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ABSTRACT 
 

This essay addresses how associational life could be of importance for democracy and human rights in 

Sweden through examining how associational life can contribute to and strengthen democracy and 

create social capital. The purpose of this is to deepen and contribute to the knowledge of how activity 

in non-political and non-religious associations can become of importance to democracy in Sweden. 

This is operationalized through a stud of how active members of student associations in Sweden 

perceive their activity in these associations in relation to how they perceive democracy, their roles in 

society and what it means to be a good citizen, as well as how this relates to theories about the 

relationship between associational life and democracy in general. The essay concludes that the 

Swedish student associations as part of associational life in Sweden plays an important role in Swedish 

democracy. 

KEYWORDS: Human rights, democracy, social capital, associational life, civil society, student 

organisations 

Den här uppsatsen kommer att utforska hur föreningslivet kan få betydelse för demokratin och de 

mänskliga rättigheterna i Sverige genom att titta på hur föreningslivet kan bidra till att stärka 

demokratin och skapa socialt kapital. Syftet är att fördjupa kunskapen och bidra till förståelsen av hur 

engagemang i icke-politiska och icke-religiösa föreningar kan påverka Sveriges demokrati. Detta 

operationaliseras genom att undersöka hur föreningsaktiva inom svenska studentföreningar ser på sitt 

eget engagemang i förhållande till demokrati, sin roll i samhället och vad det innebär att vara en god 

medborgare och hur detta förhåller sig till teorier om föreningslivets förhållande till demokrati i 

allmänhet. Uppsatsen når slutsatsen att de svenska studentföreningarna som en del av det svenska 

föreningslivet har en viktig roll att spela för demokratin i Sverige. 

NYCKELBEGREPP: Mänskliga rättigheter, demokrati, socialt kapital, föreningsliv, civilsamhälle, 

studentföreningar 

TACK TILL 
 

Stort tack till de som ställt upp på att bli intervjuade, utan er hade det varit helt omöjligt att skriva den 

här uppsatsen. Tack också till min handledare Ulf, för värdefulla synpunkter och stöd genom hela 

skrivprocessen. Sist, men inte minst, tack till de studentföreningar som jag har haft privilegiet att vara 

en del av under min tid i Uppsala – ni väckte mitt intresse för den här frågan och har varit en ständig 

källa till inspiration och energi under hela min studietid. 
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1. INLEDNING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Demokrati och mänskliga rättigheter är nära sammanlänkade med varandra på flera olika sätt.1 Även 

föreningslivet har flera aspekter som påverkar demokratin.2 Något som binder dessa två samband 

samman är socialt kapital, ett begrepp som försöker visa på betydelsen av sociala relationer och 

interaktioner som en resurs för samhället.  

Flera studier visar också på föreningslivets starka roll i framväxten av demokrati i Sverige genom 

folkrörelserna, där ingår till exempel fackföreningarna, nykterhetsrörelsen och rörelsen för allmän och 

lika rösträtt.3 Det har framhållits att typerna av föreningsverksamhet påverkar graden av påverkan på 

demokrati, så att föreningar vars inneboende syfte har politiska ambitioner kommer att ha ett starkare 

samband med demokratin.4 Detta samband går självklart också åt båda hållen. Mot bakgrund av hur 

till exempel fackföreningarna har kämpat för arbetsvillkor och arbetarrättigheter och hur föreningar 

som till exempel rasistiska eller nazistiska rörelser står för rent icke - demokratiska värden torde sådana 

kopplingar mellan typ av föreningsverksamhet och påverkan på demokratin framstå som ganska 

självklara. 

Vidare finns det dock indikatorer på att själva föreningsengagemanget i sig också kan påverka 

kvaliteten och styrkan av demokratin i ett land. Förutsatt att föreningen i fråga internt har en 

demokratisk struktur, med exempelvis årsmöten där medlemmarna har möjlighet att komma till tals, 

kan de till exempel ses som demokratiskolande genom att erbjuda möjligheter till att utöva demokrati 

i en mindre skala, något som sedan kan appliceras i andra sammanhang där det stärker demokratin i 

landet eller regionen totalt sett. Att vara aktiv, eller bara medlem, i en förening kan också ge 

möjligheter att på olika sätt utveckla och tillgodogöra sig kompetenser och kunskaper som gagnar 

demokratin och samhället, då det ger en möjlighet att utveckla kompetenser för gemensamt 

beslutsfattande, en grundläggande funktion i en demokrati.5 Föreningslivet skapar dessutom en social 

infrastruktur som skapar offentliga utrymmen vilket möjliggör alternativa politiska dagordningar.6 

Argumentet är då att opposition blir möjlig och att det i sig självt är positivt och ger demokratiska 

möjligheter. Dessutom bidrar föreningsengagemanget till att generera socialt kapital och 

civilsamhället, något som i sig skapar en grogrund för en robust demokrati. Det blir därmed tydligt att 

föreningslivet inte bara är en viktig del, utan en central del i ett demokratiskt samhälle, bland annat 

eftersom det erbjuder former för organiserat engagemang som i sig självt dessutom ofta bygger på 

demokratiska former. Utifrån detta sätt att resonera borde även de föreningar vars verksamhet inte 

är politiskt inriktad också bli relevanta att undersöka i förhållande till vilken påverkan de har på 

demokratin och dess förutsättningar, och det är sådana typer av engagemang som den här uppsatsen 

kommer att undersöka - stärker din kusins syjunta Sveriges demokrati, och gör ditt syskons körsång 

eller din kompis handbollslag dem till bättre samhällsmedborgare? 

Just nu befinner vi oss i en tid där vi ser de fortsatta effekterna av en förändring i föreningslivets 

uppbyggnad och det engagemang som det leder till. Under den andra hälften av 1900-talet hände 

nämligen något med föreningslivets utformning och sätten på vilka föreningarnas medlemmar 

engagerade sig i det. Denna förändring har uppmärksammats i en rad studier och rapporter under 90-

                                                           
1 Se till exempel Beetham (2007) 
2 Se till exempel Putnam, Bowling Alone 
3 Lundåsen, s.11 - 12 
4 Se till exempel Svedberg, Essen och Jegermalm, s. 13 
5 SCB och föreningslivet i Sverige, s. 54 
6 SCB och föreningslivet i Sverige, s. 54 
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talet och det tidiga 00-talet. År 2000 kom till exempel Robert Putnams bok Bowling Alone som 

behandlar en nedåtgående trend både i andelen amerikanska medborgare som var aktiva i någon 

förening och i hur aktiva medlemmarna var i de föreningar som de var medlemmar i. Det Putnam 

beskriver är en förändring i föreningslivets vitalitet likaväl som i dess utformning. Med andra ord 

handlar det inte bara om antalet medlemmar i föreningar utan minst lika mycket om hur 

engagemanget ser ut hos dessa medlemmar, hur stor andel av medlemmarna i en förening som tar på 

sig ledarroller eller ställer upp till val för förtroendeposter, hur ofta deltar de i möten, hur aktivt deltar 

de i dessa möten, hur mycket tid lägger de ned på möten, och så vidare.7 Det som Putnam fokuserar 

på är förändringar i socialt kapital, om människors sociala kopplingar till varandra, både mellan 

individer och mellan grupper.8 Ett starkt socialt kapital innebär en stabil grund i ett samhälle där 

människor litar på varandra. År 2003 kom en rapport om föreningslivet i Sverige, gjord av Statistiska 

centralbyrå (SCB) och föreningslivet i Sverige.9  Dess författare konstaterar att en liknande 

nedåtgående trend som den som Putnam beskriver i USA även kan observeras i Sverige, om än inte 

alls i samma skala. Det handlar om en trend som verkar finnas i så gott som alla typer av föreningar 

men som är allra starkast i den typ av föreningar som har utgjort kärnan i folkrörelsens Sverige, det vill 

säga föreningar som politiska partier och fackföreningar.10  

I Sverige, som i andra länder, har andelen av befolkningen som är medlemmar i en förening av något 

slag minskat.11 De förändringar som uppmärksammats består dock inte enbart i ändrade andelar 

föreningsmedlemskap. Andra fenomen som lyfts fram är en övergång till ett mer passivt deltagande 

och en avpolitisering som märks genom svårigheten för till exempel politiska partier att värva nya 

medlemmar och genom att föreningarnas verksamheter tenderar att vara mindre politiskt inriktade. 12 

Mot bakgrund av dessa förändringar i föreningsengagemanget blir det särskilt intressant att se om det 

kan få effekter för demokratins kvalitet. Om föreningsengagemanget minskar så förändras också andra 

delar av både civilsamhället och nationen som helhet, vilket potentiellt kan innebära risker för 

demokratin, om det inte finns andra fenomen som fångar upp det sociala kapitalet och den 

demokratiska kompetens som annars verkar skapas av föreningslivet. Detta blir särskilt relevant om 

det sker samtidigt som andra sociala interaktioner och relationer, exempelvis gemensamma 

familjemiddagar13 eller hur ofta vi träffar våra vänner eller umgås med våra arbetskamrater – andra 

faktorer som bidrar till det sociala kapitalet, också minskar. 

Sverige är ett land med ett historiskt rikt föreningsliv, och även efter nedgången under 1900-talets 

andra hälft har vi fortfarande ett internationellt sett högt föreningsengagemang.14 SCB och 

föreningslivet i Sverige skriver i sin rapport att ”Forskarna är i stort sett överens om att föreningslivet 

är bra för demokratin”.15 En annan intressant fråga, som däremot inte lyfts fram lika mycket, är att 

undersöka hur viktigt det är för demokratin med ett levande och aktivt föreningsliv och att se hur det 

överensstämmer med den bild som föreningsaktiva själva har av effekterna av sitt engagemang, med 

syfte att fördjupa och utveckla kunskapen om hur de sambanden ser ut. Ett exempel på sådant 

engagemang finner vi bland de svenska universitetens och högskolornas studentföreningar. Dessa blir 

särskilt intressanta av flera anledningar. Till exempel har föreningar i allmänhet svårt att rekrytera nya 

                                                           
7 Putnam, s. 60 & 62 
8 Putnam, s. 19 - 20 
9 SCB och Föreningslivet i Sverige 
10 SCB och Föreningslivet i Sverige, s. 26 
11 SCB och föreningslivet i Sverige 
12 SCB och Föreningslivet i Sverige, s. 55 
13 Putnam, s. 115 
14 Svedberg, Essen och Jegermalm, s. 9 
15 SCB och Föreningslivet i Sverige, s. 59 
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medlemmar, men särskilt svårt att locka unga att bli medlemmar. Studentföreningarna får också en 

särskild ställning på grund av att de innefattar så många olika typer av föreningar och verksamheter, 

där den gemensamma nämnaren utgörs av medlemmarnas anknytning till studentlivet och inte är 

kopplad till föreningarnas verksamhet. 

Syftet med den här uppsatsen är att fördjupa kunskapen och bidra till förståelsen av hur engagemang 

i icke-politiska och icke-religiösa föreningar kan påverka Sveriges demokrati, bland annat genom socialt 

kapital, med särskilt fokus på studentföreningar. 

Hur ser föreningsaktiva inom svenska studentföreningar på sitt eget engagemang i förhållande till 

demokrati, sin roll i samhället och vad det innebär att vara en god medborgare? Hur kan vi se på dessa 

engagemang utifrån föreningslivets förhållande till socialt kapital och till demokratin i Sverige?   

 

2. AVGRÄNSNINGAR 
 
Den här uppsatsen kommer att fokusera på föreningsengagemang i Sverige, och specifikt på 
engagemang i svenska studentföreningar. I ett land som Sverige, där föreningslivet spelat en stor roll i 
samhällsutvecklingen och engagerat en mycket stor del av befolkningen under lång tid, blir det av 
intresse att närmare undersöka föreningslivets kopplingar till demokrati och mänskliga rättigheter. 
Dessa kopplingar kommer att undersökas genom ett perspektiv som tar avstamp i Robert Putnams 
förståelse av socialt kapital och dess betydelse för demokratin. Med bakgrund av den sociala tillitens 
betydelse för socialt kapital blir Sverige särskilt intressant på grund av att landets medborgare uppvisar 
en internationellt sett mycket hög grad av tillit.16 Uppsatsen kommer att fokusera på studentföreningar 
i Sverige generellt och inte på en enskild studentstad, eftersom den vill kunna säga något om det 
sociala kapitalets skapande och betydelse för ett samhälle. 
 
En förening är, enligt Bonniers svenska ordbok, en ”grupp av människor som organiserar sig för något 
gemensamt ändamål, klubb, sällskap, organisation”.17 Av en dylik vid definition följer att det finns 
väldigt många olika typer av föreningar, allt ifrån politiska partier till religiösa samfund och ideella 
organisationer ryms inom det svenska föreningslivet – med vitt skilda syften och mål för sina 
verksamheter. Dessa olika föreningstyper styrs av olika regleringar och kan vara strukturerade på olika 
sätt, bedriva olika typer av verksamheter och ställa olika typer av förväntningar eller krav på sina 
medlemmar. Allt detta påverkar hur de relaterar till genererandet av sociala kapital och vilken slags 
koppling de kan ha till demokratins kvalitet i ett samhälle. Mer politiskt inriktade föreningar, så som 
exempelvis ungdomsförbunden, de politiska partierna eller fackförbunden har till exempel en direkt 
och uppenbar koppling till demokrati, något som även har diskuterats och analyserats i forskning om 
föreningslivet. Organisationerna som finns representerade inom det svenska civilsamhället domineras 
dock inte av ett väldefinierat politiskt engagemang och medlemskap i de politiska partierna utgör en 
relativt liten del av svenskarnas engagemang.18 Istället omfattar engagemanget en stor mängd andra 
verksamheter, så som till exempel idrottsföreningar, religiösa samfund eller olika typer av kulturella 
föreningar. Dessa typer av engagemang kan dock också ha en politisk påverkan på samhället inom 
många olika frågor där de bedriver verksamhet eller finns representerade. Inom ramen för den här 
uppsatsen kommer fokus därför att ligga på sådana föreningar som inte bedriver en direkt politisk 
verksamhet, utan vars politiska betydelse kommer ur andra aspekter av deras verksamhet. Detta blir 
intressant eftersom det ger möjligheten att bredda och fördjupa kunskapen om föreningslivets 

                                                           
16 Trädgårdh, s. 12 
17 Malmström och Györki, uppslagsord ”förening” s. 96 
18 Svedberg, Essen och Jegermalm, s. 59 
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kopplingar till demokratin. När vi betraktar föreningar vars verksamhet inte är direkt kopplad till politik 
kan vi fokusera på de egenskaper som kommer av själva föreningsformen och engagemanget istället 
för den politiska verksamhet som föreningen i fråga ägnar sig åt. Även religiösa föreningar har i tidigare 
forskning behandlats som en egen grupp eller typ av förening, i linje med detta så verkar det rimligt 
att även denna uppsats bör hantera dem som en egen typ av förening. Därmed kommer även dessa 
typer av föreningar hamna utanför ramen för denna uppsats. Utifrån teorier om hur socialt kapital kan 
bidra till att stärka och vitalisera civilsamhället, och därmed demokratin och respekten för de 
mänskliga rättigheterna, kommer ansatsen därmed att vara att titta på föreningslivets förmåga att 
skapa socialt kapital och dess samverkan med demokratin i det svenska samhället.  
 
Att som student undersöka studentföreningar kan till viss del ses som ett bekvämlighetsurval, detta är 

dock mer ett lyckligt sammanfallande och en logisk konsekvens av att mitt eget engagemang har lett 

mig fram till att se intresset i denna fråga. Studentföreningar har nämligen en alldeles särskild och 

intressant plats i det svenska föreningslivet. 

För det första så har utbildning visat sig vara en viktig faktor när det gäller sannolikheten att engagera 

sig ideellt och högre utbildning sammanfaller med en större sannolikhet att vara ideellt engagerad.19  

Studenter och tidigare studenter utgör därmed en grupp som har relativt hög sannolikhet att engagera 

sig och studentföreningarna borde vara en logisk plats att inleda eller utveckla ett 

föreningsengagemang. För det andra erbjuder studietiden för många en särskilt stor tillgång till sociala 

arenor, där den enskilde kan komma i kontakt med olika möjligheter till ideellt arbete och 

föreningsengagemang genom aktiviteter och organisationer knutna till både lärosätet och till 

fristående studentorganisationer. Tillgången till sociala arenor är av stor vikt för sannolikheten för 

ideellt engagemang.20 Eftersom studenten har tillgång till flera sådana arenor är det också sannolikt 

att studenter kommer hitta föreningar som knyter an till deras intressen och lockar till engagemang. 

För det tredje är det också så att föreningar i allmänhet verkar ha svårt att rekrytera nya medlemmar, 

men särskilt svårt verkar det vara för föreningarna att värva unga medlemmar21. Ur detta perspektiv 

blir studentföreningarna intressanta eftersom de generellt sett har relativt unga medlemmar. 

Studentföreningarna får också en särskild ställning på grund av att de innefattar så många olika typer 

av föreningar och verksamheter, där den gemensamma nämnaren utgörs av medlemmarnas 

anknytning till studentlivet och inte av föreningarnas verksamhet. Inom kategorin studentföreningar 

finns både politiskt och religiöst inriktade föreningar representerade, för att vara konsekvent i 

undersökandet av icke-politiska och icke-religiösa föreningar kommer dock dessa att hamna utanför 

ramen för den här undersökningen. 

I studentföreningar är det dessutom så att de flesta lämnar föreningen i samband med att de avslutar 

sin utbildning och kanske flyttar till en annan stad, även om ett fåtal kanske stannar kvar i föreningen 

även en tid efter avslutade studier eller finns kvar inom ett mer passivt medlemskap genom olika 

former av alumnföreningar eller nätverk. Det som gör studentföreningarna intressanta ur denna 

aspekt är dock de sätt på vilka engagemanget i studentföreningarna påverkar sina medlemmar att 

uppsöka andra föreningsengagemang efter att de lämnat studentföreningen. Mot bakgrund av 

nedåtgående trender i föreningsengagemanget och svårigheterna för föreningar att hitta nya 

medlemmar som kan fylla på leden blir det särskilt intressant att se vad de, ofta unga, personer som 

är aktiva i studentföreningar under sin studietid tänker kring framtida engagemang i andra föreningar. 

Detta blir sedan av ytterligare intresse utifrån ett samhälls- och rättighetsperspektiv när det gäller vad 

                                                           
19 Svedberg, Essen och Jegermalm, s. 21 
20 Svedberg, Essen och Jegermalm, s. 58 
21 SCB och Föreningslivet i Sverige, s. 25 och 55 
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de tänker om föreningslivets effekt på demokratikvalitet och sin egen roll som föreningsaktiva 

samhällsmedborgare.  

Från en mer praktisk synvinkel ger ett fokus på studentföreningar också tillgång till respondenter, vilket 
är av betydelse för studiens genomförbarhet. Betydelse för studiens genomförbarhet har även tillgång 
till relevant statistik och tidigare forskning, båda dessa finns att tillgå i det svenska fallet. 
 

3. METOD 
 

3.1 KVALITATIVA INTERVJUER 
 

För att uppfylla uppsatsens syfte och fördjupa kunskap och bidra till förståelse av hur engagemang i 

icke-politiska och icke-religiösa föreningar kan påverka Sveriges demokrati har jag valt att genomföra 

en intervjustudie. Intervjuer är adekvata i detta sammanhang eftersom de erbjuder möjligheter att 

förstå hur människor resonerar, vilket gör de möjligt att undersöka respondenternas förståelse av det 

egna engagemanget på ett mer nyanserat sätt än till exempel genom en enkätstudie.22 

Intervjuformatet gör det också möjligt att ställa följdfrågor för att ytterligare fördjupa förståelsen av 

respondenternas sätt att resonera. För att komma åt frågor om hur de föreningsaktiva respondenterna 

ser på föreningar i allmänhet och sitt eget engagemang i förhållande till resten av samhället är 

intervjuer lämpliga eftersom de erbjuder mer nyanserade svar. Forskningen om socialt kapital har i 

stor utsträckning kretsat kring olika surveyundersökningar kring tillexempel tillit och 

levnadsförhållanden. En kvalitativ studie som knyter an till det sociala kapitalet, demokrati och 

rättigheter kan därför tjäna till att fördjupa existerande kunskap om hur dessa områden hänger 

samman. 

3.2 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Jag har i denna uppsats valt att anonymisera mina respondenter så att deras namn har ändrats och 

deras enskilda föreningar beskrivs mycket generellt istället för att namnges i texten för att respektera 

respondenternas integritet. Respondenternas namn och namnen på deras föreningar har också tagits 

bort från min dokumentering av intervjuerna och ur transkriberingarna av intervjuerna. 

Undersökningen behandlar de intervjuade som respondenter och intresserar sig för deras 

föreställningar och uppfattningar av engagemang och demokrati.23 Fokuset ligger inte så mycket på 

deras respektive roller som representanter för vissa specifika föreningar eller på att de representerar 

en specifik roll inom sina respektive föreningar. Den gemensamma nämnaren är istället själva 

föreningsengagemanget, oavsett vilken typ av studentförening personen är engagerad inom. På grund 

av detta är det inte av vikt för uppsatsens trovärdighet eller läsarens förståelse att respondenternas 

identiteter framgår utöver i form av deras funktion som engagerade inom svenska studentföreningar. 

I en uppsats om mänskliga rättigheter och demokrati är det av extra stor vikt att respektera 

respondenternas rätt till privatliv genom att ta stor hänsyn till deras integritet. Vikten av respekt för 

privatlivet framhålls även av vetenskapsrådets skrift om god forskningssed.24 Genom att ta bort 

                                                           
22 Trost, s. 14 
23 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud, s. 291 
24 Vetenskapsrådet, s. 72 
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markörer så som namn på personer och föreningar torde respondenternas integritet erhålla adekvat 

respekt.  

3.3 INTERVJUERNAS UTFORMNING OCH GENOMFÖRANDE 
 

Innan jag inlett varje intervju har jag i korthet berättat om vad uppsatsen handlar om och gett 

respondenterna möjlighet till att ge informerat samtycke både till att delta i intervjun och till att låta 

mig göra en ljudinspelning av densamma innan intervjun påbörjats. Respondenterna har också 

informerats om vad uppsatsen handlar om redan vid förfrågan om att delta i en intervju. Jag har också 

låtit respondenterna veta att de när som helst under intervjun kan välja att avbryta eller avsluta den 

samt att de kan avstå från att svara på en fråga om de så önskar.  Allt detta i enlighet med god 

forskningssed.25 

Intervjuerna har varit semistrukturerade i sin utformning och jag har vid intervjuerna utgått ifrån den 

intervjuguide som finns att läsa i bilaga 1. Jag har ställt upp ett antal frågeområden att diskutera där 

jag för varje område gått vidare med att ställa relevanta följdfrågor utifrån vad respondenten har 

svarat och berättat. Följdfrågorna och frågornas ordning har därmed varierat mellan de olika 

intervjuerna, något som också ligger i den semistrukturerade intervjuns natur. Jag har också 

uppdaterat och utvärderat intervjuguiden vartefter jag genomfört intervjuerna för att göra frågorna 

kortare och enklare att förstå samt att försöka få dem så neutrala som möjligt. De största ändringarna 

kunde jag dock göra redan efter provintervjun och handlade mest om formuleringar. Den sista 

versionen av intervjuguiden, inklusive exempel på följdfrågor, är den som finns i bilaga 1. Intervjuerna 

har omfattat frågor om hur respondenternas engagemang ser ut och hur det sett ut tidigare samt om 

hur föreningsengagemanget har sett ut i ens familj under uppväxten, för att få en bakgrundsförståelse 

av personens engagemang. Frågan om övriga familjemedlemmars engagemang är en relevant 

bakgrundsinformation eftersom detta är en faktor som visat sig ha stor betydelse för sannolikheten 

att själv vara föreningsaktiv.26 Sedan har vi pratat om drivkrafter bakom engagemanget, om 

respondenterna känner att de lärt sig något genom engagemanget och om hur de ser på sitt 

föreningsengagemang i framtiden. Som övergång till att diskutera det större samhällsperspektivet har 

jag bett respondenterna definiera begreppet demokrati för att få en förståelse för deras syn på detta 

innan de fick berätta om demokratiska strukturer och processer i deras egna föreningssammanhang. 

För att försöka exemplifiera de demokratiska processerna har jag bett respondenterna redogöra för 

hur beslut fattas i olika frågor inom de olika föreningarna. Sedan har jag bett respondenterna redogöra 

för vad de ser som nödvändiga eller önskvärda egenskaper hos en person som bidrar till samhället, 

frågor om detta har jag utformat utifrån konceptet om den goda samhällsmedborgaren. Utifrån detta 

har vi sedan pratat om förhållandet mellan samhälle och föreningsliv utifrån vad som krävs av en 

förening för att den på något sätt ska bidra till samhället, och vad som krävs av ett samhälle för at det 

ska finnas ett vitalt föreningsliv. Vi har sedan avslutat intervjun med att prata om huruvida 

respondenten själv har upplevt att deras föreningsengagemang på något sätt har påverkat deras roll 

som samhällsmedborgare. I slutet av varje intervju har respondenten också haft möjlighet att tillägga 

något som hen kanske har kommit på under tiden eller lyfta en fråga som hen kanske tyckte saknades 

i intervjun.  

Intervjuerna har tagit mellan 40 - 50 minuter, bortsett från den första provintervjun som var något 

kortare. För de respondenter som har befunnit sig i den geografiska närheten har intervjuerna 

genomförts på caféer och med de respondenter som befann sig på annan ort har intervjuerna 

                                                           
25 Se till exempel Trost, s. 43 och Vetenskapsrådet, s. 26 
26 Svedberg, Essen och Jegermalm, s. 21 
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genomförts via videosamtal. Jag har valt att genomföra intervjuerna på caféer eftersom att de erbjuder 

en neutral miljö, jag har också gett respondenterna möjlighet att välja café för att öka deras möjlighet 

att se till att de känner sig trygga med miljön. Jag har dock undvikit de caféer som är direkt kopplade 

till Uppsalas studentnationer, eftersom andra caféer i förhållande till dessa har en betydligt högre grad 

av neutralitet. En annan fördel med cafémiljön är att det finns andra människor där som skapar ett 

bakgrundssorl, som så länge som det inte är allt för hög ljudvolym bidrar till att skapa en trevlig och 

avslappnad stämning.  

När det gäller intervjuerna som genomförts via videosamtal så har respondenten själv kunnat välja sin 

plats och det har därmed varit möjligt för respondenten att välja en plats som personen i fråga är 

bekväm med. Att genomföra intervjuer via en skärm är dock inte riktigt lika bra som att göra det ansikte 

mot ansikte. Det finns alltid en risk för tekniska problem, vilket vi lyckligtvis till stor del slapp denna 

gång. Dessutom så blir det oftast lite svårare att få till ett helt avslappnat samtal via skärm, när ljudet 

och eller bilden kan ha vissa fördröjningar och liknande situationer. Dessa personer har dock befunnit 

sig på sådana avstånd att ett möte ansikte mot ansikte inte var möjligt och då har videosamtal fungerat 

som en bra kompromiss för att ändå kunna genomföra intervjuerna och få en större spridning i 

materialet. 

3.4 RESPONDENTER OCH URVAL 
 

För att hitta respondenter har jag använt mig av flera olika metoder med blandad framgång. Jag har i 

huvudsak utgått ifrån och tagit hjälp av mitt eget nätverk och kontaktat personer som är aktiva inom 

olika typer av studentföreningar i flera olika svenska städer. Jag har också delvis använt mig av 

snöbollsmetoden och frågat de jag intervjuat om de har förslag på någon annan som jag kan ta kontakt 

med för en intervju, detta har dock inte gett några resultat. Jag har också tagit hjälp av en vän som är 

aktiv i flera studentföreningar i en annan stad, som har fått min intervjuförfrågan att skicka vidare till 

några av sina vänner, vilket inte heller har gett resultat. Detta innebär att jag har haft störst framgång 

där jag själv har hör av mig direkt till de personer jag intervjuat med en förfrågan om att delta, 

svårigheten har bestått i att hitta personer att tillfråga med en rimlig spridning. När jag har letat efter 

respondenter har jag försökt att åstadkomma bred spridning inom gruppen engagerade inom svenska 

studentföreningar och har därför sökt personer som är engagerade inom olika typer av 

studentföreningar i olika städer. Eftersom att detta är en kvalitativ studie med enbart ett fåtal 

intervjuer är det inte relevant att eftersträva ett i statistisk mening representativt urval.27 Urvalet styrs 

istället av att hitta en spridning inom de ramar som sätts upp av avgränsningarna, nämligen personer 

som är aktiva inom icke-politiska och icke-religiösa studentföreningar vid högskolor och universitet i 

Sverige.  

Detta urval leder till att flera av de jag intervjuat är personer jag har kommit i kontakt med på olika 

sätt genom mina egna engagemang och som jag i vissa fall är bekant med sedan tidigare. Detta har 

vissa nackdelar så som att respondenten kanske kan känna sig obekväm med att till exempel prata om 

personer som vi båda känner eller bekymra sig för att deras svar kan påverka hur jag som intervjuar 

dem ser på dem efter intervjun. Att redan ha en relation till den som intervjuas minskar intervjuarens 

vetenskapliga distans till den intervjuade, och det finns en risk att intervjuaren gör antaganden om den 

som intervjuas utifrån sin existerande förförståelse och undlåter att ställa vissa relevanta följdfrågor.28 

Denna risk minskar dock genom att vara medveten om detta samt genom att undvika att intervjua 

nära vänner och familj. Risken att göra antaganden om den intervjuade och hens svar, och missa att 

                                                           
27 Trost, s. 117 
28 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud, s. 292 
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ställa vissa fördjupande följdfrågor föreligger dessutom även i intervjusituationer där intervjuare och 

intervjuad inte är bekanta med varandra sedan innan. 

Att på förhand vara bekant med respondenten kan också ha vissa fördelar. Till exempel så finns det 

redan från början en grad av tillit som gör att det kan bli lättare att skapa en trevlig och öppen stämning 

där den som intervjuas vill svara på frågorna på ett uppriktigt sätt. I en situation där intervjuare och 

respondent inte är bekanta sedan tidigare kan det finnas en risk att respondenten upplever 

intervjuaren som en auktoritetsperson, och därför eftersträvar att svara ”rätt” på frågorna för att 

framstå i god dager istället för att ge ett genuint svar. Genom att det finns ett förtroende mellan 

respondenten och den som intervjuarkan detta minimeras och undvikas.  

Eftersom jag både har pratat med respondenter som är bekanta och med personer jag inte känner 

borde för och nackdelarna med respektive förhållande balansera varandra och ge ett för uppsatsens 

omfång adekvat utfall. Uppsatsens omfång samt begränsningar i tid för att samla in och bearbeta 

materialet tillsammans med svårigheter i att hitta respondenter, som beskrivet ovan, har också fått 

bidra till att göra en avgränsning i antalet intervjuer. Det material som intervjuerna har resulterat i 

bedömer jag dock vara tillräckligt för analysens syften. 

Under våren 2018 har jag genomfört sex intervjuer med personer som läser vid universitet eller 

högskolor i fyra olika städer och är aktiva i studentföreningar i tre olika svenska studentstäder, med 

geografisk spridning från norr till söder. Samtliga respondenter är eller har varit medlemmar och aktiva 

i mer än en förening under sin studietid och flera har haft parallella engagemang. De olika typer av 

föreningar som de är engagerade inom är kör, spex, studentnation (i flera olika roller), studentkår, 

programförening, studentorkester och dans. Respondenterna är mellan 20 och 30 år gamla och urvalet 

består av både kvinnor och män. Respondenterna har i uppsatsen fått de fingerade namnen Alex, 

Emelie, Isak, My, Alice och Robin. Dessa namn är inte nödvändigtvis knutna till de kön de identifierar 

sig som. Detta är för att respondenterna ska kunna vara anonyma i texten.  

3.5 GENERALISERBARHET 
 

Uppsatsens upplägg som kvalitativ intervjustudie begränsar generaliserbarheten av resultaten 

eftersom det inte går att använda sig av sådana metoder för analys av materialet som till exempel är 

tillämpbara vid kvantitativa studier. Målet och syftet med att använda en dylik metod är dock inte 

heller att åstadkomma sådana generaliserbarhetsmöjligheter. Istället är syftet att fördjupa den 

kunskap som finns kring de fenomen som uppsatsen undersöker.  

4.1 DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
 

Teorikapitlet i den här uppsatsen kommer att tjäna två syften. Det första är att utveckla relevansen 

av uppsatsens syfte. Det andra är att i en mer traditionell bemärkelse ge ett teoretiskt underlag och 

perspektiv att ta med in i bearbetningen av intervjumaterialet. För att förstå hur föreningslivet och 

mänskliga rättigheter hänger ihop måste vi förstå hur de båda hänger samman med demokrati, och 

för att kunna prata om föreningslivets roll i samhället måste vi också ha en förståelse för begreppet 

socialt kapital. 

 



13 
 

4.1.1 DEMOKRATIMODELLER 
 

Demokrati. Kärt barn har många namn brukar det heta, och när det gäller demokrati skulle vi kunna 

säga att kärt begrepp har många definitioner. Det är nästan lika svårt att hitta en enhetlig definition av 

demokrati som det verkar vara att komma överens om enhetliga och konsekventa tolkningar av 

rättigheternas innebörd. Detta resulterar i att de finns en stor mängd olika demokratimodeller att 

förhålla sig till. 

Traditionellt har man inom statsvetenskapen delat in demokratimodeller på en skala mellan minimala 

och maximala. En minimal demokratimodell försöker hitta minsta gemensamma nämnare för vad som 

utgör en demokrati, här brukar det koka ned till ett krav på återkommande val. Ett vanligt exempel på 

denna typ av demokratimodell står Joseph Schumpeter för, han menar att en demokrati definieras av 

förekomsten av val.29 En maximal demokratimodell försöker istället definiera och förklara även vad 

som gör en demokrati till en bra demokrati, eller vad som är mer eller mindre demokratiskt, den 

försöker förklara flera aspekter som tillsammans definierar vad som är demokratiskt. Ett vanligt 

exempel på denna typ av demokratimodell är Robert Dahls polyarki.30 Skillnaderna mellan dessa sätt 

att formulera demokratimodeller resulterar också i att en minimal modell får ett binärt utfall i 

demokrati eller icke-demokrati, medan en stat sedd genom en maximal demokratimodell faller in 

någonstans på en skala av hur demokratisk den är. Många demokratimodeller faller dock in någonstans 

på skalan mellan att vara minimala eller maximala, utan att hamna i någon av ytterändarna. 

Demokratins grund återfinns dock alltid i folkstyret, att folket, medborgarna har inflytande över 

samhället. 

4.1.2 DEMOKRATI OCH RÄTTIGHETER 
 

Artikel 1 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna lyder som följer, ”Alla människor 

är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla 

gentemot varandra i en anda av gemenskap.”31 Detta är den moraliska grund som de mänskliga 

rättigheterna vilar på och som de resterande artiklarna i den allmänna förklaringen, liksom 

rättighetsartiklar i andra rättighetsdeklarationer och konventioner utgår ifrån, nämligen alla 

människors lika värde. Samma moraliska grundtanke ligger också till grund för demokratin.32 Här kan 

vi se en grundläggande och central beröringspunkt mellan de båda begreppen demokrati och 

mänskliga rättigheter eftersom att deras själva grundantagande, att alla människor har ett inneboende 

värde som inte får kränkas, är detsamma. Enligt demokratiutredningens betänkande år 2000 är det 

därför så att ”en trovärdig demokrati är beroende av att det finns en värdegrund i samhället som gör 

demokratin möjlig”.33 En sådan värdegrund måste utgå ifrån denna princip om alla människors lika 

värde. I Sverige var folkrörelserna en viktig del i att vara med i att odla och förädla en sådan värdegrund 

i det svenska samhället, både genom sin organisatoriska struktur och genom sin verksamhet. Inte minst 

rörelsen för allmän och lika rösträtt kan nämnas i det sammanhanget. Deltagardemokrati har ibland 

till och med använts synonymt med folkrörelsedemokrati och aktivitet i föreningar har varit och är 

                                                           
29 Se till exempel Schumpeter, J, Capitalism, Socialism and Democracy 
30 Se till exempel Dahl, R. (1989) Democracy and its critics  
31 FN:s generalförsamling, s. 3 
32SOU 2000:1, s. 17 
33 SOU 2000:1, s. 18 
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fortfarande ett viktigt mått på folkstyrelse.34 Detta pekar ytterligare på det intressanta i att undersöka 

föreningslivets roll för demokratin. Att demokratin och de mänskliga rättigheterna delar samma 

moraliska grund är en viktig del av hur de samverkar med varandra, men det finns även andra exempel 

på hur de får betydelse för varandra. 

Någon som skriver om de direkta kopplingarna mellan demokrati och mänskliga rättigheter är David 

Beetham. Enligt hans demokratidefinition är demokratin en uppsättning arrangemang som säkerställer 

folkets fortgående kontroll över offentligt beslutsfattande.35 Beethams demokratimodell är varken lika 

minimalistisk som Schumpeters eller lika maximal som till exempel Robert Dahls, istället hamnar den 

någonstans mellan de båda. Kärnan i demokratin är enligt Beetham kollektivt självstyre och politisk 

jämlikhet.36 Detta styrelseskick resulterar sedan i ett samhälle som befinner sig någonstans på en skala 

mellan helt totalitärt till helt demokratiskt. Detta visar hur demokratin är ett ständigt pågående projekt 

eftersom ett samhälle alltid kan bli mer demokratiskt.37 Samma syn på demokrati som ett pågående 

projekt delas av demokratiutredningen, som menar att demokrati inte är ”ett politiskt mål som kan 

uppnås en gång för alla utan en rörelseriktning som måste hållas vid liv.”38 Detsamma skulle också 

kunna sägas om rättigheter, vi kan alltid sträva mot att uppnå ett bättre rättighetsskydd. 

Demokrati och mänskliga rättigheter har dock mycket mer gemensamt än så, nästan oavsett 

demokratidefinition. De är två koncept som har flera beröringspunkter och som också har många saker 

gemensamt, på flera olika nivåer, och Beetham ser tydliga beröringspunkter mellan de båda. 

Medborgerliga och politiska rättigheter går in i demokratin genom deras förhållande som nödvändiga 

förutsättningar för en fungerande demokrati. På samma gång upprätthåller ett demokratiskt 

styrelseskick medborgerliga och demokratiska rättigheter för att bibehålla och stärka sitt demokratiska 

anspråk, här syns ett tydligt samband.39 Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter existerar också 

i en slags symbios med demokratin enligt Beetham. De skyddar och upprätthåller varandra samtidigt 

som rättigheterna stärker den politiska jämlikheten, som vi har konstaterat är en central förutsättning 

för demokratin. Beetham beskriver detta ömsesidiga beroende med följande modell: 

 

40 

 

På flera sätt går det därmed att betrakta demokrati och mänskliga rättigheter som ömsesidigt 

beroende av varandra eftersom de är så nära sammanlänkade. Själva grunden för demokratin ligger i 

det folkliga inflytandet, och för att det ska kunna uppfyllas så måste det till exempel finnas 

                                                           
34 SOU 2000:1, s. 33 
35 Beetham, s. 36 
36 Beetham, s. 5 
37 Beetham, s. 33 och 69 
38SOU 2000:1, s. 15 
39 Beetham, s. 114 
40 Beetham, s. 94 
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grundläggande politiska och medborgerliga rättigheter. På det viset blir demokratin beroende av 

rättigheter för att kunna fungera, demokratin kräver vissa grundförutsättningar, och en del av dessa 

kan garanters av och genom vissa grundläggande mänskliga rättigheter. Detta förhållande gäller dock 

även i motsatt riktning så att mänskliga rättigheter också är beroende av demokrati. Genom demokrati 

skyddas individens frihet att ta del i de processer som styr ens liv och det samhällssystem som en lever 

i, för att ha möjligheten och förmågan att delta i demokratiska val krävs också att grundläggande 

rättigheter så som exempelvis yttrandefrihet och åsiktsfrihet skyddas och upprätthålls. Genom att vi 

erkänner politiska och medborgerliga rättigheter som just rättigheter upprätthålls och skyddas även 

demokratins status som ett eftersträvansvärt ideal eftersom det rimliga sättet att förverkliga och 

skydda sådana rättigheter borde vara genom ett demokratiskt styrelseskick.  

Dessutom är demokratin och den möjlighet den erbjuder för medborgaren att delta i sitt lands styre 

en rättighet i sig själv. I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna kan vi läsa i punkt 

ett under artikel 21 att ”var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda 

ombud”, och under punkt tre i samma artikel står det vidare att ”Folkets vilja ska utgöra grundvalen 

för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall 

genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt 

röstförfarande.”41 Den gemensamma utgångspunkten i den okränkbara mänskliga värdigheten följs 

alltså på detta sätt upp av att demokratin i sig själv också betraktas som en rättighet. På samma gång 

finns, som Beetham beskriver, också ett ömsesidigt beroende mellan dessa två värden så at de båda 

förstärker och behöver varandra för att kunna fungera optimalt. 

4.1.3 FÖRENINGSENGAGEMANG, DEMOKRATI OCH RÄTTIGHETER 
 

Demokratiutredningen identifierar följande faktorer som viktiga för föreningslivets roll i en 

demokrati:42 

 

”Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att ett starkt och fungerande föreningsliv utgör en grundbult 

i ett demokratiskt samhälle, som uttryckligen främjar medborgarnas möjligheter till deltagande, 

inflytande och delaktighet.” konstaterar de sedan.43 Deltagande, inflytande och delaktighet betraktas 

av utredningen som centrala delar för ett medborgarskap, och detta menar alltså utredningen at 

föreningslivet kan bidra till att stärka.44 Demokratiutredningen kommer därmed fram till ett antal 

faktorer där föreningslivet kan verka demokratiskolande och tillsammans med den vertikala 

funktionen som politiskt aktiverande och opinionsbildande ger detta föreningslivet dess betydelse i 

det större samhälleliga sammanhanget. Utredningen menar att både den horisontella och den 

                                                           
41 FN:s generalförsamling, Artikel 21:1 och 3, s. 7 
42 SOU 2000:1, s. 195 
43 SOU 2000:1, s, 195 - 196 
44 SOU 2000:1, s. 33 och 195 - 196 
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vertikala funktionen är viktig och bör samexistera för att ge föreningslivet dess roll som en viktig aktör 

för demokratin. Den vertikala funktionen kan dock ses som mer inriktad på tydliga politiska frågor och 

samhällsintressen, vilket visar på ett visst fokus på den typen av politiskt eller samhälleligt inriktad 

verksamhet som föreningar inom den traditionella folkrörelsen har ägnat sig åt. Sammantaget ger 

detta en bild av att föreningslivet är viktigt, och det har också spelat en stor roll för den demokratiska 

utvecklingen, inte minst i Sverige. Demokratiutredningen hävdar också att föreningslivet hjälper sina 

medlemmar att utveckla och öva sin samarbetsförmåga samt att bli mer toleranta 

samhällsmedborgare.45 Föreningslivet kan dock aldrig ta över den representativa demokratins 

uppgifter, menar demokratiutredningen.46 

Föreningar bidrar också till att öka den individuella välfärden och skapar sociala mötesplatser som ger 

möjlighet till relationer som annars kanske inte uppkommit.47 De skapar möjligheter till sociala arenor 

där medlemmar kan mötas. Föreningarna kan också utgöra en viktig politisk resurs när de ägnar sig åt 

politiska frågor, detta gäller kanske tydligast för de politiska partierna och deras ungdomsförbund, men 

det finns också en viktig allmän koppling mellan demokratin och föreningslivet. En koppling som utgår 

från deras gemensamma moraliska värdegrund. 

Föreningslivets bidrag till demokratin är dock beroende av att det främjar sådana demokratiska 

värderingar, och därför krävs det mer av en förening än dess organisatoriska form som förening för att 

den ska bidra till demokratin. Föreningar eller grupper som på något vis motarbetar demokratiska 

värden, antingen genom sin organisation eller genom sin verksamhet, kommer naturligtvis inte att 

bidra till att stärka demokratin bara för att de är föreningar som samlar samhällsmedborgare till 

gemensamma aktiviteter. Demokratiutredningens exempel på typer av föreningar som på detta sätt 

hamnar i motsättning till demokratin är olika militanta aktivister som använder sig av våld och/eller 

hot, totalitära sekter som har icke - demokratiska arbetsformer och nynazistiska rörelser eftersom de 

har anti-demokratiska mål och syften för sin verksamhet.48 

Inom föreningslivet finns också vissa risker för ojämlikhet, vilket lyfts fram i demokratiutredningens 

betänkande. Dessa risker handlar framförallt om vilka medborgare som deltar i föreningslivet. Det finns 

vissa saker som ökar sannolikheten för att en person ska engagera sig frivilligt, en tendens här är att 

de som redan gör mycket ofta gör mer, medan de som inte engagerar sig riskerar att hamna utanför. 

Till exempel är det mer sannolikt att en person som arbetar också engagerar sig frivilligt på sin fritid än 

att en person som inte arbetar gör det, högre utbildning är ett annat exempel på en faktor som leder 

till en större benägenhet att engagera sig.49 Om vi utgår från antagandet att föreningslivet har en 

påverkan på samhället och på demokratin så blir det också viktigt att begrunda i vilken utsträckning 

föreningslivet omfattar medborgarna, och särskilt om det är någon eller några grupper som står hel 

utanför. Detta är därför viktigt att ha i åtanke när vi ser till föreningslivets roll och funktion i samhället, 

som demokratiutredningen formulerar det, ”för att inte civilsamhället ska bli öar för likasinnade kring 

deras särskilda intressen måste vi också skapa arenor där medborgarna från olika håll kan mötas och 

ställa frågor om gemenskapens premisser”.50 Detta hänger också samman med i vilken utsträckning en 

given förening bidrar till att skapa enbart inomgruppsliga kontakter, eller även utomgruppsliga 

kontakter.  

                                                           
45 SOU 2000:1, s. 33 
46 SOU 2000:1, s. 207 
47 SCB och Föreningslivet i Sverige, s. 52 
48 SOU 2000:1, s. 34 
49 SOU 2000:1, s. 203 - 204 
50 SOU 2000:1, s. 34 
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Genom de samband som föreningslivet har med demokratin får det även ett mer eller mindre d irekt 

samband med mänskliga rättigheter på grund av hur dessa är kopplade till demokratin. Men det är 

också möjligt att det kan finnas andra faktorer i föreningsengagemanget som bidrar till att stärka 

rättigheternas ställning. Det skulle till exempel vara möjligt att argumentera för att 

föreningsengagemang gör föreningsmedlemmarna mer benägna att värna, inte bara om demokrati, 

utan även om rättigheter, eftersom båda dessa värden bidrar till att skapa föreningslivets 

förutsättningar.  

När det gäller rättigheter är det dessutom flera dimensioner som blir relevanta i direkt anknytning till 

föreningslivet. Dels påverkas rättigheter generellt som koncept genom den generella kopplingen till 

demokrati, men det finns även konkreta rättigheter som på ett mycket direkt sätt påverkar 

föreningslivets förutsättningar. Bland de senare kan nämnas till exempel organisationsfriheten, som 

garanterar både rätten att ingå i fredliga sammanslutningar och rätten att inte tvingas att höra till en 

sammanslutning.51 Även åsikts- och yttrandefrihet, vilka bland annat regleras i den allmänna 

förklaringens 19:e artikel, och rätten att delta i sitt lands styre är av stor vikt för ett levande och 

demokratifrämjande föreningsliv. Även rättigheter som rör kulturutövande, utbildning eller rätten till 

fritid och hälsa har tydliga kopplingar till föreningslivets olika verksamheter, eftersom föreningslivet 

går in under de sysselsättningar som rör medborgarnas fritid, och detta är exempel på typer av 

aktiviteter eller verksamhet som föreningarna ägnar sig åt. Genom att använda sig av 

organisationsrätten och utöva verksamhet, som kanske ligger inom något av de ovan nämnda 

områdena, är alltså föreningslivet beroende av de rättigheter som demokratin hjälper till att 

upprätthålla. Samtidigt kan föreningslivet också vara en viktig del av en vital demokrati bland annat 

genom att bidra till att upprätthålla demokratiska värderingar och kompetenser. 

 

4.2 SOCIALT KAPITAL 
 

4.2.1 VAD ÄR SOCIALT KAPITAL? 
 

Socialt kapital är ett begrepp som försöker beskriva den form av resurs, eller kapital, som skapas och 

finns i sociala relationer mellan människor och som påverkar och påverkas av normer om ömsesidighet 

och generaliserad tillit. På ett liknande sätt som ekonomiskt kapital beskriver ekonomiska tillgångar 

eller humankapital beskriver människors kunskaper som resurser försöker det sociala kapitalet ringa 

in värdet av sociala interaktioner och relationer som en resurs. 

Grundantagandet i detta är att sociala relationer och nätverk har ett värde.52 I förlängningen ingår även 

ett antagande om att detta också har betydelse för samhället och produceras av och för samhället på 

olika sätt. Socialt kapital som begrepp har växt fram på olika håll, och om vi får tro Robert Putnam, som 

är en av de ledande forskarna på området, har det myntats av olika författare oberoende av varandra 

”minst sex gånger under 1900-talet”.53 När Putnam ska definiera begreppet använder han sig av 

Hanifan, som menade att socialt kapital utgörs av: 

Those tangible substances that count for most in the daily lives of people: namely good will, 

fellowship, sympathy, and social  intercourse among the individuals and families who make up a 
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social unit…The individual is helpless socially, if left to himself…If he comes into contact with his 

neighbor, and they with other neighbors, there will be an accumulation of social capital, which may 

immediately satisfy his social needs and which may bear a social potentiality sufficient to the 

substantial improvement of living conditions in the whole community. The community as a whole 

will benefit by the coöperation of all its parts, while the individual will find in his associations the 

advantages of the help, the sympathy and fellowship of his neighbors.54 

Eller som Paul Dekker och Eric Uslaner uttrycker det: 

Social capital is all about the value of social networks, bonding similar people and bridging 

between diverse people, with norms of reciprocity. Social capital is fundamentally about how 

people interact with each other.55 

Något vi kan ta med oss från Uslaner och Dekker är också att socialt kapital inte bara är en sak, utan 

flera, och att det består av många olika delar.56 De pekar också på att alla former av medborgaraktivitet 

inte automatiskt är av godo för samhället, utan att det finns saker som bidrar mer eller mindre till att 

skapa socialt kapital och tillit.57 

4.2.2 TVÅ UPPFATTNINGAR OM SOCIALT KAPITAL 
 

I stora drag går det att identifiera två huvudgrenar inom synen på hur socialt kapital genereras. Den 

ena grenen förespråkas av Robert Putnam, som fått mycket uppmärksamhet för sina studier av socialt 

kapital i Italien och i USA. Enligt hans förståelse leder aktivitet och engagemang inom organiserade 

grupper, så som till exempel föreningar, till skapandet av socialt kapital och föreningslivet och 

civilsamhället får därmed en helt central roll inom denna teoribildning.58 Den andra grenen, 

förespråkad bland annat av Bo Rothstein, menar istället att det är stabila samhälleliga institutioner i 

form av exempelvis en fungerande byråkrati och ett pålitligt rättssystem, som leder till genererandet 

av socialt kapital.59 Ur denna vinkel blir därmed istället staten och utformningen, organiserandet av 

och förtroendet för dess institutioner – hur byråkratin fungerar, avgörande för det sociala kapitalet. 

En av Rothsteins viktigaste utgångspunkter i kritiken mot Putnam är att den stora förändring som 

Putnam beskriver i USA inte motsvaras av likadan stor minskning av socialt kapital i Sverige. Han menar 

också att det krävs både mer utvecklad teoretisering och empirisk forskning om det sociala kapitalet 

“the sources of social capital often remain undertheorized and empirically unexplored”.60 

 

Putnam grundar dock sin uppfatning om det sociala kapitalet i empiriska förhållanden. Hans 

utgångspunkt i föreningslivets betydelse för genererandet av socialt kapital bottnar i hans 

observationer både av en reform av regionala myndigheter i Italien och av samhällsförändringar, bland 

annat inom föreningslivet och medborgarengagemanget, i USA som sammanfaller med en minskning 

av landets sociala kapital. Putnam menar att socialt kapital får effekter både på vad som går in i 

politiken och på dess resultat eller effekter.61 I fallet med de regionala myndigheterna observerade 

Putnam och andra forskare att reformen fick vitt skilda resultat i olika regioner. Utformningen av de 

nya myndigheterna såg likadan ut i alla regioner, och detta kunde alltså inte vara förklaringen. Däremot 
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observerade de stora skillnader i andra aspekter, så som politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt 

mellan de olika regionerna. Det de upptäckte var att i de regioner som hade en stark tradition av 

medborgarengagemang lyckades de nya regionala myndigheterna mycket bättre.62 Utifrån detta 

byggde sedan Putnam vidare på denna tes om engagemangets betydelse när han riktade blicken mot 

de amerikanska förhållandena.  

Några saker som är viktiga att lägga märke till i Putnams teorier kring det sociala kapitalet är dels den 

vikt han lägger vid direkta kontakten mellan människor ansikte mot ansikte, och dels att föreningslivets 

förmåga att skapa socialt kapital inte främst handlar om antalet medlemmar utan snarare om hur 

engagemanget och aktiviteten ser ut hos dessa medlemmar.63 Exempel på sådana saker som han ser 

som effektiva för skapandet av socialt kapital är deltagande på föreningens möten, hur stor andel av 

medlemmarna som tar ledarroller och förtroendeuppdrag och hur mycket tid medlemmarna lägger 

ned på organisationen eller föreningen. Att Putnam ser dessa saker som betydelsefulla för förmågan 

att skapa socialt kapital påverkar också hans slutsatser om effekterna av ett förändrat föreningsliv. Den 

bild han ger av det amerikanska föreningslivet beskriver nämligen inte bara stora minskningar av 

antalet medlemmar, utan också betydande skillnader i hur engagemanget ser ut hos de som är med i 

en förening. Putnam nämner också att de finns vissa undantag av engagemang där medlemsantalen 

faktiskt inte har gått ned, som till exempel när det gäller miljörörelsen eller olika former av nätverk och 

grupper som uppstår genom användning av internet.64 Störst skillnad ser han i det sistnämnda.65 Detta 

menar han dock inte kan täcka upp för den nedgång som finns på andra håll eftersom de är 

förhållandevis små och också för att det inte alltid är klart hur mycket de engagerar sina medlemmar 

på ett sätt som genererar social kapital. Framförallt när det gäller internet ser han dock att det finns 

en stor potential beroende på hur vi använder oss av det.66 Putnam menar att internet och de former 

av kommunikation och underhållning som det möjliggör i nuläget är problematiskt i förhållande till 

socialt kapital bland annat på grund av att det gör folk mindre aktiva och att de gör att vi har mindre 

kontakt ansikte mot ansikte, däremot menar han också att internet måste vara en viktig del av en 

lösning på det underskott av socialt kapital som han observerar ”The key, in my view, is to find ways in 

which Internet technology can reinforce rather than supplant place-based, face-o-face, enduring social 

networks”.67 

Viktigt att nämna är också att det inte bara är föreningslivet som bidrar till det sociala kapitalet, enligt 

Putnam. Även andra typer av sociala kontakter och informella nätverk eller grupper, som till exempel 

att umgås med vänner och familj eller med sina arbetskamrater eller att delta på kvarterets årliga 

grillfest bidrar till att skapa sådana sociala kontakter som skapar socialt kapital.68 Denna uppsats 

kommer dock att fokusera på formella grupper och nätverk i form av föreningar. Putnam menar också 

att medborgarengagemang spelar roll både för det han pratar om som utbud och efterfrågan av 

staten.69 Efterfrågan blir i den bemärkelsen efterfrågan efter en bättre fungerande stat och utbudet är 

statens infrastruktur, bland annat genom statens olika institutioner. I detta erkänner Putnam också 

betydelsen av att staten också spelar roll för det sociala kapitalet vilket skapar en bro till Rothsteins 

resonemang. 
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Det går att ifrågasätta hur motsatta dessa två huvudgrenar egentligen är eller behöver vara varandra. 

Socialt kapital är för Rothstein och Putnam i huvudsak samma sak, det som framförallt skiljer dem åt 

är synen på hur det skapas. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att den ena tolkningen måste ställas 

mot den andra, det är också fullt möjligt att deras skilda perspektiv fångar in olika aspekter av det 

sociala kapitalet beroende på deras respektive utgångspunkter. Kanske är det så att socialt kapital 

skapas både genom, som Putnam menar, ett aktivt civilsamhälle och sociala relationer mellan 

människor som möts på olika sätt och samtidigt också, som Rothstein framhåller, genom tillit till 

statliga institutioner. I den här uppsatsen kommer de aspekterna som berör den delen av det sociala 

kapitalet som berör civilsamhället och föreningslivet att stå i centrum och därför kommer Putnams 

förståelse av det sociala kapitalet att vara central.    

4.2.3 POTENTIELLA PROBLEM – BRIDGING OCH BONDING 
 

”Networks and the associated norms of reciprocity are generally good for those who are inside the 

network, but the external effects of social capital are by no means always positive” skriver Putnam.70 

Detta uttalande överensstämmer med synen på socialt kapital som en resurs. En resurs är oftast inte 

god eller ond i sig själv, utan blir vad den används till. På samma sätt är inte socialt kapital helt och 

hållet i sig självt positivt för samhället eller dess medborgare, istället ligger dess betydelse i att det 

möjliggör för många positiva saker för ett samhälle och får sitt sanna värde först när det kommer till 

uttryck för att på olika sätt stärka samhället. På vilket sätt det sociala kapitalet kan användas, och 

därmed hur stor betydelse det kan få för samhället, påverkas också av vilken typ av social kapital som 

avses. 

Putnam beskriver två former av social kapital, bridging och bonding. Bonding handlar om 

inomgruppsliga relationer och stärker tilliten inom en avgränsad grupp, till exempel inom en förening, 

och bridging handlar istället om att skapa överbryggande relationer mellan grupper.71 Både bridging 

och bonding kan verka positivt för samhället. Det kan dock också bli problematiskt om bonding leder 

till större fördomar mot de som inte är medlemmar av en given grupp.72 Ofta kan dock både bridging 

och bonding samverka, ett exempel på detta utifrån denna uppsats ämnesområde skulle till exempel 

kunna vara en studentkör där sångarna bygger relationer och tillit till varandra, men om de till exempel 

läser olika program eller kommer från olika ställen och på andra sätt utgör en heterogen grupp bildas 

även socialt kapital som bridging. 

4.2.4 TILLIT 
 

”The attitudinal aspects of the concept such as generalized impersonal trust, are the most important 

part of social capital” skriver Rothstein och Stolle. 73 Även Putnam ser denna typ av tillit, som är generell 

och inte knuten till specifika personer som den enskilde har erfarenhet av, som central för det sociala 

kapitalet. I anslutning till detta skriver han också om något han kallar för ”generalized reciprocity”, eller 

generaliserad ömsesidighet.74 Detta går ut på en tanke om att - jag hjälper dig nu, utan förväntan på 

att du ska återgälda tjänsten direkt, utan istället med en förväntan och förtröstan på att den gången 

det är jag som behöver hjälp så är det någon som hjälper mig, även om det inte är den personen som 

jag personligen själv hjälpte den första gången. Denna generaliserade ömsesidighet är avgörande, 
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menar Putnam, för det sociala kapitalet och är också kopplad till tillit eftersom den bygger på en slags 

tillit till att andra kommer att agera på samma sätt och hjälpa mig i en sådan situation.75 

Både Putnam och Rothstein pratar i detta fall om en generaliserad tillit till andra människor, inte till 

staten. Däremot skiljer sig de båda åt i vad de ser som den viktigaste bidragande delen i att skapa 

denna typ av tillit. För Rothstein handlar det i stor utsträckning om att en tilltro till att de offentliga 

institutionerna kommer att fungera och straffa de som bryter mot samhällets regler, vilket gör att 

medborgarna litar på att eftersom att dessa institutioner fungerar är de så stor risk för individer att 

bryta mot dessa regler att de flesta kommer att välja att följa dem istället.76 För Putnam bottnar en 

stor del av denna tillit istället i den erfarenhet en människa har av andra människor genom de sociala 

kontakter en person har haft med andra i olika typer av sociala sammanhang, inte minst genom 

föreningsengagemang.77 Han påpekar också att tillit också ökar sannolikheten för 

medborgarengagemang ”people who trust others are all-round good citizens, and those more engaged 

in community life are both more trusting and more trustworthy”.78 Putnams och Rothsteins respektive 

syn på vad som är den huvudsakliga orsaken till generaliserad tillit speglar också deras skilda ingångar 

i synen på socialt kapital eftersom denna typ av tillit också blir ett sätt att mäta det sociala kapitalet 

och operationalisera det, som används inte bara av Putnam och Rothstein utan även av andra forskare 

inom fältet. 

Inomgruppslig tillit bidrar definitivt till relationerna inom gruppen. Även om den tilliten är begränsad 

till att bara gälla de egna gruppmedlemmarna, så bidrar den åtminstone till en ökad tillit mellan 

gruppmedlemmarna.79 Om vi pratar om till exempel rasistiska eller nazistiska grupper så kommer en 

sådan typ av ökad inomgruppslig tillit sannolikt också innebära en minskad tillit till personer som 

befinner sig utanför gruppen. Så länge som den inomgruppsliga tilliten inte utvecklas på bekostnad av 

den mellangruppsliga eller generella tilliten, det vill säga att den inte leder till att till exempel aktiv 

motarbeta dem som står utanför gruppen, så kan även den inomgruppsliga tilliten ha potential att 

verka till samhällets fördel. 

Lars Trädgårdh menar också i den antologi om tillit i Sverige som han är redaktör för att tilliten med 

största sannolikhet samvarierar med flera andra faktorer, till exempel utmärks Sverige och de andra 

nordiska länderna förutom av ett högt socialt kapital även av hög jämställdhet och jämlikhet, låg 

korruption och hög laglydighet.80 Detta visar på hur svårt det kan vara att isolera orsak från verkan när 

det gäller socialt kapital och tillit, som vi redan har varit inne på är det också troligt att det är fler 

variabler som påverkar det sociala kapitalet, och som också påverkas av socialt kapital. 

4.2.5 ROTHSTEIN OCH PUTNAM? 
 

Om det stämmer att föreningslivet kan ha en förstärkande effekt på de demokratiska institutionerna 

så utgör detta också en beröringspunkt mellan de ståndpunkter som representeras av Putnam och 

Rothstein. 

Lundåsen menar att det har skett en förändring i hur samhällsvetenskaplig forskning generellt ser på 

föreningslivets roll i förhållande till socialt kapital och att detta förhållningssätt generellt har blivit mer 
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kritiskt inställt till föreningslivets roll.81 Detta, tillsammans med ett annorlunda empiriskt läge, kan 

mycket väl vara en del i att Putnam mött så hård kritik från nordisk forskning. Det är också en del i 

utvecklandet av en sådan teori över tid att även andra faktorer vägs in för att skapa en mer nyanserad 

bild av verkligheten. Att påstå att föreningslivet är den enda faktorn som kan generera socialt kapital 

framstår som naivt, men det betyder inte att föreningslivet inte kan bidra till att skapa detsamma. En 

mycket viktig faktor för att ta ställning i frågan om föreningslivets betydelse är vilket demokratiideal 

som ses som eftersträvansvärt, samt vilken roll staten bör ta.82 Surveyundersökningar har haft svårt 

att visa på de effekter som Putnam menar finns från föreningslivet på demokratin, menar hans 

kritiker.83 Denna typ av undersökningar har dock inte heller möjlighet att fånga in hela bilden av de 

samband som eftersöks. 

4.2.6 FÖRENINGSLIV OCH SOCIALT KAPITAL 
 

SCB och föreningslivet i Sverige menar att forskarna i stort sett är överens om att föreningslivet är bra 

för demokratin.84 Det svenska föreningslivet har onekligen haft, och har fortfarande en stor påverkan 

på samhället genom att engagera en så stor andel av befolkningen, men det är långt ifrån den enda 

faktorn som påverkar genererandet av socialt kapital eller bibehållandet av en stabil och vital 

demokrati. 

De som redan engagerar sig på något sätt är också mer benägna att engagera sig på andra sätt.85 Denna 

trend syns inte minst bland respondenterna till denna uppsats, som samtliga haft mer än ett 

engagemang, trots sin relativt sett låga ålder, och i flera fall också haft flera parallella engagemang 

någon gång under sin studietid. Om vi utgår ifrån att engagemang är positivt så låter detta som något 

bra, men vi bör också komma ihåg att även det motsatta gäller, nämligen att de som inte redan är 

engagerade har en lägre sannolikhet att engagera sig senare, och riskerar därmed att helt hamna 

utanför föreningslivet. Detta är negativt för samhället eftersom det ökar riskerna för segregering 

mellan olika grupper där den överbryggande tilliten, bridging, riskerar att utebli till förmån för bonding 

inom gruppen och ett skapande av ett vi och dem, detta särskilt när det gäller mycket homogena 

grupper. 

 

4.3 SOCIALT KAPITAL, FÖRENINGSLIV, 

DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
 

Utifrån den forskning som gjorts inom området verkar det som att socialt kapital på flera sätt 

samverkar med demokrati, även om orsakssambandens riktningar inte är helt klargjorda. 

”Ett metodproblem sammankopplat med studier av föreningslivet är svårigheten att avgöra vad som 

är orsak och vad som är verkan. Är de så att det är människor med speciella egenskaper som väljer att 

delta i föreningslivet som många studier gör gällande? Eller är det så att deltagande i föreningslivet 

påverkar dem som är aktiva?” frågar sig Susanne Lundåsen.86 Verkligheten kanske landar någonstans 

                                                           
81 Lundåsen, s. 62 
82 Lundåsen, s. 69 
83 Lundåsen, s. 71 
84 SCB och Föreningslivet i Sverige, s. 59 
85 Svedberg, Essen och Jegermalm, s. 15 
86 Lundåsen, s. 34 



23 
 

mellan dessa ytterligheter. Det finns vissa faktorer som gör de mer sannolikt att en given person 

kommer att söka sig till föreningslivet, så som till exempel utbildning eller en familjetradition av 

engagemang. Deltagande i föreningslivet får dock också konsekvenser för de som engagerar sig i form 

av att de kanske tillgodogör sig vissa kunskaper. Framförallt är det dock kanske den kollektiva effekten 

av att en stor andel av en befolkning engagerar sig frivilligt som får en effekt på en samhällsnivå, 

snarare än de individuella konsekvenserna som får effekter på samhället. Detta är också en skillnad 

som Susanne Lundåsen identifierar mellan Putnam och flera efterföljande studier av andra forskare, 

där Putnam har fokuserat på socialt kapital som en resurs som bildas kollektivt i grupper eller 

samhällen, medan andra har betraktat det sociala kapitalet som en individuell resurs.87 Lundåsen lyfter 

också fram att synen på föreningsengagemang kan påverka vilka effekter engagemanget får.88 Detta 

är något denna uppsats tar fasta på när respondenternas syn på sitt eget engagemang och 

föreningsengagemang i allmänhet sätts i fokus. 

Synen på vilken roll föreningslivet har i samhället beror också på vilken syn vi har på demokrati och hur 

denna bör fungera.89 Tron på föreningslivets förmåga att främja demokrati är enligt Lundåsen befogad 

bara i de fall där demokratin redan är närvarande, där kan föreningslivet bidra till att stärka och skydda 

demokratin mot icke-demokratiska krafter, föreningslivet kan dock inte ensamt skapa demokrati utan 

måste för detta samverka med andra krafter.90 Angående motsättningen mellan Putnams och 

Rothsteins teorier om föreningslivets roll i skapandet av socialt kapital skulle detta kunna peka på att 

det finns olika former av socialt kapital som i bästa fall samverkar för att skapa och upprätthålla en 

stabil demokrati. Det sociala kapitalet och demokratin skulle i sådana fall samverka på ett sådant sätt 

att de främjar och skyddar varandra, något vi också kan observera genom att de båda verkar finnas 

representerade i samhällen med högt socialt kapital. Demokratin upprätthåller de mänskliga 

rättigheterna, inklusive rättigheter så som organisationsfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet, vilka är 

grundläggande för ett fungerande föreningsliv. Föreningarna kan sedan använda sig av dessa 

rättigheter för att kunna existera och bedriva verksamhet, och upprätthåller också samtidigt 

demokratiska värderingar genom nyttjandet av dessa rättigheter, samt genom demokratiska 

organisatoriska strukturer. Samtidigt bildas socialt kapital både genom aktivitet inom föreningarna och 

genom att stabila statliga institutioner bidrar till att öka medborgarnas generella tillit. När socialt 

kapital på detta sätt kan bildas både från statlig nivå och gräsrotsnivå bidrar detta till att upprätthålla 

en levande och aktiv demokrati som förmår upprätthålla och skydda rättigheter. På detta sätt kan alltså 

demokrati, mänskliga rättigheter och föreningslivet samverka. För att dessa positiva förstärkande 

effekter ska kunna uppstå verkar det dock finnas vissa krav, både på saten och föreningarna, som 

måste uppfyllas. Föreningarna måste stå för demokratiska värderingar och får gärna också ha en 

demokratisk organisatorisk struktur, det viktigaste är dock att de står för demokratiska värderingar och 

att de inte är icke-demokratiska eller diskriminerande i värderingar eller verksamhet.91 Av staten krävs 

en respekt för mänskliga rättigheter, ett demokratiskt styrelseskick och byråkratiska möjligheter att 

starta och bedriva föreningsverksamhet. Praktiskt stöd till föreningslivet, både ekonomiskt och i form 

av stöd vid registrering av verksamheten och information och liknande, är förmodligen också någonting 

positivt. 
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4.3.1 SAMMANFATTNING 
 

Poängen med det sociala kapitalet ur en demokratisk synvinkel är inte det sociala kapitalet i sig utan 

dess funktion för demokratin, och därigenom även för skyddet och upprätthållandet av de mänskliga 

rättigheterna. Det sociala kapitalet är en resurs som ett samhälle, eller grupper inom ett samhälle kan 

ha och som kan verka för att skapa ett stabilt och aktivt civilsamhälle, och som skapas genom ett stabilt 

och aktivt civilsamhälle. Det kan verka motsägelsefullt att ett fenomen både skapar och skapas av ett 

annat, men relationen mellan civilsamhället och föreningslivet å den ena sidan och det sociala kapitalet 

å den andra verkar på detta sätt ömsesidigt i förhållande till varandra på ett liknande sätt som vi 

tidigare diskuterade relationen mellan demokrati och mänskliga rättigheter. De både bygger på 

varandra, är beroende av varandra och stärker varandra. 

Om vi alltså utgår ifrån att föreningslivet har en viktig roll i att generera socialt kapital utgår vi därmed 

också från att det har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle och för de mänskliga rättigheterna. 

5. FORSKNINSÖVERSIKT, FÖRENINGSLIVET I 

SVERIGE 
 

5.1 FOLKRÖRELSERNA OCH DEMOKRATISK UTVECKLING I SVERIGE 
 

Folkrörelserna har utmärkts av några kännetecknande drag, både organisatoriskt och innehållsmässigt. 

Rent organisatoriskt återfinns folkrörelserna på flera nivåer, alltså både lokalt, regionalt och nationellt, 

de bygger på devisen en medlem, en röst och de är ofta stora och välorganiserade. Innehållsmässigt 

bedriver de en verksamhet med en samhällsförändrande ambition och varaktighet.92 De har därmed 

tagit en tydlig politisk roll i samhället. Som har noterats tidigare är det dock viktigt att se att även 

föreningar som inte har en uttalat politisk agenda kan komma att få politiska eller samhälleliga 

effekter. Som Svedberg, Essen och Jegermalm skriver: 

Även politiska och sociala intressen formuleras och formeras inom andra organisationer än de med 

uttalade politiska ambitioner. Organisationerna i det svenska civilsamhället är i denna mening 

mångtydiga, vilket innebär att även organisationer utan en direkt politisk framtoning kan formera 

politiska opinioner. Detta är viktigt att uppmärksamma, inte minst då det ideella engagemanget 

och ideella organisationer ibland uppfattas som apolitiska och det civila samhället som en 

gemensam medborgerlig arena bortom partipolitiken.93 

Utvecklingen av demokrati i Sverige har utmärkts av att medborgarna har haft ett stort engagemang 

inom organiserade sociala aktiviteter mellan valen, och den svenska demokratin har därför ibland 

kallats för en folkrörelsedemokrati.94 Ett sätt på vilka de svenska folkrörelserna och föreningarna var 

viktiga för utformandet och framväxten av demokrati i Sverige var att de olika folkrörelserna erbjöd 

möjligheter för de svenska medborgarna att mobilisera och organisera sig för att kunna ställa krav på 

samhället och de politiska ledarna.95 De skapade forum för opinion. Denna typ av föreningslivseffekt 
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överensstämmer också med synen på föreningslivets roll i att skapa möjlighet till just sociala 

infrastrukturer som skapar fler eller andra offentliga rum eller sociala arenor. Detta tillsammans med 

föreningslivets förmåga att utveckla kompetenser för gemensamt, demokratiskt beslutsfattande och 

hur de kan verka för att förstärka institutioner i den representativa demokratin utgör anledningar till 

varför föreningslivet kan sägas ha positiva effekter för demokratin.96 I Sverige har folkrörelsens relation 

till staten och makten också lett till att det funnits en tydlig koppling mellan att göra frivilliga insatser, 

att vara medlem i en folkrörelse, och möjligheter till inflytande i den demokratiska processen, detta är 

dessutom något unikt för Sverige och Skandinavien.97 

I ett samhälle som det moderna Sverige kan det dock vara legitimt att ställa sig frågan om civilsamhället 

och föreningslivet verkligen spelar samma roll i dagens samhälle, som redan är en fungerande 

demokrati, jämfört med hur det såg ut under demokratins framväxt. Det är inte orimligt att anta att 

föreningslivets roll ser något annorlunda ut i dagens samhälle än vad den har gjort historiskt, det finns 

dock fortfarande goda skäl att begrunda den roll som ett föreningsliv som engagerar en stor del av de 

svenska medborgarna fortsätter att spela i en modern demokrati.  

5.2 DEN SVENSKA DEMOKRATIN 
 

Det finns flera sätt att mäta graderna av demokratins kvalitet och vitalitet. Ett av de mest 

grundläggande är att utgå från en minimal demokratimodell och helt enkelt titta på valdeltagandet. I 

Sverige är detta relativt högt, vilket tyder på en stark ställning för demokratin. 

98 

Även vid en internationell jämförelse är den svenska demokratin stark. Enligt The Economist 

Intelligence Unit’s demokratiindex är Sverige det tredje mest demokratiska landet i världen år 2018, 

och enligt Freedom House är Sverige ett av världens friaste länder.99 Demokratiindex räknas ut med 

hänsyn till valprocesser, medborgerliga rättigheter och friheter, regeringens funktionalitet, politiskt 

deltagande och politisk kultur. Freedom House ranking grundar sig på politiska och medborgerliga 

rättigheter i både lagstiftning och implementering.100 

5.3 SOCIALT KAPITAL I SVERIGE 
 

Robert Putnams studier om Italien och USA skapade ett intresse kring frågan om socialt kapital, och 

forskare runt om i världen intresserade sig i en större utsträckning för frågor om hur socialt kapital 

genereras och vad det betyder för samhället. Så även i Sverige. Här har dock Putnams syn på 
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föreningslivets centrala roll i genererandet av socialt kapital utsatts för stark kritik, inte minst mot 

bakgrund av att de empiriska förhållandena i Sverige ser mycket annorlunda ut jämfört med de 

amerikanska. De svenska förhållandena är på många sätt vitt skilda från de amerikanska, som varit 

centrala för Putnam, vilket gör att det svenska fallet också ser annorlunda ut. Det ska vi titta närmare 

på i det följande avsnittet. 

En viktig aspekt utifrån Rothsteins teori om att socialt kapital skapas genom välfärdsinstitutioner och 

andra statliga institutioner blir de omfattande skillnader som finns till exempel mellan de svenska och 

de amerikanska välfärdssystemen, han menar också att det faktiskt är svårt att hitta två länder som är 

mer olika varandra i detta avseende än just Sverige och USA.101 Välfärdsinstitutionernas utformning är 

dessutom en faktor som särskiljer Sverige inte bara i jämförelse med USA, utan även i jämförelse med 

större delen av världen. Detta beror i mycket hög utsträckning på att Sverige har en unik politisk 

historia av en regeringsmakt som innehavts av socialdemokratin under längre tid än i något annat 

västerländskt land.102 De svenska socialdemokraterna och deras välfärdssystem har därmed haft en 

mycket stor påverkan på utformningen av det svenska välfärdssystemet och den svenska modellen, 

något som i förlängningen alltså även kan påverka förutsättningarna för att bygga socialt kapital i det 

svenska samhället. 

Som vi har gått igenom i teorikapitlet finns det flera olika sätt att mäta socialt kapital eftersom flera 

faktorer samverkar för att skapa socialt kapital. Vi ska titta närmare på den svenska statistiken på några 

av de områdena. När det gäller umgänge med vänner och anhöriga kan vi se att det är en betydligt 

större andel av den svenska befolkningen som umgås med någon nära anhörig varje vecka än som inte 

gör det. Vi kan också se att en majoritet av befolkningen umgås med vänner varje vecka. En del av 

dessa svar kan dock komma från samma personer. Umgänget med nära anhöriga ligger någorlunda 

stabilt, men har minskat något, motsvarande ökande förändring kan vi se hos de som angett att de inte 

har något umgänge med nära anhöriga. Umgänget med vänner har istället ökat något. Sammantaget 

ger detta en bild av att vi umgås något mindre med våra nära anhöriga, men att detta åtminstone 

delvis kan täckas upp av att vi umgås mer med vänner. Höga nivåer av umgänge med vänner och 

anhöriga är positivt i förhållande till genererandet av socialt kapital. 

103 

När vi tittar på tillit ser vi att en betydligt högre andel av de svarande anger att man kan lita på 

människor i allmänhet, än de som anger att man inte kan vara nog försiktig. Utifrån denna typ av 
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generell tillit till människor en inte känner som en indikator på socialt kapital tyder detta på ett relativt 

högt socialt kapital i Sverige. 

104 

Statistik över förtroende för offentliga institutioner i Sverige har varit svåra att hitta, statistiken över 

umgänge med vänner och anhöriga, samt över generell tillit visar dock tillsammans en bild av ett 

svenskt samhälle med tillgång till socialt kapital som en resurs för demokratin.  

5.4 FÖRENINGSLIVET I DAGENS SVERIGE 
 

År 2003 gav SCB och föreningslivet i Sverige ut en rapport som behandlar frågor om välfärd, socialt 

kapital och förändringar i föreningslivet mellan åren 1992 och 2000.105 Rapporten kommer fram till att 

det finns nedåtgående medlemstal i nästan alla typer av föreningar och att denna minskning 

framförallt gäller det som har utgjort folkrörelsens kärna, nämligen de fackliga organisationerna, de 

politiska partierna, konsumentkooperationen och nykterhetsrörelsen.106 Denna uppfattning stärks av 

demokratiutredningen år 2000, som också finner att de politiska partierna och de traditionella 

folkrörelserna har svårare förutsättningar i dagens samhälle än tidigare, enligt utredningen bärs de i 

större utsträckning än tidigare av sina äldre medlemmar och har svårt att värva yngre medlemmar som 

kan ta de äldres plats.107 Av större vikt för denna uppsats än statistik över föreningarnas medlemsantal 

är dock de förändringar som har skett i föreningslivets utformning och sammansättning. SCB och 

Föreningslivet i Sverige kommer fram till att det svenska föreningslivet totalt sett försvagades under 

90-talet. Vidare konstaterar de att föreningslivets strukturer och sammansättning har förändrats på 

flera punkter. Generellt sett finns en svag återväxt i föreningarna, det är svårt att värva nya, framförallt 

unga, medlemmar och föreningarna får en högre medelålder, medlemskapen har också blivit mer 

passiva, eller mindre aktiva, vilket gör att ett mindre antal förtroendevalda lägger ned mer tid per 

person än tidigare.108 Rapporten konstaterar också att det har skett en avpolitisering i föreningarna.109 

Denna består i flera delar. För det först så tappar de politiska partierna medlemmar utan att detta 

kompenseras genom nyrekrytering. För det andra har föreningslivet förlorat lite i sin roll som 
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demokratiskola i och med att deltagandet har blivit mer passivt och färre tar på sig förtroendeuppdrag. 

För det tredje så observerar de att föreningarnas verksamhet mindre ofta är inriktad runt politik. 

Denna negativa bild av det ideella engagemangets utveckling i Sverige delas dock inte av alla. År 2010 

skrev Svedberg, Essen och Jegermalm vid Ersta Sköndal högskola en rapport vid namn ”svenskarnas 

engagemang är större än någonsin” där de redovisar en helt annan bild av det moderna svenska 

föreningslivet. ”Talet om ett minskat engagemang i ideellt arbete (och därmed en snabb erosion av det 

sociala kapitalet) har inte något generellt empiriskt stöd” skriver de.110  Att de kommer fram till ett så 

annorlunda resultat beror delvis på att de utgår från en delvis annorlunda forskningsfråga, de riktar 

nämligen sin uppmärksamhet mot fler former av aktivitet genom frivilliga insatser och arbete i både 

föreningar och andra medborgarengagemang.111 De utgår alltså från aktivitet, till skillnad från SCB och 

föreningslivet i Sverige, som utgår ifrån medlemskap.112 Svedberg et. Al. hävdar, som titeln antyder, 

att svenskarnas engagemang är större än någonsin, de menar att det ideella engagemanget även 

fortsatt är mycket högt och att de förändringar som kan iakttas framförallt handlar om ”en viss 

omfördelning av engagemanget både mellan organisationstyper och uppgifter”.113 I detta avseende 

gör de en liknande slutsats som rapporten från SCB och föreningslivet i Sverige, som också, vilket vi 

redan konstaterat, ser flera förändringar i det svenska föreningslivets sammansättning.  

Susanne Lundåsen konstaterar att synen på föreningslivets roll, särskilt i förhållande till 

samhällsutvecklingen, i stor utsträckning hänger samman med de respektive forskarnas 

utgångspunkter, så att de som fokuserar på de traditionella folkrörelserna har en mer pessimistisk syn 

på utvecklingen eftersom att trenden där har varit en minskad aktivitet.114 Detta relaterar också till 

betydelsen av bilden av ett önskvärt samhälle. Om ett önskvärt samhälle ses som ett samhälle där 

folkrörelserna har en fortsatt stark ställning och stor roll blir också folkrörelsernas minskade förmåga 

att skapa engagemang en viktigare del av synen på föreningslivet och dess roll för det sociala kapitalet. 

De som istället har en mer övergripande bild av föreningslivet och de nya och förändrade former av 

engagemang som kan finnas där har istället en mer positiv bild av det svenska föreningslivets fortsatta 

relevans och vitalitet.115 Demokratiutredningen delar en sådan mer optimistisk syn på utvecklingen 

inom föreningslivets sammansättning. Den menar att det alltjämt finns ett omfattande och viktigt 

engagemang inom det svenska föreningslivet, även om det delvis tar sig nya uttryck, de observerar 

bland annat att det frivilliga arbetet ökar, men att engagemanget inom de traditionella folkrörelserna 

minskar.116 

Vi kan konstatera att föreningslivet inte existerar i ett vakuum, utan påverkas i allra högsta grad av 

utvecklingen i resten av samhället. Problem som syns i andra delar av samhället i frågor som rör välfärd 

och demokrati, så som minskat deltagande, individualisering och stark social skiktning, syns även inom 

föreningslivet. ”Föreningsdeltagandet har utvecklats analogt med förutsättningarna för 

föreningsdeltagande” menar SCB:s rapport.117 Den pratar bland annat om sambandet mellan att arbeta 

och att vara föreningsaktiv. Engagemanget hos unga speglar nämligen, menar de, delvis de 

konjunktursvängningar som har gjort att fler unga är arbetslösa. Eftersom att sysselsättning ökar 

sannolikheten för föreningsengagemang kan en del av nedgången vi ser bland unga förklaras av detta. 
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En annan faktor som spelar in är att unga också hittar nya, icke-traditionella sätt att engagera sig. 

Svedberg et. Al. gör ett liknande konstaterande när de beskriver nya former av engagemang, till 

exempel genom användande av internet och sociala medier, som engagerar stora delar av de yngre 

generationerna medborgare. Denna typ av engagemang ser de dock som kompletterande och inte som 

en ersättare till det traditionella föreningsengagemanget.118 Demokratiutredningen menar också att 

dessa nya former av engagemang är något som samhället bör ta tillvara på.119 Detta visar på 

utredningens fortsatta tro på föreningslivets betydelse för samhället. 

Demokratiutredningen lägger också stor vikt vid riskerna kring social ojämlikhet.120 När det gäller 

ojämlikhet i föreningslivet så kan det vara värt att nämna att denna kan finns inom flera olika faktorer. 

Den typiska frivilligt engagerade personen i Sverige är en högutbildad, förvärvsarbetande, svenskfödd 

man med bra inkomst, föreningstradition i uppväxtfamiljen och barn.121 I termer av att föreningslivet 

får en effekt på demokratin är det viktigt att begrunda sådana saker som berör även dessa delar av 

föreningslivets sammansättning, särskilt när det gäller frågor där föreningsengagemanget på olika sätt 

kanske får inflytande över sakfrågor eller på andra sätt tydligt kommer i kontakt med politiken. Då blir 

det särskilt viktigt att ställa sig kritisk till vilka röster som hörs och får ta plats inom föreningslivet, och 

att beakta vilkas intressen som tas tillvara av detta. Omfattande förväntningar har ställts, och ställs, på 

föreningslivets möjligheter att bidra till en positiv samhällsutveckling, men frågan är dels hur stor del 

av dessa förhoppningar som är realistiska och dels hur förutsättningarna för detta påverkas av 

tendensen att de som redan är välintegrerade inkluderas samtidigt som de som i andra aspekter av 

samhällslivet hamnar utanför även hamnar utanför föreningslivet.122 Kan det vara så att en överdrivet 

hög förväntan på föreningslivets kapacitet riskerar  att dra det så långt att föreningsengagemanget blir 

ett krav för ett fullvärdigt samhällsmedborgarskap? 

Så hur stor del av den svenska befolkningen omfattas egentligen av någon form av 

föreningsengagemang? Här skiljer det sig åt inom olika organisationstyper och verksamheter. SCB:s 

undersökningar om levnadsförhållanden visar till exempel att år 2014 - 2015 var 29, 8 % av 

befolkningen medlemmar i en idrotts- eller friluftsförening, 71, 8 % var medlemmar i en facklig 

organisation, 10,5 % var med i någon form av kulturförening och 5,3 % av befolkningen var medlemmar 

i ett politiskt parti.123 Med andra ord är det en mycket stor andel av den svenska befolkningen som på 

något sätt engagerar sig inom föreningslivet. 

Slutligen kan vi alltså konstatera att det svenska föreningslivet fortsätter att engagera en mycket stor 

del av den svenska befolkningen, och genom att spela roll för en så stor andel av medborgarna 

fortsätter det att påverka samhället på olika sätt, även om dessa sätt också kan vara utsatta för 

förändringar i samband med att själva föreningslivets strukturer och sammansättning förändras. 

”Tilltron till föreningarna som universallösare av sociala och politiska problem har traditionellt varit 

mycket stark” skriver SCB och föreningslivet i Sverige.124 En sådan tro på föreningslivet som ett 

universalmedel för socialt kapital och demokrati bör förkastas, föreningslivet varken kan eller bör 

förväntas stå för hela tyngden av ett sådant ansvar, och orsakssambanden är, som diskuterats ovan, 

också mycket mer komplexa än så. Detta blir särskilt viktigt att ha i åtanke mot bakgrund av de 

ojämlikheter som finns och riskerar att skapas genom och inom föreningslivet. Det finns dock goda skäl 
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att vidare undersöka den roll som föreningslivet spelar för den svenska demokratin och för 

genererandet av socialt kapital i Sverige på grund av den starka ställning som föreningslivet har i landet. 

Folkrörelserna och föreningslivet i allmänhet måste också förhålla sig till de förändringar som sker 

inom föreningslivet och i samhället i övrigt. Föreningslivets rent organisatoriska form är inte heller 

tillräckligt för att avgöra deras värde i att bidra till bildandet av socialt kapital.125 För att undersöka 

föreningslivets bidrag till bildandet av socialt kapital och dess bidrag till den svenska demokratin måste 

vi därför även titta på föreningarnas verksamheter och hur dessa påverkar medlemmarna som 

samhällsmedborgare och individer. 

 

6. ANALYS 
 

6.1 FÖRENINGSBAKGRUND 
 

För att få en bättre förståelse av materialet ska vi börja med att titta närmare på respondenternas 

bakgrund inom föreningslivet. En grundläggande förståelse av respondenternas bakgrunder är 

nödvändig för att kunna sätta deras övriga svar och tankar kring föreningsengagemangets betydelse 

för samhället i ett större perspektiv. Under intervjuerna framkommer det tydligt att 

föreningsengagemanget har spelat och spelar väldigt stor roll för respondenterna på flera olika sätt, 

och att det har en viktig roll i deras liv. Det kan till exempel handla om att få syssla med saker som 

intresserar dem, att få genomföra visioner och projekt och om den sociala funktionen där 

föreningslivet för flera av respondenterna har gett värdefulla vänskapsrelationer.  

”Jag insåg att det enda sättet för mig att hitta ett ordentligt sammanhang där jag kände att jag kunde 

vara mig själv och vara med någorlunda likasinnade var inte att umgås med folk i klassen, utan det var 

att umgås med folk i de ideella föreningarna jag är med i nu”, säger till exempel Alice. Emelie säger 

också att föreningsengagemanget för henne har varit väldigt betydelsefullt för hur hon identifierar sig.  

Emelie: ”Just nu är det (föreningsengagemanget) en väldigt stor del av hur jag identifierar mig, och 

jag tror att jag kommer vara en sådan person som engagerar sig hela livet. Kanske inte alltid på 

samma sätt eller lika mycket, för det kommer nog inte att gå med jobb och kanske barn också, men 

på något sätt kommer jag nog alltid vara engagerad.” 

Av de sex personer som intervjuats är samtliga på något sätt engagerade inom mer än en 

studentförening. Samtliga har dessutom haft flera olika förtroendeuppdrag inom en eller flera av dessa 

föreningar, nästan alla har dessutom haft mer en ett förtroendeuppdrag parallellt någon gång under 

sin studietid. Två av respondenterna har aktivt valt att inte ha några förtroendeuppdrag just nu på 

grund av att de vill fokusera på anda saker för en tid, de är dock fortfarande medlemmar i fler än en 

förening och har båda haft flera parallella förtroendeuppdrag och på andra sätt aktiva medlemskap 

tidigare under sin studietid. En av respondenterna har ett förtroendeuppdrag som kräver neutralitet 

gentemot andra föreningar, varför hen inte kan vara aktiv i någon av dessa, där hen tidigare varit aktiv, 

för tillfället. Två av respondenterna har mer än ett förtroendeuppdrag just nu. De flesta av 

respondenterna befinner sig närmare slutet än början av sina studier vilket också gör att de har haft 

tid på sig at utveckla sina engagemang. Endast en av respondenterna har inte haft något 

                                                           
125 SCB och Föreningslivet i Sverige, s. 59 



31 
 

föreningsengagemang innan studietiden. På grund av att intervjuerna har varit semistrukturerade finns 

inte exakta svar på alla de variabler som redovisas i tabellen nedan, de tjänar dock ändå till att ge en 

överblick av respondenternas föreningsengagemang. 

 

Forskningen visar, som har konstaterats tidigare, att uppväxtfamiljens engagemang är en viktig faktor 

för att avgöra sannolikheten för att en person ska engagera sig inom föreningslivet. Detta verkar 

stämma väl överens med respondenternas svar kring frågor om hur föreningsengagemanget sett ut i 

familjen under uppväxten. Emelie säger att hon tror att hon har fått med sig från sina föräldrar att det 

är positivt att engagera sig eftersom de båda varit engagerade, och att även om de inte direkt 

diskuterade engagemanget under uppväxten så har det hela tiden varit ett beteende som 

uppmuntrats. 

Emelie: ”Engagemang finns i familjen också, jag har pratat med mina föräldrar om det som vuxen, 

då har jag insett att de också har varit aktiva. Både mamma och pappa har varit engagerade och 

jag tänker att jag har fått det med mig därifrån att det är positivt att engagera sig. Och det här med 

att man hjälps åt. Är man en förening så hjälps man åt, alla måste hjälpa till, man kan inte bara 

förvänta sig att allt ska finnas. Alla kan inte bidra alltid till allt hela tiden, men man kan bidra till 

någonting i det stora hela.” 

Alice lägger fram en liknande synpunkt när vi pratar om hur hon ser på sitt engagemang i framtiden, 

och menar att hennes föräldrars engagemang under uppväxtåren visar att det är möjligt att kombinera 

ett aktivt föreningsmedlemskap och förtroendeuppdrag med till exempel att ha familj. Samtliga 

respondenter har som sagt svarat att det har funnits någon slags föreningsengagemang i deras 

uppväxtmiljö, även för My, vars äldre familjemedlemmar var aktiva främst under sin studietid, men 

inte senare i livet, anger att hon tror att deras engagemang fått stor betydelse för hennes eget 

engagemang under studietiden. Detta gäller särskilt de föreningar hon varit med i under studietiden 
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eftersom det är i dessa som familjemedlemmarna tidigare varit aktiva inom och berättat om. Detta 

visar på att en historia av engagemang kan få en viktig betydelse även i ett fall där det inte funnits 

något aktivt engagemang under själva uppväxttiden. I Mys fall så är även hennes syster föreningsaktiv, 

om än inte på universitetet eftersom hon inte studerar där än, detta ligger också i linje med ett sådant 

samband.  

I svaren från respondenterna kan vi alltså se både exempel på att engagemanget går i arv från 

uppväxtfamilj till barn, och på att engagemang föder engagemang i form av att när en väl börjar 

engagera sig i något är det lättare att också engagera sig i något annat. 

6.2 TID 
 

För samtliga respondenter har deras samlade engagemang lett fram till att de lägger mycket tid på sina 

engagemang, och för några av respondenterna innebär detta gott och väl en heltidssysselsättning vid 

sidan av studierna under kortare eller längre perioder.  

Isak: ”Jag lägger mycket mer tid på mina föreningar än på skolan, men min utbildning kräver inte 

heller att jag ska lägga så mycket tid och därför finns den tiden.” 

Exakt hur mycket tid respondenterna lägger eller har lagt på sina engagemang varierar, och det har för 

de flesta också varierat över tid. Den som har lagt ned allra mest tid är Robin, som uppskattar att han 

som mest lade ned så mycket som 60 timmar på en vecka. Han är dock inte ensam om att lägga mycket 

tid på sina föreningsengagemang, flera av de andra har också under delar av sitt engagemang lagt 

mellan 20 och 40 timmar på en vecka. Även att lägga 8 timmar av en vecka på föreningsengagemang, 

vilket Robin och Alice uppger att de gör i nuläget, är jämfört med hela landet en hög siffra. År 2009 var 

det genomsnittliga antalet som en aktiv person lägger på ideellt arbete på en månad 16 timmar.126 

Respondenterna ligger därmed väl över genomsnittet. Tros att den generella bilden är att ungdomar 

engagerar sig i mindre utsträckning nu än tidigare så ligger alltså denna grupp långt över genomsnittet 

i denna aspekt. Detta stämmer också in på den bild som säger att färre gör mer, i det här fallet kan vi 

se exempel på ett fåtal individer som lägger ner mycket eller väldigt mycket tid på frivilligt arbete inom 

sina föreningar. 

6.3 DRIVKRAFTER 
 

Att respondenterna lägger alla dessa timmars arbete och engagemang på sina olika föreningar gör det 

också intressant att fråga om vad de ser som sina drivkrafter. Vad är det som får dem att lägga ned 

den tid som de lägger på föreningsengagemanget, och vad upplever de att de får ut av det? Här är det 

tydligt att det är en sak som de alla har gemensamt, nämligen att de gör det de gör för att de tycker 

att det är roligt. 

”Jag har ju bara varit aktiv i sådant som jag själv tycker är roligt” säger  Alex och lägger sedan till att 

”det är ju både för att jag själv får ut något av det och för att jag vet att det är genom att andra som 

var engagerade innan mig drog med mig som jag blev engagerad”. Det sistnämnda påståendet får även 

ett eko hos Robin, som också säger att det delvis handlar om en vilja att ge tillbaka, ”många gånger har 

det handlat om att vilja ge någonting tillbaka” säger han. Även Alice pratar om att ge tillbaka eller vara 

till nytta för föreningen i fråga, när jag frågar vad som driver henne svarar hon att det är för att hon 
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känner att hon har kompetens och möjlighet att bidra till föreningen. ”För att jag har kompetens som 

gör att jag kan hjälpa till, antingen i att utveckla föreningen eller genom att hjälpa människor i 

föreningen att nå mål som de vill nå.” Robin menar också att hans engagemang ofta har handlat om 

att ”engagera sig för ett syfte som varit rimligt, kul, givande och bra på olika sätt”. Detta relaterar också 

till något som Emelie sade om att en stor drivkraft för henne är att se att det engagemang hon lägger 

ned skapar ett mervärde för andra ”jag tycker att det är jätteroligt att planera, det ger mig väldigt 

mycket att göra saker där jag ser att andra blir glada för det jag eller vi planerat”. 

Denna typ av inställning till att vilja bidra till något positivt borde definitivt vara att betrakta som en 

bidragande faktor till det sociala kapitalet, både i fråga om de insatser som görs på basis av detta, och 

i fråga om de resultat som detta kan ge upphov till. Exempel på sådana resultat kan vara en aktivitet 

för föreningens medlemmar, ett event som föreningen gör tillsammans med eller inför allmänheten 

eller till exempel att driva föreningen genom styrelsearbete och andra uppdrag. Att den enskilda 

individen ser en glädje i att aktivt bidra till att skapa möjligheter för de olika typer av sådana resultat 

som ger upphov till sociala interaktioner blir därmed också en del i att generera socialt kapital både 

genom att aktivera de som skapar aktiviteterna och genom att aktivera de som deltar i dem. 

En annan drivkraft är att föreningsengagemanget ger variation i vardagen. På frågan om vad som driver 

honom svarar Isak just det, att det ger variation och en möjlighet att koncentrera sig på något helt 

annat för att också få mer energi för att kunna klara av studierna. Han säger också att detta är något 

som har motiverat honom till att engagera sig i föreningar och vara aktiv utöver bara ett medlemskap 

eftersom det ger möjligheten att fokusera på något helt annat, att det behövs komplement i det en 

gör för att en ska kunna göra det bättre.  

Isak: ” Dels så tror jag att det är att jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt att plugga, så jag 

behöver något som tar tankarna bort från det liksom. Jag pluggade jättemycket på gymnasiet och 

då dansade jag ungefär 10 h i veckan också för att få tänka på något annat. Så jag tror att det är 

samma sak nu, att plugga är ett nödvändigt ont, men det är det andra jag brinner för. Så då försöker 

jag lägga så mycket tid som möjligt på annat, och framförallt engagera mig i det och inte bara dyka 

upp på träningar och gå hem. Utan att vara med så att jag faktiskt kan processa det vi gör och 

använda hjärnan på ett annat sätt. Det är lite undanflykt från studier tror jag.” 

 

” Jag tror mycket på konceptet att ha komplement. Att man gör någonting i vardagen och så har 

man en fritidsaktivitet så man får något annat att tänka på, oavsett vad de två sakerna är för 

någonting.” 

 

En annan aspekt som lyfts fram inom vad som driver respondenternas engagemang är ett mer konkret 

exempel på vad man kan få ut av det. Alice säger också att hon hade ”en stark känsla av att det var 

meriterande för framtida jobb”. Hon menar dessutom att hon kan märka av att detta faktiskt stämmer 

också eftersom att hon nu i slutet av studierna har börjat söka arbete och har fått intervjuer för de 

arbeten hon sökt, och konstaterar att ”det har ju känts bra att föreningslivet har gett mig det 

självförtroende jag kanske behöver, eller den kompetens som många andra som inte engagerar sig inte 

får.” En sådan sak som erfarenhet inför arbetslivet kanske inte är den avgörande faktorn som drar dig 

till föreningslivet från första början, men det är inte så svårt att tänka sig att det kan vara en faktor 

som kan motivera valet att lägga ned de timmar som läggs ned i föreningsengagemanget just där till 

skillnad från i något annat projekt eller på helt fri fritid. Detta kan alltså vara av betydelse för 
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motivationen till engagemang och ett aktivt engagemang, och därmed är det en faktor som vi måste 

ta hänsyn till om vi ska ta föreningslivets roll i skapandet av socialt kapital på allvar. 

Utifrån ett demokratiperspektiv är det också intressant att lyfta fram att en av respondenterna, Emelie, 

också pratade direkt om ansvaret och uppdraget som kommer i och med att vara just förtroendevald, 

”alla mina engagemang har jag blivit vald till, då har föreningen gett mig det förtroendet och det ger 

mig också energi” sade hon. Att förtroendeuppdraget som sådant, utdelat genom demokratiskt val av 

föreningens medlemmar verkar motiverande för engagemanget pekar på betydelsen av att föreningen 

har en demokratisk struktur och på hur föreningslivet och demokratin samverkar med socialt kapital. 

Flera av de andra pratade också om ansvar och om att växa med ansvar även om de inte pratade i 

termer av ett demokratiskt uppdrag.  

Till sist pratar både Emelie och Isak om drivkraften som finns i att få genomföra projekt som en har 

varit med och utformat från idé till genomförande. Emelie pratar till exempel om ansvaret med att 

samordna firandet av en av föreningarnas jubileum och Isak pratar bland annat om genomförandet av 

en konsert - ”Det är ju väldigt givande att få genomföra det man själv vill, det är väl också en stor 

anledning till att man tar på sig förtroendeuppdrag. I kören fick jag till exempel ordna en hel 

filmmusikkonsert med 80 personer som sjöng och 250 i publiken, sådant växer man ju jättemycket på. 

Och det är jättekul att se när det lyckas, och andra gånger tvärtom, att det här testade vi men det 

fungerade inte och då har jag lärt mig av det.” 

Utifrån allt detta växer det fram en bild som visar att engagemanget på ett generellt plan för 

respondenterna drivs både av en känsla av personlig vinning och av en önskan att vilja göra något bra 

för andra eller att vilja ge något tillbaka. Både av ”den där känslan av att vara glad som sitter i efteråt. 

Den har jag fått både när jag suttit på förtroendeposter och när jag varit medlem. Man går kanske till 

repet och är lite trött, men sedan är det jättekul och jag blir glad” säger Emilie, och genom att känna, 

som Robin, att den insats man gör faktiskt bidrar på något sätt ”jag känner ett värde i att driva något 

framåt och se att jag kan bidra med ett mervärde och kanske förstärka värden som man hittar i 

verksamheten” eller som My säger, att det är motiverande att kunna bidra till förbättring.  

6.4 LÄRDOMAR 
 

Som har nämnts tidigare är ett av de sätt på vilka föreningslivet hävdas vara betydelsefullt och positivt 

för demokratin genom att föreningsengagemanget förväntas ha en demokratiskolande effekt på sina 

medlemmar. Denna demokratiskolande effekt kommer till stånd både genom att 

föreningsmedlemmarna förväntas lära sig demokratiska arbetssätt som kommer att främja deras 

möjligheter att delta i det offentliga livet och demokratin i det övriga samhället, och genom att 

föreningslivet förväntas främja och odla demokratiska värderingar hos sina medlemmar. Utifrån dessa 

teorier om föreningslivets demokratistödjande funktion har det varit intressant att fråga 

respondenterna om vilka lärdomar de själva upplever sig ha dragit genom sina engagemang. Samtliga 

respondenter upplever att de har lärt sig någonting genom sina engagemang, och också att de har lärt 

sig saker som de tror kommer vara användbara för dem under andra delar av livet, både inom 

arbetslivet och privat. När respondenterna blivit ombedda att ge exempel på sådant de lärt sig 

uppkommer lärdomar inom flera olika områden, en sammanfattning av dem är de som listas nedan. 

Återkommande är framförallt att respondenterna upplever att de har lärt sig om hur organisationer 

fungerar, hur människor arbetar och fungerar i grupp och olika uttryck för det, så som exempelvis 
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planeringsförmåga eller mötesstruktur, och att de har lärt sig om ledarskap. Några exempel områden 

där respondenterna säger att de har lärt sig någonting är: 

 Om organisation och organisationer  

 Praktiska förmågor  

 Kunskap inom föreningens verksamhet 

 Om människor 

 Om att arbeta i grupp 

 Om sig själv – och hur en fungerar med andra människor 

 Ledarskap 

Det spontana resultatet från samtliga respondenter på frågan om de upplever att de lärt sig någonting 

genom sitt engagemang är att de har det, men sedan blir det svårare att konkretisera vad exakt dessa 

lärdomar består i. Robin säger att ”jag har lärt mig många praktiska saker om livet, en hel bredd av allt 

möjligt. Det är svårt att sära på det”. ”Varje dag känner jag att jag lär mig någonting” säger My, ”när 

folk frågar om det är kul brukar jag säga att det är kul varje dag, och det som inte är kul är lärorikt.”  

Robin pratade direkt både om föreningslivet och civilsamhället och pratade om hur han lärt sig saker 

om båda, men flera andra anger också att föreningslivet och engagemangen inom det har lärt dem 

värdefulla saker om hur organisationer fungerar och om hur man driver dem. Detta är också att 

betrakta som en naturlig följd av att de genom att inneha olika förtroendeuppdrag också har varit 

delaktiga i att driva föreningarnas verksamhet och se till att utforma och förhålla sig till deras 

organisation, samt att detta till stor del har bestått i att till exempel hålla i och gå på möten. Exempel 

på saker som respondenterna säger sig ha lärt sig genom detta är också just mötesstruktur och 

planering. Dessa förmågor, framförallt när det gäller en demokratisk mötesstruktur, har också en tydlig 

relevans för föreningens demokratiskolande potential. Att förmedla kunskap om demokratiska 

beslutsprocesser och deliberation är en av de saker som föreningslivet förväntas kunna göra, och detta 

upplever alltså flera av respondenterna också att de har lärt sig. Relaterat till detta är det också flera 

av respondenterna som pratar om att de lärt sig mer om hur människor i allmänhet och de själva kan 

arbeta i grupp. När det gäller detta nämns i mer abstrakta termer en bättre förståelse för hur 

människor och relationer fungerar och i mer konkreta termer nämns kommunikationsförmåga, 

framförhållning och flexibilitet. Relaterat till dessa kunskaper och lärdomar lyftes även av flera frågan 

om ledarskap. Flera personer säger att de lärt sig mer om ledarskap, och också om att en del av det är 

att kunna delegera och även att kunna få en grupp att fungera på ett bra och för uppgiften lämpligt 

sätt. 

Praktiska färdigheter är också något som kommer fram i diskussionerna. Här handlar det till exempel 

om att bli bättre på den aktivitet som föreningen i fråga ägnar sig åt, så att någon som sjunger i en kör 

kanske bir en mer kompetent körsångare och någon som anordnar sociala evenemang blir bättre på 

att anordna middagar. 

Isak: ”man utvecklas ju väldigt mycket i det man håller på med, jag har till exempel blivit bättre 

på körsång och övat på utstrålning när jag dansar” 

Det kan också handla om att utveckla kompetenser som på något sätt behöver användas för de olika 

uppdragen som respondenterna har haft i sina föreningar. 

Emelie: ”Jag har lärt mig jättemycket, jag kan verkligen titta tillbaka. I höst är det 10 år sedan 

jag flyttade hit och 9 år sedan jag satt i min första styrelse och sedan har jag suttit i olika 
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styrelser sedan dess. Jag har lärt mig allt ifrån hur man ordnar en middag för 400 personer till 

hur man skickar offertförfrågan för att hyra en buss. Det har också hänt diverse konstiga grejer 

som vi har behövt lösa.” 

Alice lyfter också in att föreningarna dessutom kan erbjuda en möjlighet att göra praktiska 

erfarenheter av sådant en studerar teoretiskt vid universitetet. 

Alice: ”Jag var PR-ansvarig från höstterminen 2014 till januari 2017 och när jag började 

uppdraget såg jag att vår inkomst för gig låg på 8 000 per år. När jag trädde av min post hade vi 

fått upp det till 40 000 kr per år. … Det handlade mycket om att se till så att PR--gruppen 

fungerade, delegera saker och se till så att alla hade något att göra och att vi synes som kör och 

kontaktade företag och sådana saker. Det är också något jag verkligen tog med mig, att det är 

viktigt att försöka förstå att även om man är en väldigt liten ideell förening kan man göra väldigt 

mycket med det, som att kunna applicera sådant man lärt sig i studierna.” 

Ingen av dessa typer av färdigheter kanske är tydligt kopplade direkt till demokrati, men eftersom att 

de genomförs tillsammans med andra och skapar sociala sammanhang bidrar de till att skapa socialt 

kapital, som i sin tur kan verka för demokratin. 

Samtliga respondenter räknar upp färdigheter och kompetenser inom en rad olika områden som visar 

på en bredd av kunskap som kommer både från den organisatoriska delen av att vara förtroendevald 

i en förening och dels från de olika verksamheter som de olika föreningarna ägnar sig åt.  

Går det utifrån detta att se några demokratiskolande effekter hos respondenterna? Ja, det finns tydligt 

demokratiskolande aspekter i de lärdomar som respondenterna räknar upp. Tydligast bland dessa är 

kanske det som är relaterat till det demokratiska arbetssättet i föreningsarbetet, så som till exempel 

mötesstrukturer. Men det finns även effekter som är mer direkt kopplade till föreningens verksamhet, 

har kan vi ta Alex som exempel. Alex har varit aktiv i sin studentkår och säger att en av de saker som 

hon har lärt sig är att ”veta vilka krav jag kan ställa på min utbildning”, en kunskap som hon också säger 

att hon upplever som användbar att ha. I just det här fallet så möjliggör också en sådan kunskap 

påverkansarbete och ett aktivt medborgarskap på andra sätt än bara genom engagemanget i kåren, 

särskilt om detta är en kunskap hon kan ta med sig även efter avslutat engagemang.  

6.5 FRAMTIDA ENGAGEMANG 
 

Hur ser det då ut med tankarna kring framtida engagemang? Ser respondenterna 

föreningsengagemanget som ett självklart inslag i sina liv även under resten av studietiden? Och 

kanske framför allt, hur ser de på möjligheterna att engagera sig i olika föreningar längre in i framtiden, 

efter det at de har avslutat sina studier och kanske lämnat sina nuvarande engagemang bakom sig? 

Dessa frågor är viktiga i sammanhanget eftersom de kan visa på huruvida engagemanget i 

studentföreningar för respondenterna är begränsade till något en gör under studietiden, eller om detta 

istället snarare är att betrakta som en viktig del, eller för vissa starten av, ett livslångt engagemang. 

Om det är så att respondenterna genom sina engagemang i studentföreningarna får med sig en vilja 

att även fortsatt engagera sig i föreningslivet efter avslutade studier så skulle det kunna indikera att 

studentföreningarna här har en viktig funktion att fylla gentemot föreningslivet och samhället i övrigt. 

Om det är så att socialt kapital verkar till förmån för demokratin, samtidigt som föreningslivet bidrar 

till att generera socialt kapital och studentföreningarna är en grogrund för föreningsengagemang, då 

får också studentföreningarna en betydelse för det sociala kapitalet och demokratin som sträcker sig 
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utöver den effekt det har på sina medlemmar under tiden de är engagerade inom studentföreningarna 

och även får en mer långtgående effekt på både medlemmarna och samhället. 

Ingen av respondenterna avvisar helt tanken på att vara aktiva inom olika föreningar även i framtiden, 

men hur viktigt det är för dem varierar något, delvis på grund av vilken funktion de ser att 

föreningsengagemanget fyller i deras liv. Svaren skiljer sig också åt beroende på om vi pratar om den 

nära eller avlägsna framtiden, vilket inte är särskilt förvånande. När vi pratar om fortsatt engagemang 

under den resterande studietiden är de flesta positivt inställda till detta och räknar med att vara kvar 

inom de föreningar de nu är aktiva i, men kanske med nya uppdrag. Någon som däremot sticker ut i 

den frågan är Isak, som är engagerad inom en kör och en dansgrupp. Han har funderat på att byta 

utbildning och istället söka sig till en musikalutbildning, och om han kommer in på den kommer han 

redan att kunna ägna sig åt sång och dans och kanske inte ha något behov av att också göra det inom 

föreningslivet. 

Isak: ”Ja, så länge jag kan engagera mig på samma villkor kommer jag nog göra det. Nu är jag ju lite 
sugen på att dels söka dels söka musikalutbildningar och hoppa av den här utbildningen, som sagt, 
studierna brinner jag inte lika mycket för. Kommer jag in där så blir det ju väldigt mycket sång och 

musik ändå och därför kanske jag inte behöver studentföreningarna. Och kommer jag inte in där 
så kommer jag åka till Spanien på utbyte till i höst. Och sedan är det bara en termin kvar, så att det 
är lite osäkert, men om jag pluggar på samma sätt som jag gör nu så kommer jag definitivt vara 
kvar. Även om jag pluggar i Spanien kommer jag nog leta upp något, men sen vet jag ju inte om det 
är kopplat till skolan eller om man hittar det någon annanstans i stan liksom. Speciellt dans, men 
även sång, vill jag ju hålla på med. Det skulle jag ha gjort även om det inte var en studentförening. 
Så det kommer jag ju definitivt leta upp tills jag hittar något, vart jag än tar vägen.”  

 

Det som är intressant i det här resonemanget är att Isak främst ser behovet att få ägna sig åt någonting, 

i det här fallet sång och dans, som han verkligen brinner för och att föreningsformen är ett medel för 

att få ägna sig åt det han vill göra, men det är inget mål i sig. Detta kan också ses som en viktig funktion 

för föreningslivet, att det ger möjligheter till att utvecklas inom olika verksamheter och till att få ägna 

sig åt sådant som förgyller ens liv men kanske inte är knutet till ens arbete eller huvudsakliga 

sysselsättning. Om föreningslivet kan skapa dessa möjligheter som tjänar till att förbättra 

medlemmarnas livskvalitet och detta också skapar fler möjligheter till social interaktion mellan 

medborgarna i en stat så är också en del av resultatet av den verksamheten att det också skapas socialt 

kapital. Argumentet blir alltså att genom att föreningarna blir ett medel för medborgarna att få göra 

något som de tycker är roligt eller viktigt så kommer de att engagera sig, och det engagemanget får 

sedan positiva effekter på samhället och därför är föreningarna viktiga ur ett samhällsperspektiv, även 

då de inte i sin verksamhet ägnar sig åt politiska frågor eller samhällsfrågor. 

Även Alice och Emelie vittnar om hur föreningsengagemanget blir viktigt för dem eftersom det 

erbjuder möjligheter till att ägna sig åt olika intressen. 

Alice: ” Oavsett var jag hamnar i Sverige, så kommer det alltid vara någon form av kör jag kommer 

söka mig till för det har alltid varit en del av det jag har gjort och jag vet att jag behöver det.  … 
Jag behöver den musikaliska stimulansen, jag behöver den här tydliga frånkopplingen från 
verkligheten när man sitter där i ett rum med andra och sjunger, istället för att sitta hemma och 
kolla på TV som man lika gärna kan göra varje dag. Men då har man den här veckoaktiviteten som 
tydligt sticker ut, och jag behöver det. Också att interagera med de människorna som sjunger med 
en.” 
 
Emelie: ”Jag kommer behöva intresseengagemang för att utvecklas som människa.” 
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Denna typ av engagemang som har sin bas i att föreningens medlemmar delar ett gemensamt intresse 

som är det som får dem att engagera sig, och därmed att komma i kontakt med varandra, har också 

en fördel i att generera socialt kapital som är av överbryggande karaktär. Det som medlemmarna har 

gemensamt är intresset för en specifik sak eller aktivitet och utan föreningen hade den sociala arena 

där de nu kan mötas inte funnits. Att basera föreningen på ett intresse för en aktivitet bjuder in till 

större mångfald eftersom det inte ställs några krav på att föreningens medlemmar på andra sätt ska 

utgöra en homogen grupp. I ett studentföreningssammanhang kan detta till exempel innebära att 

skapa möjligheter att lära känna personer som läser ett annat program eller som har en annan 

bakgrund.   Dessutom påverkas studentföreningarnas medlemssammansätningar också av vilka det är 

som läser en högre utbildning, alla grupper i samhället är inte lika representerade bland studenterna 

på Sveriges universitet och högskolor och föreningarnas medlemmar kommer ju att reflektera sådana 

strukturer och trender. Det som en intressebaserad förening kan göra utifrån detta, till skillnad från till 

exempel en förening som är baserad på utbildningsområde, är att undvika de skillnader som finns 

mellan olika grupper när det gäller att söka sig till olika typer av utbildningar. Sedan kan det förstås 

vara så att det kanske bara är en specifik grupp som visar sig vara intresserade av en specifik aktivitet 

och föreningsengagemanget bygger naturligtvis också socialt kapital inom gruppen genom att stärka 

medlemmarnas relationer och tillit till varandra. 

I den nära framtiden svarar som sagt de flesta att de förmodligen kommer att ha kvar sitt engagemang 

inom de föreningar där de nu är aktiva. Flera av respondenterna beskriver att föreningarna betyder 

mycket för dem och att de förmodligen kommer att finnas kvar i studentföreningssammanhanget både 

som aktiva ett tag till, och sedan som alumner i olika alumnföreningar. Men de beskriver också att det 

finns en skillnad i hur de ser på sitt engagemang nu och hur de tror att det kommer att se ut om 10 

eller kanske 30 år när de för länge sedan har lämnat studentlivet bakom sig. 

Emelie: ”Ja, jag tror att det kommer vara skillnad på mitt engagemang i den nära framtiden och om 
30 år. I nära framtid kommer det nog vara kopplat till nuvarande engagemang för de är väldigt 
viktiga för mig, genom alumnföreningar och så. Alla mina närmsta vänner har jag ju fått genom 
mina engagemang. Jag har inte funderat så mycket på hur det kommer se ut om 30 år, men kan 
absolut se mig i en pensionärsförening av något slag, kanske i en syjunta.” 
 

My: ”Jag tror jag kommer fortsätta vara aktiv under resten av studietiden, och jag tror också att jag 
kommer vara kvar något år efter studierna. Det är också lite för att nu känner jag att jag sitter på 
kunskap, och det vore tråkigt om den tappades. … Jag skulle kunna se att sitta med något år i 
någon av alumnföreningarna, eller hjälpa till om min förening skulle ha ett jubileum.” 
 

Något annat som respondenterna är överens om är att det som kommer hålla kvar dem i föreningslivet 

är att de får göra någonting som de tycker är roligt. Robin pratar till exempel om att glädjen har varit 

en viktig del av hans engagemang genom hela studietiden och säger också att det förmodligen är det 

som kommer göra att han också kan se sig själv i föreningssammanhang i framtiden.  

Robin: ”Jag tror det var någon slags engagemang, att känna att man brinner för någonting. Glädjen 
som en vägledande riktlinje, något som känns energiskapande. När jag ställde upp till mitt första 
ämbete var de bara några veckor efter inspark och jag var väldigt taggad. … Jag har siktet inställt 
på att om jag känner att jag behöver så kan jag vara en del av till exempel sammanhang som har 
en mer social form, det kan vara sällskap eller alumnverksamheter. Där blir det mer i egensyfte, 
det blir för egna nätverk och för att det är kul, och kanske nostalgiskt också.” 
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Även Alex pratar om att det är viktigt för honom att engagemanget känns rolig för att han ska 
vilja stanna kvar. Att engagemanget känns roligt blir alltså både en drivkraft för att engagera sig 
från första början och en drivkraft i att stanna kvar och i att tänka sig andra engagemang senare. 

 
Alex: ”Jag vill gärna fortsätta vara engagerad och jag tror jag kommer att fortsätta med olika typer 
av engagemang. Skolan tar mycket tid, så då vill jag gärna engagera mig i de sakerna jag tycker är 

kul.” 
 

Om respondenterna i den nära framtiden ser sig själva i samma föreningar som nu eller deras 

respektive alumnföreningar ser de också att det kan se ganska annorlunda ut längre in i framtiden. 

Alice: ”Om 10 – 15 år så tror jag inte alls att mitt engagemang kommer se ut som nu. Om 10 - 15 

år, då planerar jag väl att ha familj av något slag. Men jag vet ju att mina föräldrar fick det att 
fungera att fortfarande ha separata körer och sjunga i dem och fortfarande vara engagerade på 
det sättet. Så med dem som förebild så ser jag ingen omöjlighet med att jag fortfarande skulle 
kunna vara engagerad och ha ansvarsposter och sådana saker.” 
 

Även om de flesta ser det som självklart att deras engagemang kommer följa dem genom livet så är 

det inte alla som tänker så. Även om både My och Isak tror att de kommer att vara engagerade inom 

föreningslivet på olika sätt senare i livet är det inte en självklar eller nödvändig del av del av deras 

framtidsplaner. Deras erfarenhet av engagemang så här långt gör dock att de inte heller ser det som 

en omöjlighet, Isak menar till och med att det är troligt att han kommer att fortsätta engagera sig även 

om han inte aktivt uppsöker engagemanget. 

My: När det gäller att engagera mig efter studietiden ser jag det nog inte som en nödvändighet, 
men inte heller som en omöjlighet. Det är lite som det jag pratade om tidigare med att jag ser att 
det blir bättre, det är nog mycket det som driver mitt engagemang, att jag ser att ”det här kan ju 
bli hur bra som helst”, och så engagerar jag mig för att kunna göra det.” … Och sedan om man får 

barn skulle det säkert bli idrottsföreningar och så i framtiden också.” 
 
Isak:  ”Jag tror det är lite på gott och ont att jag antagligen kommer att göra det. Sedan jag kanske 

inte har tänkt göra det eller är jättesugen, men jag tror jag har svårt att inte engagera mig. Ofta är 
det ju så att en förening behöver någon som tar på sig olika uppgifter, och då brukar jag ha ganska 
svårt att säga nej om jag har möjligheten att göra det. Sedan tycker jag som sagt också om att ha 
inflytande, att få mina idéer hörda och att synas och höras som person, och det kommer ju ganska 

naturligt om man tar på sig en mer krävande roll. I och med att jag har den personligheten så tror 
jag att jag antagligen kommer hamna i sådana roller även senare i livet, även om det inte är något 
jag planerar.” 

 

När det gäller vilka typer av engagemang som respondenterna ser att de kan ha senare i livet så är det 
också flera som säger att de förmodligen kommer att fortsätta att ställa upp till förtroendeposter och 
liknande uppdrag som de har nu även senare, även om det skulle kunna vara i andra föreningar. 
 

Emelie: Jo men jag tror att jag kommer söka mig till liknande uppdrag, jag tycker förtroendeposter 
är spännande och jag tycker om möten och formalia och sådant. Men jag kanske kommer göra det 
i mindre skala, bara en sådan sak att jag försöker gå på årsmöten. I sådana organisationer där jag 
är månadsgivare känns engagemangen på något sätt längre bort än de där jag själv är 
förtroendevald. Jag tror att jag kommer ha liknande engagemang hela livet för det känns som jag 

har hittat hem. Tror inte jag kommer vara med i ett politiskt parti och är det inte nu. Jag är med i 
facket, men vi får se om det skulle bli ett större engagemang.” 
 

För Robin handlar engagemanget också om hur känslomässigt engagerad han är i föreningen. 
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Robin: ”Ja, jag vill ju ofta ta ledningspositioner så det kan bli så, men det beror på hur känslomässigt 
engagerad jag är också. Är jag mer känslomässigt engagerad vill jag gärna engagera mig mer för att 

kunna påverka.” 
 

Sammanfattningsvis så verkar det bland denna uppsats respondenter vara så att det finns skäl att tro 

att deras engagemang under studietiden har påverkat dem så att de flesta av dem kommer att uppsöka 

eller åtminstone kan tänka sig ett föreningsengagemang även senare i livet. Åtminstone för dessa 

personer så har alltså studentföreningarna varit en grogrund för ett större engagemang även utanför 

deras nuvarande sammanhang. Inom denna grupp verkar det alltså som att engagemanget i 

studentföreningarna har skapat förutsättningar för dem att fortsätta att bidra till föreningslivet och 

civilsamhället även senare. 

6.6 DEMOKRATIUPPFATTNING 
 

För att få en bättre förståelse för respondenternas diskussioner om demokratiska strukturer inom de 

föreningar de är aktiva i börjar vi med att de fritt får associera kring demokrati och själva definiera hur 

de förstår begreppet. Det som är centralt för samtliga respondenter är möjligheten för de enskilda 

individerna att ha en möjlighet att göra sin röst hörd på något sätt. Detta inkluderar, men är inte 

begränsat till rösträtt. 

Alex: ”Demokrati är att alla ska ha en chans att få sin röst hörd, även om det bara är genom att 

rösta. Demokrati är att alla har rösträtt och att alla är lika inför lagen, och att man jobbar för sådant 

som är demokratiskt. Man ska få tycka och säga vad man vill och ha rätt till utbildning. Utbildning 

ger makt att kunna göra det man vill.” 

Isak utvecklar ett liknande resonemang, men lägger också till att det inte är tillräckligt att alla har 

möjlighet att delta i diskussionen utan att det också är viktigt att allas röster räknas lika och är lika 

mycket värda. 

Isak: ”Jag tänker att allas röster får höras och att allas röster är lika mycket värda. Att det inte är 

en ledare som bestämmer allt, utan man hjälps åt att ta beslut. Ja men att strukturer är uppbyggda 

för att det ska bli bra för så många som möjligt i så många fall som möjligt.” 

Emelie beskriver hur denna möjlighet att göra sin röst hörd, att ha tillgång till rätten att yttra sig, även 

reflekteras i föreningarnas arbetssätt och värderingar. Detta knyter alltså an till tanken om att 

föreningarnas värdegrund är viktig för deras demokratiska betydelse. Emelies sätt att definiera 

demokratin knyter tydligt ihop demokratibegreppet med demokratiska principer och praktiker i de 

föreningar hon är med i och visar därmed hur föreningarna kan vara en del i att stödja en demokratisk 

värdegrund som kan sträcka sig både in i och ut ur föreningen. En person, en röst har dessutom också 

varit ett av kännetecknen för hur de svenska folkrörelserna har verkat och organiserat sig.127 

Emelie: ”Det första jag skulle säga är allmän rösträtt. Är du med i en förening, så har alla samma 

rättigheter att göra sin röst hörd, en person, en röst liksom.” 

 

Även för My blir kopplingen till de egna föreningarna tydlig och hon beskriver demokratibegreppet 

utifrån hur demokratin kommer till utryck i ett föreningssammanhang där föreningen väljer sina 

företrädare och styrelsemedlemmar. 

                                                           
127 SOU 2000:1, s. 198 
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My: ”För mig är det en demokratisk organisation när det är medlemmarnas vilja som blir hörd. Det 

gör man dels genom att hålla val för att tillsätta olika poster. Det är medlemmars röst som ska 

räknas.” 

 

Både Alice och Robin utgår från tanken om möjligheten till inflytande och yttrandefrihet. De nämner 

också folkstyre och folkets röst i sina definitioner av demokratibegreppet. På detta sätt visar de att de 

i första hand förhåller sig till demokratibegreppet på ett samhällsplan innan vi går vidare till att tala 

om hur demokratin får uttryck i deras respektive föreningar.  

 

Robin: ”Ordagrant folkstyre, och då tänker jag mig att demokrati är möjligheten och rättigheten 

för dig att bli hörd i det samhälle du lever i.”  

 

Alice ger också uttryck för betydelser av strukturer och lyfter utöver folkstyret fram att demokrati 

också handlar om eller kommer till uttryck i beslutsprocesser. 

 

Alice: ”Demokrati är folkets röst, att alla får göra sig hörda och säga vad de tycker. Det är 

beslutsprocesser som ser till så att alla är nöjda eller att majoriteten blir nöjd.” 

 

Det är tydligt att möjligheten att på något sätt delta i samhället eller föreningen, att veta att min röst 

kommer att vara lika mycket värd som någon annans ses av respondenterna som en grundläggande 

förutsättning för att kunna kategoriseras inom demokratibegreppet. Det utgör grunden för samtligas 

uppfattning om vad demokrati är för någonting, men demokratidefinitionen stannar inte där. Ingen av 

respondenterna nöjer sig helt med enbart rösträtten som krav på demokratin, för samtliga ingår det 

något mer i demokratibegreppet än denna minimalistiska startpunkt. Det lyfts också till exempel att 

allas röster måste räknas som lika mycket värda, och att demokrati handlar om att majoriteten får 

bestämma och att ”det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt”. När vi  pratar om 

majoriteten så är det dock också viktigt att lyfta fram den maktskillnad som finns mellan majoriteter 

och minoriteter. I detta ligger bland annat ett ansvar för majoriteten att också låta minoritetens röst 

höras och att respektera och värna om minoriteters rättigheter. 

 

Emelie närmar sig denna fråga när hon utvecklar sin demokratidefinition till att även inkludera 

avsaknad av diskriminering när hon pratar om vems röst det egentligen är som får höras och vem som 

blir lyssnad på. Detta är något som för henne har blivit aktuellt efter #metoo - uppropet och dess 

följder. 

 

Emelie:” Demokrati är också mycket mer, som att alla har rätt att säga vad de tycker och framföra 

en åsikt eller lämna motioner till styrelsen mm. Och att alla har rätt att få vara den de är, att ingen 

blir diskriminerad. Där tänker jag att #metoo och studentföreningarnas egna upprop inom det har 

gjort att jag tänker mycket mer på det just nu jämfört med förut. Vem pratar, vem gör sin röst hörd, 

vem kommer med förslag? Och när det kommer ett förslag, vad säger folk i styrelsen beroende på 

om förslaget kommer från en kvinna eller från en man? Det är ju också det som är meningen med 

att medvetandegöra strukturer.” 

 

Det framkommer också att detta är något som hon själv har tagit med sig i sina olika 

förtroendeuppdrag och blivit mer medveten om i de sammanhang där hon befinner sig. Hon 
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konstaterar också att det hon har sett är att det oftare är kvinnor än män som gör det lilla extra i 

föreningarna, som kanske hjälper till lite extra inför ett event eller tar på sig extra uppgifter som 

behöver göras.  

 

Emelie: ”Jag har börjat tänka mycket på vem som ställer upp till val till styrelser eller 

förtroendevalda grupper, och sedan i de grupperna, vem pratar, vem får ta plats, vems förslag 

bekräftas och vems ignoreras? Hur blir folk behandlade, vem lyssnar föreningar och årsmöten på? 

Jag har också tänkt på vem som söker poster och vilka det som är med och hjälper till lite där det 

behövs, vem anmäler sig frivilligt när det behövs en grupp som ska göra någonting? Sådant har jag 

börjat tänka mycket på, vilka som tar det här extra punktengagemanget. Jag upplever att det 

ganska mycket är kvinnor som gör det. 

 

Att Emelie upplever att det framförallt är kvinnor som gör extra insatser för föreningarna som hon är 

med i är särskilt intressant mot bakgrund av att det enligt statistiken över hela den svenska 

befolkningen oftare är män än kvinnor som är engagerade inom föreningslivet.128 Den sammantagna 

bilden tar dock inte hänsyn till skillnader som kan finnas till exempel inom olika typer av föreningar 

eller inom olika åldersgrupper. Den typiska föreningsengagerade svensken är också betydligt äldre än 

de flesta som är aktiva i någon studentförening. Att Emelie upplever att det i större utsträckning är 

kvinnor än män som gör extra insatser i de föreningar som hon är med i behöver inte peka på någon 

större trend och är inte nödvändigtvis representativt för resten av föreningslivet. Det är dock 

fortfarande värt att notera. Emelie anger också att hon själv upplevt en konkret situation där två olika 

personer som innehaft samma förtroendeuppdrag har behandlats olika på grund av kön så att kvinnan 

har behövt leva upp till större krav än mannen som senare hade samma post. 

 

Emelie: ”Jag har upplevt att en person som är förtroendevald till en post behandlas olika om det 

är en man eller en kvinna - det var en man som blev mycket mer curlad än en kvinna. När det 

påtalas att den här gruppen behandlade personen annorlunda jämfört med hans kvinnliga 

företrädare så nekades det.” 

 

Det Emelies exempel visar är en situation där en händelse i samhället utanför föreningen, här i form 

av #metoo-uppropet, har gett upphov till att strukturer inom föreningen också uppmärksammas 

utifrån detta. Det blev i den situationen tydligt att sådana strukturer som hon genom uppropet blivit 

uppmärksammad på i samhället också fanns i hennes eget sammanhang och i hennes föreningar. Detta 

förstärker bilden av hur enskilda föreningar, eller föreningslivet i allmänhet för den delen, alltid 

existerar i ett större sammanhang av de samhällen som de ingår i.  

 

Viktigt att föreningarna har demokratiska värderingar och att de också bygger på en värdegrund 

baserad i mänskliga rättigheter, inte minst rätten att inte bli diskriminerad. Föreningarna är dock en 

del av det större samhället och det vore naivt att tro att sådana maktstrukturer som finns i resten av 

samhället inte skulle finnas även i föreningslivet. Med detta sagt finns det dock skäl till framtidstro. 

Det första steget i att åstadkomma förändring är att erkänna at någonting behöver förändras. I det fall 

som Emelie pratar om finns det ännu inte någon färdig lösning på problemet eftersom det är en 

diskussion som fortfarande pågår. Hon är dock positiv till att arbetet med sådana här frågor om till 

exempel diskriminering kan bidra till att förbättra demokratin och demokratins kvalitet. 

                                                           
128 Se till exempel Svedberg, Essen och Jegermalm, s. 58 
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Emelie: ”Jag tror och framförallt hoppas jag att det verkligen ska bli mer demokratiskt och att alla 

oavsett kön eller politisk eller religiös bakgrund eller etnicitet eller så ska känna sig välkomna i 

föreningar och känna att om de vill engagera sig så finns det plats för det. Jag upplever att 

demokrati och avsaknad av diskriminering, eller jämlikhet, det hänger ihop. Där alla har samma 

rättigheter och får komma till tals, där är alla välkomna. 

 

Sedan tror vi ofta i Sverige att vi är så bra på sådant men börjar man skrapa lite på ytan så har vi 

också saker att jobba på. Det kan alltid bli bättre.” 

 

Som vi har konstaterat tidigare är demokratin och de mänskliga rättigheterna projekt som är ständigt 

pågående. Det går inte att en gång för alla uppnå varken det ena eller det andra, utan ”det kan alltid 

bli bättre” som Emelie säger. 

6.7 DEMOKRATI PÅ FLERA NIVÅER 
 

Överlag är respondenterna överens om att de värderingar som de menar ligger till grund för 

demokratin är desamma oavsett vilken nivå vi befinner oss på i samhället. Oavsett om vi pratar om 

hela Sverige eller om deras enskilda föreningar så beskriver de att det handlar om att grunden för 

demokratibegreppet är att alla ska ha en möjlighet att göra sin röst hörd. 

 

Robin pratar om att det finns demokrati på olika nivåer. Han menar att demokratin på detta sätt kan 

få olika uttryck i handlingar även om det alltid är de individuella rösterna från medborgarna som är 

startpunkten. Han lägger också stor vikt på civilsamhällets roll i att skapa ett levande samhälle där 

personer interagerar och verkar aktivt för ett samhälle de vill leva i. Civilsamhället har alltså en viktig 

roll att spela i en demokrati, som Robin ser det. 

 

Robin: ”Vi har en gräsrotsdemokrati på din och min nivå, vi kan stärka civilsamhället och det är 

också en demokratisk process. Där går det att utveckla idéer och tankesätt och komma på hur man 

vill ha sitt samhälle. Demokrati kan vara lite mer passiv, att bara rösta på representanter eller så 

kan det vara i en mer direktdemokratisk form som att går ut och demonstrerar och så. Väldigt 

mycket av demokratin tycker jag kommer från de kollektiva sammanhangen, när personer gör 

saker tillsammans, men det är alltid din individuella röst som bidrar till helheten i demokratin. För 

att demokratin ska vara levande krävs det att det rör sig på civilsamhällets nivå så att det blir ett 

levande samhälle.” 

 

Det som Robin beskriver här om att demokratin kommer ”från de kollektiva sammanhangen, när 

personer gör saker tillsammans” liknar i stor utsträckning Putnams bild av hur det sociala kapitalet 

skapas i de sociala interaktionerna mellan människor, och särskilt i föreningar.  

6.8 DEMOKRATI I FÖRENINGARNA 
 

Frågorna om hur demokratin får uttryck i föreningarna som respondenterna är aktiva i har bestått av 

en diskussion om hur beslut fattas, om på vilka sätt deras demokratiuppfattning stämmer överens med 

hur föreningarna fungerar och om det finns några hinder för att det ska kunna finnas demokratiska 

strukturer eller mot demokratiska processer i deras respektive föreningar. När respondenterna blir 

tillfrågade om de ser uttryck för demokrati i sina föreningar så svarar alla ja på den frågan. Till en stor 
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del beror detta på att det finns demokratiska strukturer för hur beslut ska fattas och hur 

förtroendeposter delas ut. Samtliga studentföreningar som respondenterna är aktiva inom har någon 

form av medlemsmöten eller årsmöten som utser den grupp, den styrelse, som ska leda föreningen. 

Robins svar om medlemsmötenas roll kan ses som representativt för denna uppfattning, 

Robin: ”I nästan alla föreningar jag varit med i finns det ett större eller mindre kollektiv som 
bestämmer över resen av medlemmarna eller en liten del av medlemmarna och det är styrelsen.  
 
Det högst beslutande organet är alltid där alla medlemmar ska kunna göra sin röst hörd, ett 

föreningsmöte eller årsmöte. Därefter är det oftast så att tiden mellan mötena så ska föreningarnas 
styrelser, valda personer, utforma hur verksamheten ska drivas vidare. Steget efter det är att det 
är särskilda personer som får uppgifter att göra vissa saker. Det utgår alltid från makt från 
medlemmarna.” 

 
Att föreningarna som respondenterna är aktiva i enligt dem är att betrakta som demokratiska till sin 

struktur och i sitt arbetssätt utifrån deras demokratiuppfattning är därmed ett påstående som gäller 

för samtliga respondenter. Denna uppfattning vilar till stor del på att medlemsmöten eller årsmöten 

är de instanser som har den yttersta beslutsmakten. En annan aspekt som får betydelse för hur 

demokratin kommer till uttryck i föreningarnas verksamhet är respekt för och lojalitet mot fattade 

beslut. Detta handlar om att ett demokratiskt beslut kommer att behöva ta hänsyn till flera personers 

viljor och åsikter och om att det blir viktigt för demokratin i praktiken att de beslut som fattats på 

demokratisk väg också får stå kvar och inte körs över av enskilda individer eller minde grupper, även 

om de har en avvikande åsikt. Detta lyfts också fram av flera av respondenterna. Robin och Emelie 

poängterar båda att det är omöjligt att alla skulle tycka likadant eller att alla skulle tycka som dem och 

att detta är något en måste acceptera i ett demokratiskt arbete, och Alex pratar om vikten av att en 

som representant för kåren också måste representera kårens åsikter även när en kanske inte håller 

med om allt. 

Emelie: ”Det är lite som med allmänna val, jag tycker inte man kan rösta fel. Man kan rösta på ett 
parti som inte delar mina värderingar, men det betyder inte att den andra personen har röstat fel. 
Ingen gillar alltid allt som en förening gör, men då kan man välja att kanske inte vara med på den 
grejen eller kanske föreslå att göra något annat. Att alla får vara med och bestämma är något jag 
tilltalas av, då har alla också ett ansvar. om det bara är en liten grupp som bestämmer och jag inte 
är med i den så blir jag på något sätt ansvarsfri eftersom att då kan jag inte göra något.  
 
Robin: ”Till exempel när jag som ordförande har velat genomföra något men majoriteten inte har 
tyckt det, då måste jag ju finna mig i det. Och samma sak om jag vill få igenom något som medlem. 
Alla kan ju inte tycka som jag.” 

 
En sådan förståelse för vikten av respekt för andras åsikter vittnar om en respekt för de demokratiska 
värderingarna som inte bara är på ytan utan som även finns med i praktiken. Det som Robin, Emelie 
och Alex vittnar om är exempel på hur de ser att demokratiska värderingar får uttryck i föreningarnas 
verksamhet och också på hur de själva har tagit till sig den demokratiska utgångspunkten att det också 
är viktigt att respektera andras åsikter. Det framkommer inte i det här sammanhanget om det är en 
värdering som de har fått med sig från sina föreningsengagemang eller om det är något de haft med 
sig sedan innan. Troligen är det det senare, men det vi ändå kan utläsa ur deras svar är att 
föreningsengagemanget kan ha stärkt dem i den uppfattningen och därmed påverkat dem i någon grad 
som demokratiska medborgare. 
 

En intressant aspekt av hur respondenterna upplever att demokratin fungerar eller inte fungerar är 

hur de ser på om det finns några hinder för att föreningarnas verksamhet ska kunna bedrivas 
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demokratiskt. En mycket intressant synpunkt som kommer fram vid flera av intervjuerna är synen på 

vad som är mest demokratiskt. Trots att respondenterna är överens om att de värderingar som ligger 

till grund för demokratin - att alla ska ha en möjlighet att få sin röst hörd -  verkar det som att det finns 

en skillnad i hur de betraktar demokrati i en förening och demokrati i Sverige. Av respondenternas svar 

går det att utläsa att direktdemokrati verkar vara det som de ser som allra mest demokratiskt. När de 

ska beskriva demokratiska processer och eventuella hinder för dessa är det första exemplet de flesta 

kommer på att det kanske är mindre demokratiskt när inte alla föreningens medlemmar är med och 

fattar beslutet. Stor vikt läggs på detta och det verkar som att även om respondenterna ser att det 

finns ett inslag av representativ demokrati i att utse en styrelse och andra förtroendevalda som får  i 

uppdrag att leda organisationen och också att fatta olika beslut. Inslagen av representativ demokrati 

ses också som demokratiska, men inte lika omedelbart. 

My: ”På ett sätt kan man ju säga att det är demokrati eftersom jag har blivit vald och då har man 

valt att säga att "hon är vettig nog att fatta de här besluten". 

Representativ demokrati på en större nivå, när vi ser till exempel på riksdagsvalen, betraktas dock 

fortfarande som demokratiska. Det verkar alltså som att det finns en skillnad i synen på 

direktdemokrati och representativ demokrati när det gäller synen på föreningarnas verksamhet eller 

hela samhället. Denna synpunkt sammanfattas väl av My, och verkar åtminstone delvis hänga samman 

med den varierande praktiska genomförbarheten av direktdemokrati i grupper av olika storlek. 

My: ”På samma sätt blir det demokratiskt när det tas upp i styrelsen, de har också blivit valda av 

medlemsmötet. Men ju större fråga desto mer demokratiskt blir det, om man kan säga så. Desto 

mer får medlemmarna säga till om. Men i en så pass stor organisation hade det inte kommit någon 

vart om alla beslut skulle fattas på medlemsmöte.” 

Som vi kan se av Mys kommentar är detta dock inte något som passerar helt oproblematiserat. Hon 

pekar bland annat på att det vore väldigt krångligt att fatta alla beslut med hjälp av direktdemokrati. 

Det håller bland annat Isak med om, 

Isak: ”Man kan inte ta alla beslut i helgrupp i hela Sverige, utan där utses någon genom val. Så jag 

tänker att det är på samma sätt, att man försöker få det så bra som möjligt för så många som 

möjligt i och med att det mesta väljs men man väljer också de som får välja.” 

Alla kanske inte heller vill engagera sig i alla frågor, menar Alex, vilket också kan göra det problematiskt 

att tillämpa direktdemokrati i alla frågor 

Alex: ” Det märks att alla kan säga vad de tycker och så. Det är en ganska platt struktur oftast. Det 
kan göra det svårt att fatta snabba beslut ibland, för alla känner inte att de vill påverka heller.” 
 

Ett annat potentiellt hinder som lyfts fram handlar om information. My berättar att hon märker stor 
skillnad i hur olika förslag tas emot på grund av hur de är förberedda och vilken information som har 
gått ut till medlemmarna i förväg. Hon betonar vikten av att kunna fatta informerade beslut och ha 
tillgång till beslutsunderlag 
 

My: ”Jag har märkt att för att fatta beslut behöver folk ha information, vilket är naturligt. Det var 
något jag upptäckte när jag blev ordförande för styrelsen i och med mitt uppdrag så märktes det 

hur mycket bättre folk reagerade på förberedda förslag. … man behöver känna att det är 
förberett och genomtänkt och kunna svara på frågor. Det kan också vara en poäng att vänta med 
att fatta beslut för att nå ut med information.”  
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6.9 ATT VARA EN GOD SAMHÄLLSMEDBORGARE 
 

Frågan om vad det innebär att vara en god samhällsmedborgare ställs till respondenterna för att få en 

bild av vilka egenskaper de ser som viktiga för att en person ska bidra till samhället på något sätt. 

Frågans relevans ligger i att vi genom att lägga en grund för vad respondenterna förstår som positiva 

medborgarbeteenden kan få en bättre förståelse av hur de positionerar föreningslivet och 

föreningsengagemangets roll utanför den egna organisationen, i samhället i stort. 

Det finns flera beröringspunkter mellan respondenternas svar på den här frågan och det är en relativt 

homogen bild vi får av respondenternas syn på vad som är önskvärt hos en god samhällsmedborgare. 

Flera av respondenterna knyter också sitt svar direkt till hur de ser på engagemang inom föreningar 

och jämför samhällsmedborgarskapet med föreningsmedlemskapet i någon utsträckning eftersom de 

ser att det finns gemensamma nämnare mellan dessa båda medlemskap. 

Alex, Isak, My och Alice tar alla upp att det goda samhällsmedborgarskapet inkluderar att ta hand om 

sig själv och de sina, att se till att utföra de uppdrag som en har fått, detta relaterar de också till de 

uppdrag som en kanske har inom föreningslivet. Föreningens verksamhet blir mer tungrodd om 

medlemmarna inte aktivt engagerar sig, och likadant kanske det är i samhället, att det blir lättare om 

alla gör sin del i att hjälpa till, menar till exempel Isak. 

Isak: ”När man tittar ur ett demokratiskt perspektiv och jämför det med föreningar märker man ju 

väldigt tydligt att det är jobbigt när folk inte engagerar sig och inte tar något ansvar alls. Så på det 

sättet det blir kopplat till samhället så blir det naturligt så att säga att det är folk som ställer upp i 

val och faktiskt tänker till och intresserar sig för frågor liksom. Sen skulle jag ju inte säga att jag 

kanske är sådan, jag röstar, men inte så mycket mer, jag vet typ inte vad politik är liksom. Så då 

kanske jag inte är en god samhällsmedborgare. Men man märker ju då i föreningar på liten nivå de 

som inte gör någonting drar ju ner och gör att andra får dra ett mycket större lass. Så där är det ju 

väldigt tydligt att ju fler som gör litet desto lättare blir det för organisationen, och därför borde det 

ju vara likadant i samhället.” 

Alex poängterar också vikten av att se till att ta ansvar för at en själv och de närmaste ska klara sig, 

både rent ekonomiskt, men också ur andra aspekter så som att inte ta saker för givet. Det sistnämnda 

kopplar hon också till att ta ansvar inom föreningslivet. 

Alex: ”Att känna ansvar för att man själv ska klara sig och ens familj ska klara sig. Dels ekonomiskt, 
men också att man inte tar saker för givet - till exempel att saker ska finnas eller fungera inom ens 
föreningar.” 

 

My säger i stort sett samma sak, men lägger också till att ett konkret exempel på det skulle vara att 

utnyttja sin rösträtt.  

My: ”Jag vill säga att man ska ta hand om sitt, ansvara för sig själv liksom. Att du ska göra det bästa 
du kan där du är med det du har. Det är svårt att säga, men att värna om sig själv blir att värna om 
samhället också på något sätt. Om du gör det du kan för att du ska må bra och de i din omgivning 
ska må bra så skulle jag säga att man blir som en del i ett samhälle. I det ingår det kanske också att 
till exempel rösta, för att du gör det du tror blir bättre för samhället. Att göra det bästa för sig själv 
och dem i sin omgivning.” 

 

Alice utvecklar ett liknande resonemang och fortsätter att exemplifiera vad detta kan innebära i 
praktiken. 
 

Alice: ” Alltså att göra det du förväntas göra av resten av samhället, vi är väldigt normstyrda. Du 
förväntas ha ett jobb, gå till ditt jobb, utföra ditt jobb, betala dina skatter så andra kan ha det bra 
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också. Du förväntas att inte bryta mot lagen. Någon som är en bra samhällsmedborgare är någon 
som fyller sin funktion i samhället.” 

 

Robin kommer också in på detta med att uppfylla vissa plikter som en har i samhället genom sitt 

medborgarskap när han pratar om att använda sin rösträtt och att ”stå upp för det som är demokratiskt 

och utföra de rättigheter och obligationer man har”. Även Emelie kommer in på detta och menar i 

likhet med de andra att ett gott samhällsmedborgarskap åtminstone delvis handlar om att utifrån de 

förutsättningar göra så bra en kan i de sammanhang där en finns, både i det offentliga och i det privata 

och även i föreningsengagemang. Hon utvecklar även en tanke om att inte bara bemöta andra som en 

själv vill bli bemött utan att också kunna tänka sig in i hur andra vill bli bemötta och agera utifrån det, 

hon lägger stor vikt vid att visa omtanke i sitt bemötande mot andra och lyfter också fram en tanke om 

vikten av att dela med sig. 

Emelie: ”Att vara en god samhällsmedborgare är att utifrån mina förutsättningar göra det jag kan 
för att vi ska leva i ett bättre samhälle. Om jag ska dra det generellt. Att utifrån mina förutsättningar 

göra så bra jag kan på mitt jobb, om jag har förutsättningar att jobba. Att i mina engagemang sträva 
mot att föreningen och också samhället blir lite bättre, när vi lär oss saker och har kul tillsammans, 
då blir samhället också lite bättre. Där har man som förtroendevald också ett ansvar mot dem som 

valt en att sträva mot att göra föreningen lite bättre. Att göra samhället lite bättre varje dag, och 
det behöver inte vara stora grejer. Och det här med att följa lagen och betala skatt och så. Och att 
vara en bra medmänniska. 
 

I konkreta termer kommer man lång med den gyllene regeln, men sedan handlar det också om att 
bemöta andra som de vill bli bemötta. Att inte bara utgå från sig själv. Att bry sig om, visa 
omtänksamhet, att bekräfta att man ser någon som människa. Och har jag och ekonomisk 

möjlighet också att dela med sig. För mig har det till exempel varit viktigt att vara månadsgivare, 
även när jag levt på CSN.” 
 

Alex relaterar tillbaka till den demokratiska principen om att deliberation också kommer leda till att du 

kommer att behöva lyssna till andras åsikter och kanske ändra dig eller åtminstone acceptera att 

majoriteten inte delar din åsikt. Detta är också en viktig utgångspunkt för en fungerande demokrati.  

Alex: ” Att man inser att det finns folk med andra åsikter och att man kan lyssna på dem. Och att 
man känner någon form av ansvar för att saker ska fungera.” 

 
I respondenternas uppfattning om vad det innebär att vara en god samhällsmedborgare blir alltså 
ansvar ett centralt begrepp. Som vi har sett handlar det om ett ansvar för att utföra de uppgifter och 
fylla den funktion en har i samhället och se till att de runt omkring en också mår bra. I praktiken kan 
detta enligt respondenterna ta sig uttryck i att till exempel rösta, betala skatt eller att gå till jobbet. De 
sätter även samhällsmedborgaren i relation till föreningsmedlemmen och ser att samma sak gäller 
även där, har du till exempel tagit dig an ett förtroendeuppdrag förväntas du slutföra det och även om 
du inte är förtroendevald så förväntas du aktivt bidra till föreningen och inte bara anta eller utgå ifrån 
att allt kommer att fungera utan att du också gör en insats. Respondenterna ser alltså i detta en tydlig 
likhet mellan samhällsmedborgarskapet och föreningsmedlemskapet, men det stannar inte där. De 
pekar även på andra samband mellan föreningslivet och samhället, som att föreningslivet bidrar till att 
förbättra samhället till exempel, även om ingen av dem ser detta som den huvudsakliga anledningen 
att engagera sig, som Emelie uttrycker det: 
 

Emelie: ”Det finns ett samband mellan att vara en god samhällsmedborgare och 
föreningsengagemang i allmänhet, för det handlar om att investera, oftast av sin tid men också av 
ekonomiska eller kulturella eller medmänskliga kapital för att vilja göra samhället lite bättre. Dels 
upplever jag ju att jag gör samhället lite bättre genom mina engagemang, men sedan upplever jag 
ju också att jag gör mitt liv bättre och det är ju delvis själviskt. Jag har svårt att tro att någon skulle 
göra det bara för samhällsnyttan.  
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6.10 FÖRENINGARNA OCH SAMHÄLLET 
 

De samband som respondenterna målar upp mellan föreningslivet och samhället i övrigt går som vi 

har sett in i bilden av den goda samhällsmedborgaren, men respondenterna visar även på att 

föreningslivet och dess organisationer även kan ha flera olika samhällsfunktioner och roller att 

uppfylla.  

Alex, Emelie och My pratar alla om att föreningslivets effekt på samhället kanske framförallt syns, eller 

åtminstone börjar på en lokal nivå. De menar att effekterna av föreningsengagemanget främst märks 

på en lokal nivå och hos de enskilda engagerade individerna och de som finns närmast dem, men de 

menar också att den påverkan som engagemanget får på medlemmarna också är något som de kan ta 

med sig vidare i livet och i samhället utanför föreningskontexten. 

Alex: ”Jag har ju inte engagerat mig i det stora, men jag tror att det lokala föreningsengagemanget 

är ett lättare första steg. … Att man är med och bestämmer någonstans kan göra att man vill vara 
med och bestämma någon annanstans också. Och har man varit med förstår man att saker inte går 

av sig själv utan att någon måste göra dem. … Det handlar väl om att om man ser något som är 
problematiskt i samhället så kanske man tänker mer att det är något man kan ta tag i om man 

tidigare varit engagerad i någon förening där man gjort samma sak. Och om man har haft någon 
typ av ansvarsroll så kanske det är en hjälp om man vill förändra samhället.” 
 
My: ”Jag tror att det som händer på studentnationen mest är lokalt, men på det stora hela och på 
lång sikt tror jag att det påverkar, men det är snarare på individnivå som sedan sprider sig. Oavsett 
nivå av engagemang har man lärt sig något som man tar med sig ut sen, men jag skulle inte säga 
att det vi gör på nationen påverkar utåt så mycket, men på individnivå genom tiderna har vi 
påverkat jättemånga som har ett annat perspektiv än de hade innan de kom in.” 
 

Någon annan som berör föreningslivets effekt på de enskilda föreningsmedlemmarna som 
samhällsmedborgare är Robin. Han menar att föreningsengagemanget bidrar till att skapa 
förutsättningar för ett aktivt eller till och med proaktivt samhällsmedborgarskap.  

 

Robin: ”I januari när det var women's march kopplade jag det direkt till föreningsengagemang. När 
det spred sig över världen var det väldigt inspirerande och jag tycker att det var ett tecken på ett 
levande civilsamhälle. Och det är det jag tror att föreningsverksamheten bidrar till, att man inte 

blir en passiv utan en aktiv eller till och med proaktiv samhällsmedborgare. Istället för bara 
reaktiv.” 
 

Tanken om att föreningsengagemanget erbjuder sådana möjligheter för samhällsmedborgare att 
mötas och engagera sig för samhällsfrågor och att föreningarna som mötesplats genererar potential 
för deltagande i samhället reflekterar också Putnams syn på hur socialt kapital bildas genom 
föreningarnas verksamhet och sedan får effekt på det demokratiska samhället. 
 
En annan koppling mellan föreningslivet och samhället görs av Emelie, som menar att en annan viktig 
aspekt av deras förhållande till varandra är att för att föreningar ska kunna bidra till samhället krävs 
det att de bygger på demokratiska värderingar. Hon knyter också an till att föreningslivets möjlighet 
att verka positivt för samhället också är beroende av att samhället skapar möjligheter för 
föreningsengagemang genom att till exempel rent byråkratiskt se till at det är möjligt att starta en 
förening, eller mer praktiskt att kunna få hjälp att till exempel hitta en lokal att bedriva sin verksamhet 
i. 
 

Emelie: ”Det krävs på något sätt ett demokratiskt synsätt. Alltså föreningsfrihet och yttrandefrihet 
och att man ska ha rätt att få bilda föreningar och samlas i grupper. Det får man inte överallt i 
världen idag. Och att det inte ska vara krångligt att t.ex. boka en lokal eller bilda förening och få 
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organisationsnummer. Men jag tror att det krävs mjuka värden också, att bli inspirerad av andra 
som är med i föreningar, som jag blev inspirerad av mina föräldrar till exempel.”  

 
Detta reflekterar det vi har diskuterat tidigare om betydelsen av att föreningarna bidrar till att bygga 
en demokratisk värdegrund för deras värde som bidragande till det demokratiska samhället. Som både 
Emelie och Alice påpekar finns det dock också föreningar som inte delar sådana värderingar och som 
kanske till och med motarbetar dem.  
 

Alice: ”Det finns föreningar som aktivt motarbetar samhället. Jag vet inga på rak arm som jag kan 
nämna, men jag vet att det finns föreningar som inte är bra för samhället för att de kanske 
uppmuntrar anarki, eller uppmuntrar en viss typ av främlingsfientligt beteende eller en form av "vi 
är bättre än alla andra" - och det är inte bra för samhället. Så jag skulle absolut inte säga att alla 
föreningar är bra för samhället, men majoriteten fyller en funktion eftersom de ger folk ett positivt 
sammanhang.” 
 

Emelie: ”Ett scenario där föreningsengagemang kanske leder till att försämra för samhället är väl 
om anti-demokratiska föreningar skulle vinna mer mark. Och föreningar som inte står för allas lika 

värde. … Eller för den delen föreningar som exkluderar på andra diskrimineringsgrunder. … 
Problemet blir när det blir ett vi och ett dem och det inte är okej att vara utanför gruppen.” 
 

För att föreningarna och samhället ska kunna samverka och främja varandra menar respondenterna 

alltså att det både krävs vissa saker av föreningarna för att de ska bidra till samhället på något sätt, 

men också att det krävs vissa saker av samhället för att sådana typer av föreningar ska kunna finnas. 

Som Emelie var inne på kan föreningarnas bidrag till exempel vara att bidra till att stärka demokratiska 

värderingar, och Alice och Emelie ger konkreta exempel på hur föreningslivet kan bidra till samhället. 

De menar att genom att till exempel kulturföreningar som förvaltar kulturarv, hyresgästföreningar som 

tar tillvara sina medlemmars intressen och spexföreningar som genom samhällssatir kan skapa debatt 

och sprida information om olika saker som händer i samhället kan föreningslivet på ett konkret sätt 

bidra till samhället de verkar inom. När det gäller vilka krav respondenterna ställer på samhället för att 

den typen av samhällsstärkande föreningar ska kunna existera handlar det dels om förutsättningar så 

som att föreningarnas verksamhet måste ses och erkännas av samhället, men också om att till exempel 

erbjuda olika former av ekonomiskt stöd. 

Isak: ”Jag tror att folk naturligt drar sig till andra människor, och grupper av människor tror jag inte 

kommer sluta existera, det kommer naturligt med människans sätt att vara liksom. Däremot kräver 
föreningar ofta, ja men kanske ekonomiskt stöd eller möjlighet att ha en lokal att vara i eller vad 
det nu kan vara. Och de förutsättningarna tror jag många grupper av människor har svårt att fixa 
på egen hand. Folk som inte har jättebra ekonomi till exempel, allt från människor som inte har 
jobb eller studenter eller vad det nu kan vara, och då är det ju väldigt bra med till exempel 
folkuniversitetet som ger sponsring för studiecirklar, eller studentkårer som, om man är medlem 
där så får man en lokal och vara i eller så. Så där tror jag verkligen att samhället kan komma in och 

underlätta.” 
 

Respondenterna ser alltså betydelsen av en demokratisk värdegrund som bygger på allas lika värde 
som en grund för att föreningsengagemanget ska kunna ha positiva effekter på samhället. Det som 
respondenterna är överens som är föreningarnas allra viktigaste uppdrag är dock att finnas till för sina 
medlemmar.  
 

Alice: ”För att en förening ska bidra till samhället är det viktigt att den helt enkelt ser till så att den 
kan existera för att ge folk den här tillflykten från sin lilla verklighet, som jag var inne på tidigare. 
Folk vill hitta sammanhang med andra som har samma intressen eller diskutera saker med dem, 
eller bara ha en samhörighet. Så jag tror föreningarnas största funktion i samhället är att fortsätta 
existera så att folk kan leta sig till dem. 
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Att erbjuda möjligheter både till att ägna sig åt sådana aktiviteter som intresserar och engagerar dem, 
men också att erbjuda en undanflykt från vardagen och en social mötesplats. Det sistnämnda får också 
stor betydelse för möjligheterna för föreningslivet att generera socialt kapital. Att föreningslivet 
erbjuder sådana mötesplatser, framförallt där medlemmarna träffas ansikte mot ansikte och ägnar sig 
åt olika aktiviteter är just den funktion i föreningarna som Putnam menar bidrar till deras stora 
betydelse för skapandet av socialt kapital, vilket i sin tur är en grundsten i deras betydelse för resten 
av samhället enligt Putnam.  
 

6.11 FÖRENINGSENGAGEMANGET OCH SAMHÄLLSMEDBORGAREN 
 

Upplever respondenterna att föreningsengagemanget på något sätt har ändrat hur de ser på sig själva 

i förhållande till samhället? Har det påverkat deras förutsättningar att agera som medborgare - och 

vilken typ av medborgare vill de vara? När de får reflektera över saken verkar det som att de ser att 

föreningsengagemanget utöver att ha påverkat dem personligen också har påverkat dem som 

samhällsmedborgare i någon utsträckning. När det kommer till konkreta exempel på hur 

föreningsengagemanget påverkat och påverkar dem så säger till exempel Alice att hon tror att 

föreningsengagemanget har influerat henne till att ha ”mycket mer liberala åsikter”, mycket beroende 

på de personer hon träffat genom sina engagemang. Ett exempel som inte baseras på den typen av 

direktkontakt med andra människor ger Emelie, som menar att föreningsengagemanget också ger 

henne en möjlighet att vara en bättre samhällsmedborgare genom att vara månadsgivare och bidra 

ekonomiskt till verksamhet som hon upplever verkar för att göra världen bättre.  

Emelie, Isak och My fokuserar på hur de påverkar de som finns närmast dem genom att verka i 

föreningar och i föreningarnas sammanhang. När vi sätter det i relation till hur de ser på den goda 

samhällsmedborgaren säger till exempel My att det handlar om att ”försöka förbättra den del (av 

samhället) jag är med i”. Av detta framgår också återigen att föreningslivet måste ses som en del av 

samhället i sin helhet och inte som en helt isolerad sfär. Aktivitet i föreningslivet är också aktivitet i 

samhället, även om vi här fokuserar specifikt på just denna sorts aktivitet i relation till samhället i stort. 

Isak ger också några konkreta förslag på hur han ser på sin möjlighet att påverka samhället utifrån sitt 

engagemang i studentföreningar genom att ge en bild av föreningens verksamhet och också att kunna 

göra aktiva val i vilka budskap en väljer att förmedla genom publika aktiviteter så som konserter eller 

dansföreställningar. 

Isak: ”Det kan vara en sådan grej som att vi väljer att inte dansa till låtar med svordomar, eller att 
vi kanske uppmuntrar budskapet #metoo. I sådana saker där man syns har man ju definitivt 
möjlighet att, om inte påverka så iallafall inte negativt påverka samhället i och med det man gör. 
Vi kan förmedla en positiv syn på sång eller dans för de människor som ser det vi gör.” 

 
Ett annat sätt som respondenterna upplever att föreningsengagemanget påverkat dem är att genom 

att de har engagerat sig i studentföreningar har de också fått uppleva hur de kan få utrymme att 

uttrycka sina åsikter och att få vara med och påverka olika frågor. Alex, Isak och Robin pratar alla om 

detta och om hur föreningsengagemanget kan ha visat dem att de faktiskt också har en möjlighet att 

påverka eller att organisera saker. 

Robin: ”Jag känner mig mer som en samhälleligt organiserande person efter mina engagemang, att 
man kan skapa något där nyttan kan spilla över lite enklare på andra personer. Det kanske också 

är för att jag har funnits i föreningar som är konstnärliga, att sprida sång kan vara ett exempel. … 
Jag tänker hela tiden på det här med möjligheten till att organisera. Att samlas och göra något 
tillsammans.” 
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Alex beskriver också detta som att det kanske är lättare att engagera sig i en lokal förening än att 

engagera sig i frågor eller organisationer som arbetar i en större skala, men att detta kan vara något 

som gör att en inser att en faktiskt kan ha något att bidra med även i sådana situationer. 

Studentföreningarna skulle då kunna ses som en potentiell språngbräda in i ett fortsatt engagemang i 

andra sammanhang. 

Alex: ”Jag tror att i det jag svarat tidigare har jag mycket utgått från mig själv. Man har lärt sig ha 
någon typ av ledarroll och att se problem och inse att man själv kan vara med och ta tag i dem. Så 
jag tror absolut att det kan ge någon form av självförtroendeboost eller vad vi ska kalla det att man 

tror att man kan vara med och påverka och att man vet att ingenting är helt självgående. … Det 
handlar väl om att om man ser något som är problematiskt i samhället så kanske man tänker mer 
att det är något man kan ta tag i om man tidigare varit engagerad i någon förening där man gjort 
samma sak. Och om man har haft någon typ av ansvarsroll så kanske det är en hjälp om man vill 
förändra samhället.” 
 

Utifrån dessa exempel är det tydligt att flera av respondenterna har upplevt en demokratiskolande 

effekt av sitt engagemang där de ser att engagemanget i studentföreningarna har påverkat hur de ser 

på sina egna möjligheter att kunna påverka samhället om de skulle vilja det. En annan aspekt av hur 

föreningsengagemanget upplevs ha påverkat respondenterna handlar om att bygga förtroende för 

demokratiska processer och strukturer i allmänhet. Isak säger att eftersom föreningslivets 

demokratiska strukturer har visat att hans röst räknas så kanske det också kan leda till att hans 

förtroende ökar för hur liknande strukturer fungerar i andra delar i samhället. Han lägger också till att 

detta kanske gör honom mer benägen att i framtiden också kunna tänka sig att agera för att påverka 

samhället på något sätt. 

Isak: ”Jag tänker att det har en indirekt påverkan i och med att jag ser att min röst är värdefull, så 
kanske mitt förtroende för den rollen i samhällsfrågor också ökas och att jag kanske i framtiden tar 
ett ansvar eller gör någonting som påverkar samhället. Eftersom mitt förtroende har byggts upp 
och eftersom jag ar fått öva på det i mindre sammanhang genom föreningslivet.” 
 

Till sist är det också relevant att sätta dessa upplevelser av hur föreningsengagemanget påverkat 

respondenterna i relation till hur de vill verka som samhällsmedborgare, har föreningslivet kunnat 

bidra till att förverkliga det? Åtminstone för Robin verkar så vara fallet, och hans bild av sitt 

medborgarskap lyfter också in flera viktiga aspekter av föreningslivets relation till demokratin som den 

har diskuterats i den här uppsatsen.  

Robin: ”Jag vill vara aktiv och använda min rösträtt och kämpa för det jag tror på och ställa upp för 

de demokratiska och frihetliga värderingar vi har ställt upp på.”  

Om vi till åter oss att tolka det Robin säger i andra ord så handlar det alltså om att generera socialt 

kapital, att vara aktiv, att använda sig av sina demokratiska rättigheter, så som rösträtt, att bidra till 

att bygga ett samhälle som vilar på en demokratisk värdegrund där alla är lika mycket värda samt att 

respektera och värna andras rättigheter. Robins bild av en eftersträvansvärd medborgarroll 

sammanfattar därmed mycket av de resonemang som ligger till grund för kopplingarna mellan 

föreningslivet, socialt kapital, demokrati och mänskliga rättigheter. 

7. SLUTSATS 

 

För Alex, Emelie, Isak, My, Alice och Robin är engagemanget inom studentföreningarna som de är med 

i en viktig del av deras liv och vardag, och enligt Emelie också för hennes identitet. Respondenterna 

menar alla att de lärt sig något genom sina engagemang som de kommer att kunna ha användning för 

senare i livet. De är också överens om att en av de största drivkrafterna bakom deras engagemang är 
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att de tycker att det är roligt och att de också upplever att engagemanget ger något tillbaka, men de 

lyfter också fram andra drivkrafter så som en vilja att ge något tillbaka till föreningen eller att få växa 

med ansvar och göra saker för andra, och såklart att få ägna sig åt olika saker som de på olika sätt är 

intresserade av. Dessa drivkrafter har fått dem att söka sig till föreningsengagemanget och att åta sig 

alla de olika uppdrag som de haft, men hur har det påverkat dem som samhällsmedborgare? 

Hur respondenterna ser på sitt eget engagemang i förhållande till demokrati, sin roll i samhället och 

vad det innebär att vara en god samhällsmedborgare varierar i viss mån från person till person, men 

det finns också tydliga likheter i hur respondenterna upplever att dessa saker hänger samman. Det 

finns även tydliga likheter mellan de aspekter respondenterna lyfter fram och de teoretiska 

sambanden som förklarar hur föreningsengagemanget kan komma att påverka demokratin och de 

mänskliga rättigheterna, både direkt och genom att det genererar socialt kapital.  Det är också tydligt 

att studentföreningarna som respondenterna berättar om bidrar till att bygga socialt kapital både 

genom bonding och bridging genom de inomgruppsliga och mellangruppsliga kontakter som 

föreningarna och deras aktiviteter erbjuder genom att öva vana och kompetens för att samarbeta och 

arbeta med andra. 

Respondenternas berättelser reflekterar dessutom både hur föreningslivet kan bidra till att stärka 

demokratiska värderingar i samhället genom erfarenhet av demokratisk organisation, men också 

genom att säkerställa det som de alla ser som ett grundläggande krav på demokratin, nämligen att 

erbjuda möjligheter för den enskilde att få sin röst hörd. Det finns också flera tydliga 

demokratiskolande element i den påverkan som respondenterna beskriver att 

föreningsengagemanget haft på dem själva och i hur de ser att föreningslivet i allmänhet relaterar till 

resten av samhället. De lyfter till exempel fram lärdomar som relaterar till demokratiskt arbetssätt och 

hur deras engagemang i studentföreningarna gör att de ser att de skulle kunna fortsätta vara aktiva 

inom föreningslivet även senare i livet, samt vikten av att ta ansvar för sig själv och sina närmaste, 

något som också relaterar till flera respondenters definition av den goda samhällsmedborgaren. 

Utöver detta är det också tydligt att studentföreningarna erbjuder den form av sociala arenor där 

medborgare kan träffas och mötas ansikte mot ansikte runt frågor som intresserar dem, samtidigt som 

de också får med sig både sociala relationer och andra lärdomar från dessa interaktioner. Detta kan 

också handla om en rent politisk påverkan på individnivå, som till exempel för Alice, som berättar att 

hon genom de personer hon träffat i föreningssammanhang ser att hennes egna värderingar har blivit 

mer liberala. 

Sammantaget tyder detta på att studentföreningarna har en viktig roll at fylla inom det svenska 

föreningslivet. Samtliga respondenter ser det som möjligt, och flera ser det som väldigt sannolikt eller 

till och med självklart att de kommer engagera sig inom föreningslivet även under senare delar av livet 

och de vittnar alla både om genererande av socialt kapital och om att de demokratiskolande effekter 

som vi förväntade oss att hitta också finns där.  
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BILAGA 1 
 

INTERVJUGUIDE 
 

 Inledning: 

• Kan avsluta 

• Kan välja att inte vilja besvara en given 

fråga 

• Anonymisering 

• Intervjun spelas in  

 

 Tidigare och nuvarande engagemang 

(eget och familjens) 

Förändringar över tid? 

Typer av engagemang? 

Typer av föreningar? 

 

 Drivkrafter 

Varför väljer du att engagera dig? 

 

 Vad får du ut? Lärdomar? 

Exempel? 

Tror du att du kommer kunna använda 

dina ev. lärdomar – isf- hur/när? 

 

 Framtida engagemang 

Efter studietiden? 

Om 5 år? 

Om 30 år? 

 

 Demokrati i dina föreningar 

Hur fattas beslut? 

Finns det demokratiska strukturer? 

Hur märks det? 

Hur fungerar det?/Finns det hinder? 

Exempel 

 

 Vad är demokrati? 

Samma innebörd i olika kontexter? 

 

 Vad innebär det att vara en god 

samhällsmedborgare? 

 

 Föreningsengagemang och samhället 

 

Vad krävs av samhället för at det ska 

finnas föreningar? 

Vad krävs av föreningar för att bidra 

till samhället? 

Ser det lika ut på olika nivåer? Lokalt, 

nationellt… 

Eget engagemang och sin roll som 

samhällsmedborgare  

 

 Avslutning: 

 Har du kommit på något mer du vill 

tillägga? 

 Tips på någon jag borde be om en 

intervju? 

 


