växjöfallet hade en mindre andel jakande 

en i Högsby. De lägre siffrorna kan delvis ha sin förklaring i att en lägre andel av 

Växjö ledamöter tidigare haft förtroendeuppdrag i föreningar. Då förtroendeuppdrag, 

som var lägre i Växjö än i Högsby, får antas vara den form av föreningsengagemang 

som ger mest utdelning gällande praktisk kunskap och men kanske också 

självförtroende så är de lägre siffrorna gällande detta inte särdeles märklig.  

När det gäller intresse och motivation så är det svårt att uttolka varför Växjö ligger 

högre. En högre andel anslutna i exempelvis fackföreningar eller andra organisationer 

som kan antas ha större medvetandehöjande effekter än andra organisationer skulle 

kunna vara en förklaring men eftersom undersökningen inte ger svar på vilken typ av 

förening som ledamöter är aktiv i så blir detta enbart spekulationer. Skillnaderna är 

heller inte särkilt stora. Utifrån resultatet från Växjö kan vi dra slutsatsen att en stor 

majoritet av de föreningsaktiva ledamöterna haft stor eller mycket stor nytta av det 

medborgerliga kapital de erhållit från sitt föreningsengagemang även om den delvis 

var lägre än i Högsby.  

För att se om vi kan få ett bättre svar på betydelsen av medborgarkapital i Växjö och 

se eventuella skillnader mot Högsby skall vi nu titta på i vilken utsträckning de 

tillfrågade anser att deras föreningsengagemang varit avgörande för deras val att bli 

politiskt engagerade. 
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Betydelsen av föreningsengagemang för politiskt engagemang i Växjö 

 

Figur 14. Andel föreningsaktiva som anser att de samlade erfarenheterna från föreningsengagemang varit 
avgörande för att de skulle engagera sig politiskt 

Även i fallet Växjö är resultatet överraskande, detta av två skäl. En majoritet i Växjö, 

cirka sjuttio procent av ledamöterna, anser inte att de samlade erfarenheterna från 

föreningsengagemanget varit avgörande för deras val att bli politiskt engagerade vilket 

inte stämmer överens med förförståelsen då en större andel förväntades. Detta 

stämmer dock ganska väl överens med resultatet i Högsby som ju inte heller var det 

väntade utifrån förförståelsen. Det andra skälet till att resultatet inte är det väntade är 

det faktum att det faktisk är en högre andel i Växjö, ungefär 30 %, som anser att 

erfarenheterna från föreningsengagemanget varit avgörande för valet att bli politiskt 

engagerad än vad det var i Högsby där ungefär 25 % ansåg att det dessa erfarenheter 

varit avgörande. Graden av föreningsengagemang antas rent generellt vara högre på 

landsbygden och Högsby hade som nämndes i metodavsnittet ett betydligt högre antal 

föreningar i förhållande till sin befolkningsmängd än vad Växjö hade. Detta borde 

rimligtvis innebära att erfarenheter ifrån föreningsliv slår igenom i större utsträckning 

i Högsby men här visar det sig vara tvärtom. I följande avsnitt skall vi titta närmare på 

socioekonomiska faktorer såsom yrke och utbildningsnivå för att se om vi bland annat 

kan finna en förklaring till detta.  
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3.2  Föreningsengagemang och yrkeskategori i Växjö  

I detta avsnitt skall vi gå vidare och undersöka om resultatet ser annorlunda ut 

beroende på de tillfrågades yrkeskategori.  

Föreninsengagemang och Yrke i Växjö 

 

Figur 15. Andel av olika typer av föreningsengagemang utifrån Yrkeskategori. * Pensionärer och hemma-
arbetande. 

Utifrån diagrammet ovan kan vi konstatera att kategorin arbetare är den yrkeskategori 

med högst andel som är föreningsanslutna. Tjänstemännen har drygt 10 % lägre grad 

av föreningsanslutning och företagare ligger ytterligare några procent lägre. Än mer 

anmärkningsvärd är kategorin annan med en andel så låg som 67 %. Jämfört med 

Högsby är siffrorna nästan de omvända där arbetarna ju hade den lägsta graden av 

föreningsanslutning och tjänstemän och kategorin annan den högsta. Kategorin 

företagare har i Växjö en lägre grad av föreningsanslutning än i Högsby. Vad gäller 

föreningsaktivitet bland medlemmar är den överlag väldigt hög, 100 % i alla 

kategorier utom tjänstemännen som ligger fyra procent under de andra. Här är således 

likheterna med Högsby stora med undantag av tjänstemännen men inte heller där är 

det några avgrundsdjupa skillnader. När det gäller föreningsaktiva med 
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förtroendeuppdrag är siffrorna något lägre och har stora likheter med siffrorna för 

Högsby (figur 6).  

Arbetarna i Växjö är förutom företagarna den kategori som har minst andel med 

förtroendeuppdrag samtidigt som de är den kategori med flest föreningsmedlemmar, 

medan kategorin tjänstemän och kategorin annan där hundra procent av de 

föreningsaktiva har förtroendeuppdrag. Detta talar för att något annan faktor än 

föreningsaktivitet påverkar andelen förtroendeuppdrag   

Det faktum att arbetare har en högre grad av föreningsanslutning än övriga kategorier, 

speciellt i jämförelse med Högsby är svår att förklara. Dock har vi bortfallet i Högsby 

som kan vara en förklaring. På samma sätt är det svårt att förklara varför så få i 

kategorin ”annan” som är föreningsanslutna när de i Högsby hade en hundraprocentig 

anslutning. Dock så korrigeras siffrorna när det gäller föreningsmedlemmar som är 

föreningsaktiva och har förtroendeuppdrag och skiljer sig där inte mycket från 

Högsby. Att en större andel av kategorin ”annan” än kategorin företagare och arbetare 

kan precis som i resonemanget antas ha att gör med att pensionärer och 

hemmaarbetande rent tidsmässigt har större möjligheter att engagera sig. Man kan 

dock konstatera att yrkeskategori inte är nog för att kunna förklara grad av 

föreningsengagemang utan även utbildningsnivå är en aspekt som måste belysas. Först 

skall vi dock titta närmre på medborgarkapitalets betydelse utifrån yrkeskategori. 
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3.3  Medborgarkapital utifrån yrkeskategori i Växjö                                                                               

I detta avsnitt skall vi redogöra för de olika formerna av medborgarkapital relaterat till 

yrkeskategori. 

Medborgarkapital och yrke i Växjö 

 

Figur 16. Andel av föreningsaktiva ledamöter i Växjö utifrån yrkeskategori som anser att de haft stor eller 
mycket stor nytta av de olika formerna av medborgarkapital samt hur stor andel som anser att deras 
föreningsengagemang varit avgörande för deras politiska engagemang. * Pensionärer och Hemmafruar 

När det gäller den praktiska kunskapen så kan vi konstatera att bland kategorin 

arbetare så är det drygt hälften som anser sig haft stor eller mycket stor nytta av 

praktisk kunskap från föreningslivet vilket ligger ca 20 % lägre än den generella 

andelen för Växjös ledamöter (se figur 13). Det som dock är lite förvånande är att 

andelen arbetare när det gäller variabeln praktisk kunskap är så låg som den faktiskt är 

när man jämför den med Högsby som hade en inte alltför mycket högre andel arbetare 

med förtroendeuppdrag (se figur 7). Detta är relevant eftersom att man kan anta det 

främst är förtroendeuppdrag som ökar den praktiska erfarenheten. Andelen 

föreningsaktiva arbetare som anser sig haft stor eller mycket stor nytta av 

föreningsengagemang borde således inte skilja sig åt så mycket som över 30 %. Här 

kan man således konstatera en skillnad mellan Högsby och Växjö kommun. 
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Däremot är det utifrån det faktum att tjänstemän och kategorin annan har en högre 

andel med förtroendeuppdrag (se figur 15) inte förvånande att en större andel också 

anser sig ha haft stor eller mycket stor nytta av sina erfarenheter från föreningslivet 

och att de också ligger en bit över den genomsnittliga nivån för Växjö (se figur 13). 

När det gäller föreningsliv som faktor för skapande av intresse och motivation kan vi 

utifrån figur 16 konstatera att andelen arbetare och företagare ligger en bit under den 

genomsnittliga nivån medan tjänstemän och kategorin annan ligger en bit över 

genomsnittet (se figur 13). Här skiljer det sig också kraftigt från Högsby där andelen 

arbetare som anser att föreningsengagemang väckt intresse och motiverat politiskt 

engagemang är betydligt större. Tjänstemännen har också en lägre andel gällande 

denna variabel om man jämför med Högsby men en betydligt mindre skillnad. 

Kategorin företagare sticker ut då de ligger cirka 24 % lägre än i Högsby, trots att 

andelen företagare med förtroendeuppdrag inte skiljer sig nämnvärt i kommunerna. 

När det gäller kategorin annan är situationen den motsatta med cirka 25 % större andel 

i Växjö än i Högsby men med lika stor andel med förtroendeuppdrag, vilket får ses 

som något förvånande (se figur 6 och7).  

När det gäller självförtroende så är den enda kategorin som ligger över genomsnittet i 

Växjö företagare. Kategorin företagare sticker ut genom att hela 100 % anser att 

självförtroendet påverkats positivt i stor eller mycket stor utsträckning av deras 

föreningsengagemang medan de andra tre kategorierna ligger på en betydligt 

beskedligare nivå, någonstans mellan 70-75 % vilket är under genomsnittet för Växjö 

(se figur 13). Detta trots att föreningsaktiviteten var i princip lika hög bland de övriga 

grupperna som hos företagare och andelen med förtroendeuppdrag är lägre för 

företagare än för övriga grupper (se figur 15). Detta skiljer sig också från resultatet i 

Högsby där alla kategorier utom kategorin arbetare låg under genomsnittet (se figur 4 

och 7). 

När det så slutligen gäller huruvida de samlade erfarenheterna från 

föreningsengagemang varit avgörande för valet att engagera sig politiskt kan vi 

konstatera kategorin arbetare är den med minst andel som ansett detta. Tjänstemännen 

har en dryga 10 % högre andel som anser detta men ligger fortfarande under 

genomsnittet för Växjö. Kategorin företagare och framförallt kategorin annan är de 

som avviker mest med 40 % respektive hela 75 % som anser att de samlade 
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erfarenheterna från föreningsengagemang varit avgörande för deras politiska 

engagemang. Detta resultat kan jämföras med Högsby (se figur 7) där kategorin 

arbetare var den kategori där störst andel ansåg att erfarenheter från 

föreningsengagemang varit avgörande även om den inte var i närheten av siffrorna för 

kategorin annan i Växjö.  

Det vi kan konstatera är den grupp som anser sig haft minst användning av 

medborgarkapital erhållet i föreningsliv är kategorin arbetare i synnerhet vad gäller 

praktiska erfarenheter. De är också den kategori med lägst andel vad gäller variabeln 

skapande av intresse och motivation och den kategori med lägst andel som anser att 

föreningsengagemang varit avgörande för det politiska engagemanget. Detta i motsats 

till Högsby där kategorin arbetare låg högre på skalan på alla dessa. Istället är det 

företagare och kategorin annan som anser sig haft mest nytta av det medborgerliga 

kapitalet. Utifrån ovan redovisade fakta är det svårt att dra några långtgående 

slutsatser mer än att Växjö skiljer sig från Högsby i ovan redovisade avseenden. 

Därför skall vi nu gå vidare och titta på föreningsengagemang utifrån utbildningsnivå.   
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3.4  Föreningsengagemang och utbildningsnivå i Växjö  

I detta avsnitt tittar vi närmare på kopplingen mellan utbildningsnivå och 

föreningsengagemang. 

Föreningsengagemang och utbildning i Växjö

 

Figur 17. Andel av olika typer av föreningsengagemang i Högsby kommunfullmäktige utifrån utbildningsnivå.   

Vi kan utifrån diagrammet konstatera att fördelningen vad gäller andelen medlemskap 

utifrån utbildningsnivå inte skiljer sig särdeles mycket mellan de olika 

utbildningsnivåerna. Lite förvånande så är det de med gymnasieutbildning som har 

högst andel medlemmar i föreningar medan de högutbildade ligger lägst av de tre 

utbildningsnivåerna, dock tätt följd av de lågutbildade. Siffrorna skiljer sig från 

Högsby speciellt vad gäller högutbildade som där var de med högst andel medlemmar 

i föreningar. För de andra två utbildningsnivåerna är siffrorna cirka 6 procent lägre än 

i Högsby (se figur 8).  

Bland de som är medlemmar finns en god uppslutning vad gäller att vara aktiv i en 

eller flera föreningar. De högutbildade är de enda som avviker med en något mindre 

andel. Skillnaderna mellan de olika utbildningsnivåerna får ses som relativt små vilket 
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gör det svårt att dra några alltför hastade slutsatser. Siffrorna för Växjö får i detta fall 

ses som jämförbara med Högsby då högutbildade i Växjö enbart har ett par procents 

lägre föreningsaktivitet än de andra grupperna.  

Däremot skiljer sig de med lägre utbildning ganska kraftigt gentemot de med 

gymnasieutbildning och de med högskola eller universitetsutbildning vad gäller 

förtroendeuppdrag där kategorin föreningsaktiva med låg utbildning har en 

hundraprocentig andel med förtroendeuppdrag medan de andra ligger på en betydligt 

lägre nivå på runt 80 %. Detta till skillnad från Högsby där det är de med högskola och 

universitetsutbildning som har den högsta andelen med förtroendeuppdrag följda av de 

med gymnasieutbildning (se figur 8). Detta talar mot slutsatsen för Högsby i kapitel 

2.4 som var ju högre utbildning desto högre andel med förtroendeuppdrag.     

Slutsatsen här blir således att de med låg och medellång utbildning har en något högre 

grad av föreningsanslutning än de högutbildade och att vi här har en skillnad jämfört 

med Högsby. Att medlemmar i väldigt hög grad också är aktiva precis som i Högsby 

och att kopplingen mellan hög utbildning och hög andel förtroendeuppdrag inte verkar 

gälla i Växjö till skillnad från Högsby. Vi kan därmed med visst fog påstå att andelen 

lågutbildade i Växjö som haft nytta av sina erfarenheter från föreningsengagemang 

borde vara större än vad gäller de med medel eller hög utbildning eftersom de 

lågutbildade i Växjö hade en högre andel med förtroendeuppdrag. För att bekräfta 

detta måste vi dock titta närmare på de olika formerna av medborgarkapital utifrån 

utbildningsnivå. Detta är målet för nästa kapitel. 
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3.5 Medborgarkapital utifrån utbildningsnivå i Växjö 

Precis som i fallet Högsby skall vi nu titta närmare på kopplingen mellan användning 

av medborgarkapital och utbildningsnivå för att se om den indikation som förra 

kapitlet gav stämmer eller inte. 

Medborgarkapital och utbildningsnivå i Växjö

 

Figur 18. Andel av föreningsanslutna ledamöter i Växjö utifrån utbildningsnivå som anser att de haft stor eller 
mycket stor nytta av de olika formerna av medborgarkapital sam hur stor andel som anser att deras 
föreningsengagemang varit avgörande för deras politiska engagemang 

Utifrån diagrammet ovan kan vi konstatera att vårt antagande från föregående kapitel 

om att lågutbildade kunde antas vara den kategori där störst andel anser att de genom 

sitt föreningsengagemang fått ett ökat medborgarkapital inte stämmer till fullo. När 

det gäller praktisk kunskap är det de med gymnasieutbildning där störst andel anser 

sig ha haft nytta av erfarenheter från föreningslivet vilket är lite märkligt då vi utifrån 

figur 17 kan konstatera att dessa inte hade en högre andel föreningsaktiva än 

lågutbildade och bara en marginellt högre andel än de högutbildade. Som nämndes 

tidigare hade också de lågutbildade en betydligt högre andel med förtroendeuppdrag 

än de andra två men detta slår inte igenom vad gäller praktisk kunskap. Här skiljer sig 

Växjö från Högsby eftersom Växjö inte följer mönstret i Högsby där den 

utbildningsnivå med högst andel förtroendeuppdrag också är den grupp med högst 

andel som anser att de haft stor eller mycket stor nytta av praktisk kunskap från 
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föreningslivet (se figur 8 och 9). Istället är det de med gymnasieutbildning som ligger 

högst gällande nyttan av praktisk kunskap från föreningsengagemang.  

Man skulle kunna hävda att utbildningsnivån i sig skulle spela in gällande huruvida 

man har haft nytta av praktisk kunskap från föreningsengagemang eller inte och 

således förklara varför gymnasieutbildning ligger högre en de med 

grundskoleutbildning. Å andra sidan borde i så fall de högutbildade ligga i topp vilket 

inte är fallet.  Vi kan således inte utesluta men inte heller bevisa att utbildningsnivån 

spelar in i detta fall eller om det helt enkelt rör sig om speciella förhållanden i Växjö.  

Vad gäller intresse och motivation så är skillnaden mellan låg och medelutbildade 

marginell och ligger runt 70 % medan de högutbildade har en betydlig lägre andel på 

lite över 60 %. Vilket kanske inte är så anmärkningsvärt då högutbildade kan tänkas 

ha andra källor som motiverat och väckt intresse exempelvis de erfarenheter som 

högre utbildning innebär vilket innebär att de inte har samma nytta av erfarenheter 

från föreningsengagemang som låg och medelutbildade kan tänkas ha. Detta har 

likheter med Högsby där det också främst är låg och medelutbildade som anser att 

föreningsengagemanget har väckt intresse och motiverat dem att engagera sig politiskt 

(se figur 9)  

Vad gäller självförtroende så är det bland de låg och högutbildade som störst del anser 

att föreningsengagemanget påverkat deras självförtroende positivt medan 

medelutbildade har en lägre men fortfarande hög andel som anser att 

föreningsengagemang påverkat deras självförtroende positivt. Att siffran är hög 

oavsett utbildningsnivå är kanske inte heller förvånande då man kan anta att 

föreningsengagemang med allt vad de innebär av gemenskap och ansvar borde ha 

liknande påverkan på människor oavsett utbildningsnivå. Dock är det svårt att förklara 

varför just medelutbildade har en lägre nivå en de andra kategorierna. Här är 

fördelningen mellan olika utbildningsnivåer närmast identisk med Högsby med 

skillnaden att de alla ligger på en något lägre nivå än Högsby (se figur 9).  

Huruvida föreningsengagemanget varit avgörande för politiskt engagemang är inte det 

väntade utifrån hypotesen att de lågutbildade skulle var den grupp där störts andel 

anser föreningsengagemanget varit avgörande. Istället är det de gymnasieutbildade 

som är den kategori med högst andel vilket ligger ganska väl i linje med det faktum att 

de också var de som hade den högsta andelen gällande praktisk kunskap och intresse 
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och motivation från föreningslivet. Att gymnasieutbildade hade en högre andel i denna 

variabel stämmer väl överens med resultatet i Högsby med skillnaden att de 

gymnasieutbildade i Högsby inte hade en högre andel som ansåg att de haft stor eller 

mycket stor nytta av praktisk kunskap från tidigare föreningsengagemang eller störats 

andel vad gäller att föreningsengagemanget väckt intresse och motivation än de med 

låg utbildning.             

De slutsatser vi kan dra utifrån detta är att andelen förtroendeuppdrag i föreningar hos 

de olika utbildningsnivåerna inte är avgörande för hur man uppfattar nyttan av 

praktisk kunskap från föreningsengagemanget vilket skiljer sig från Högsby. Dock är 

frågan om utbildningsnivån inverkan tvetydig då det förvisso är så att en högre andel 

gymnasieutbildade än lågutbildade uppger att de haft användning av den men 

samtidigt så befinner sig också gruppen högutbildade på samma nivå.  

När det gäller variabeln föreningsengagemangets intresse och motivation är resultatet 

det förväntade då de med låg och medelutbildning är de som har högst andel som 

anser att föreningslivet haft betydelse för deras intresse och motivation att engagera 

sig politiskt vilket också stämmer överens med Högsby. Vad gäller påverkan på 

självförtroende så kan vi konstatera att siffran är hög i alla utbildningsnivåer och 

stämmer väl överens med Högsby. När det gäller erfarenheter från 

föreningsengagemang som avgörande faktor i valet till politiskt engagemang så kan vi 

konstatera att det främst är gymnasieutbildade som anser denna faktor vara avgörande 

vilket stämmer överens med resultatet i Högsby. 

4. Föreningsengagemang och medborgarkapital, ett tvetydigt samband 

I det avslutande kapitlet kommer vi nu att blicka tillbaka till vårt syfte och våra 

frågeställningar och utifrån empirin besvara dessa 

Det första vi kan konstatera är att föreningsmedlemskap bland ledamöter i 

kommunfullmäktige i Växjö och Högsby ligger på ungefär samma nivå som 

undersökningar för riket i stort. Vi har en större andel i Växjö som inte är medlemmar 

i någon förening men denna skillnad gentemot Högsby får nog ändå tas med en nypa 

salt då det finns ett bortfall i Högsby som kan tänkas ha påverkat resultatet. Vad gäller 

frågan om andel med tidigare förtroendeuppdrag i föreningar så får den också sägas 

vara hög. Vi kan således konstatera att föreningsengagemanget är högt i båda 
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kommunerna och att skillnaderna i andel som är medlemmar i föreningar inte skiljer 

sig särdeles mycket från den generella bilden i Sverige.  

Vad gäller frågan om huruvida ledamöter med låg socioekonomisk status i större 

utsträckning har en bakgrund i föreningar så är det korta svaret nej i fallet Högsby och 

ja i fallet Växjö. Här finns således en skillnad mellan stad och landsbygd. Tittar man 

närmare på erhållandet av medborgarkapital så ser det ut som följande. I Högsby var 

det en betydligt lägre andel från kategorin arbetare som hade en bakgrund i 

föreningsliv. Ett liknande resultat får vi när vi tittar på utbildningsnivå där de med låg 

utbildning har en lägre andel med bakgrund i föreningsliv än de med högre. I Växjö 

var dock situationen en annan då kategorin arbetare hade den högsta andelen med 

bakgrund i föreningsliv och där de lågutbildade förvisso inte hade den högsta andelen 

med föreningsbakgrund men inte låg långt ifrån.  

Tittar man på erhållandet av olika former av medborgarkapital från föreningslivet så 

ligger den relativt högt för arbetare i Högsby men betydligt lägre bland arbetare i 

Växjö. När det gäller utbildningsnivå så ligger de med låg utbildning i Högsby högt på 

alla formerna av erhållande av medborgarkapital om än inte högst i alla. I Växjö ligger 

de olika utbildningsnivåerna relativt jämt vad gäller de olika formerna av 

medborgarkapital med undantag för praktisk kunskap där gymnasieutbildade ligger 

betydligt högre än låg och högutbildade.   

När man sen tittar på huruvida föreningsengagemanget varit avgörande för det 

politiska engagemanget så ligger kategorin arbetare i Högsby högst med runt 30 % 

medan kategorin arbetare har den lägsta andelen i Växjö på runt 14 procent. Vad gäller 

utbildningsnivå så är det tjugo procent av de med grundskola eller folkskoleutbildning 

i Högsby som anser att föreningsengagemang varit avgörande medan det bara är en bit 

över 10 procent som anser detta i Växjö. En markör för låg socioekonomisk status, i 

detta fall arbetare, visar sig alltså ha den största andelen av de som anser att 

föreningsengagemanget varit avgörande för politiskt engagemang i Högsby men den 

lägsta andelen i Växjö. Här är återigen en skillnad mellan stad och land. 

Slutsatserna av detta arbete är således att man utifrån resultatet knappast kan hävda att 

personer med bakgrund i föreningar eller folkrörelser är överrepresenterade i 

beslutande organ då föreningsengagemang bland de undersökta inte var högre än 

bland befolkningen i stor. Vad gäller frågan om det är fler av ledamöterna med låg 
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socioekonomisk status som har en bakgrund i föreningsliv så skiljer sig resultatet 

mellan de båda kommunerna på flera sätt. Det fanns en större andel med låg 

socioekonomisk status som hade en bakgrund i föreningslivet i Växjö än i Högsby 

trots att Högsby hade en större förenings täthet.  Dock var det en större andel med 

bakgrund i föreningar med låg socioekonomisk status i Högsby som ansåg att 

erfarenheterna därifrån varit avgörande för det politiska engagemanget än i Växjö. Här 

återfinns alltså en skillnad mellan stad och land, nämligen att det verkar som att det är 

en större andel på landsbygden som anser att föreningsengagemang varit avgörande 

för valet att engagera sig politiskt än vad det är i staden bland de med låg 

socioekonomisk status. 

Denna undersökning kan knappast sägas vara representativ för Sverige i stort eller 

beslutande organ i allmänhet. Med detta sagt måste än dock författaren tillstå att teorin 

om att erfarenheter från föreningsengagemang skulle kunna fungera som en 

språngbräda in i politiken för personer med lägre socioekonomisk status och på så viss 

förbättra representativiteten i beslutande organ är tveksam. Den visar sig stämma i 

vissa fall men inte i andra. Detta antyder att det finns andra faktorer som påverkar 

utfallet vilket kan vara en utmärkt utgångspunkt för en annan undersökning. 

4.1 Efterord 

Undersökningen I Högsby och Växjö kommunfullmäktige gav alltså inte riktigt de 

svar som förväntats, vilket dels kan ha berott på att undersökningen var liten i omfång. 

En viss svårighet med tolkningen av undersökningen på grund av otydlighet i frågor 

rörande föräldrars yrke och utbildning har lett till missförstånd från respondenternas 

vilket också kan ha påverkats resultatet. Dessa misstag har gett undertecknad nyttiga 

erfarenheter som kan komma till användning vid framtida undersökningar. I övrigt har 

processen varit givande, speciellt i kontakten med kommunfullmäktige i Högsby och 

Växjö kommunfullmäktige. Därför vill jag här ta tillfället i akt att rikta ett tack till 

ledamöterna i Högsby och Växjö kommunfullmäktige för deras medverkan. Ett särkilt 

tack till Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande i Växjö och Birger Svanström 

kommunfullmäktiges ordförande i Högsby för deras hjälpsamhet vid genomförandet 

av denna undersökning.       

.      
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6. Bilaga  

Jag heter Samuel Bothén och skriver just nu min C-uppsats i statsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. På senare år har rapporter om minskande medlemsantal i 

partier kommit. Då partier utgör underlag för rekrytering av personer till beslutande 

församlingar finns här en risk att det i framtiden uppstår svårigheter med att finna 

människor villiga att ställa upp i den viktiga roll som ledamot i beslutande organ. Syftet 

med enkäten är således att undersöka vilka faktorer som kan påverka människor att 

engagera sig politiskt.  

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig 

 

Är du man eller kvinna? 

     Man  Kvinna   

 

Hur gammal är du? 

 

     18-24 25-44 45-64 65+ 

   

Vilken av dessa utbildningsnivåer motsvarar din? 

 

Grundskola/Folkskola  Gymnasiet 2 eller 3-årigt  

 

Högskola/Universitet   

 

Vilken yrkeskategori passar bäst in på dig? 

 

Arbetare  Tjänsteman    

 

Företagare Studerande 
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Yrkespolitiker Annan…………………………………   

 

Vilken av dessa utbildningsnivåer motsvarar din mors? 

 

    Grundskola/Folkskola  Gymnasiet 2/3-årigt  

 

    Högskola/Universitet  Vet ej    

      

Vilken yrkeskategori passar bäst in på din mors huvudsakliga sysselsättning? 

 

    Arbetare  Tjänsteman 

     

    Företagare  Annan………………………………… 

     

    Vet ej 

 

Vilken av dessa utbildningsnivåer motsvarar din fars? 

 

    Grundskola/Folkskola  Gymnasiet 2/3-årigt    

     

    Högskola/Universitet  Vet ej            

 

Vilken yrkeskategori passar bäst in på din fars huvudsakliga sysselsättning? 

 

    Arbetare  Tjänsteman 

 

    Företagare  Annan………………………………… 
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    Vet ej 

 

Vilken kategori stämmer bäst in på dig? 

    Fritidspolitiker Fast arvoderad deltidspolitiker, 50% eller mindre 

  

    Fast arvoderad heltidspolitiker mer än 50% 

 

Vilket parti representerar du? 

    Socialdemokraterna  Moderaterna  Kristdemokraterna 

 

    Miljöpartiet  Folkpartiet  Centerpartiet  

 

    Vänsterpartiet  Annat………………………………… 

                                                                        

Var du medlem i en eller flera föreningar innan du engagerade dig politiskt? 

 

 Ja  Nej  

 

Följande frågor besvaras endast om du svarat ja på frågan ovan. 

 

Hur många föreningar var du aktiv i? (dvs. aktivt deltagande i möten, funktionär i 

verksamhet, ideellt arbete osv.)  

 

 1-2  3-5  6 eller fler  

 

Hade du några förtroendeuppdrag i dessa föreningar? (dvs. styrelseuppdrag, 

ordförande, kassör, osv.) 
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 Ja  Nej   

 

I vilken utsträckning anser du att du haft nytta av dina erfarenheter från föreningslivet 

vad gäller praktisk kunskap vad gäller mötesformalia, vana att debattera och 

argumentera, kompromissa osv.?  

Ingen nytta    Mycket stor nytta 

 1 2 3 4   

 

I vilken utsträckning anser du att ditt föreningsengagemang skapat intresse för och 

motiverat dig att engagera dig politiskt?  

Inte alls    I mycket stor utsträckning 

 1 2 3 4 

 

I vilken utsträckning anser du att ditt självförtroende påverkats positivt av din 

medverkan i föreningsliv? 

Inte alls    I mycket stor utsträckning 

 1 2 3 4  

   

 

Tror du att du hade engagerat dig politiskt utan dina samlade erfarenheter från 

föreningslivet? Om svaret är nej förklara kort varför? 

 

 Ja  Nej 

 

Varför…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

   

Tack för din medverkan. 
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