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Sammanfattning 
Är alla organisationers öde att utvecklas mot oligarki även då syftet är att 
de ska drivas demokratiskt och huvudsakligen på frivillig basis? Robert 
Michels, i sitt kända arbete från 1911 om organisationer och demokrati – 
Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie – talar om 
oligarkins järnlag. En växande organisation ökar behovet av anställda - 
organisationen professionaliseras. Anställda får ett kunskapsövertag 
gentemot de frivilligt arbetande vilket genererar en handlingsfrihet och 
ett maktövertag. Medlemmar betraktas som mindre kompetenta vilket gör 
det legitimt för ledningen att dominerar, styra och ta egna beslut. Vid 
konflikter väger ledningens ord tyngre – organisationen har utvecklats till 
ett fåtalsvälde. Michels studie genomfördes för snart hundra år sedan. I 
denna uppsats undersöks en av dagens frivilligorganisationer – Förbundet 
djurens rätt. Genom deltagande och reflekterande observation, intervjuer, 
genomgång av dokument samt egen erfarenhet av organisationen prövas 
om oligarkins järnlag fortfarande kan sägas råda också i en 
frivilligorganisation som Förbundet djurens rätt i dag.  
 
Nyckelord: Oligarkins järnlag, demokrati, professionalisering, frivillig-
organisation, genus, Förbundet djurens rätt.   
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1. Inledning 
”Det är organisationen som ger upphov till att de valda härskar över sina 
väljare, representanter över sina uppdragsgivare, delegater över dem som 
utsett dem. Organisation är lika med oligarki” (Michels 1911:301). 
 
1911 publicerades Michels bok Organisationer och demokrati, där han 
studerat det tyska socialdemokratiska partiet i början av 1900-talet. Där 
diskuterar han ”oligarkins järnlag”, dvs. även en organisation som är 
uppbyggd med avsikt att verka demokratisk kommer att utvecklas mot 
oligarki, fåtalsvälde. Det är, enligt Michels, en organisations inneboende 
lag, inte något som kan förklaras med enskilda ledares makt- eller 
karriärambitioner. Strukturer gör att ledarna avskärmar sig från 
medlemmarna och ju större en organisation är desto mindre är 
möjligheten att den ska styras demokratiskt (Michels 1911).  
 Demokrati är ett ofta använt och hyllat begrepp idag, både på 
samhällsnivå och på organisationsnivå. Att en organisation, i synnerhet 
frivilligorganisationer, ska styras demokratiskt och vara öppna för alla, är 
en självklar förväntan (Blomdahl 1990). Många av dagens 
frivilligorganisationer utger sig för att arbeta demokratiskt, såsom 
Svenska naturskyddsföreningen: ”Under demokratiska former arbetar 
vi….” (Svenska naturskyddsföreningen 2005-05-14), Miljöpartiet: ”Vår 
organisation är uppbyggd med tanken att alla ska kunna vara med och 
påverka politiken på alla nivåer” (Miljöpartiet 2005-05-14) och Rädda 
barnen: Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden demokratisk 
folkrörelse (Rädda barnen 2005-05-14). 
         Frivilligorganisationerna – med demokratiska arbetsformer och 
engagerade medlemmar – ses som viktiga i ett modernt och dynamiskt 
samhälle, vilket bl.a. förespråkare för teorierna om socialt kapital hävdar 
(Putnam 2002). Frivilligorganisationer kan ses som en länk mellan 
offentligt och privat, dvs. stat och marknad. Men hur ser det egentligen ut 
i frivilligorganisationer? Min uppsats handlar om demokratin i en 
frivilligorganisation. Hur fungerar den? 
         Forskningen om en frivilligorganisations inre liv är mycket 
begränsad. Antropologer har främst fokuserat på organisationer i icke-
västerländska samhällen, samhälleliga förutsättningar eller 
organisationens betydelse för aktörerna (se t.ex. Burdick 1995, Lewis 
1999). Samtidigt poängteras vikten av att förstå hur 
frivilligorganisationer fungerar eftersom de utgör en motkraft mot 
samhällets maktstrukturer (Burdick 1995, Boström 2002).  
         Organisationer kan inte bara ses ur ett samhälls- eller 
individperspektiv utan de måste också studeras inifrån – aktiviteter, 
relationer, beslutsfattande m.m. Det sätt som organisationer fungerar på 
påverkar i hög grad individers handlingsutrymme, möjligheter till 
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personlig utveckling, lärande, välbefinnande och hälsa (Garsten 2003:5-
18). Det påverkar även olika maktstrukturer (Wolf 1994:219).  
         För att förstå vad som händer inom organisationen måste forskaren 
komma innanför de yttre ramarna, dvs. det som Goffman kallar tillträdet 
till ”the back stage” (Goffman 1994:207). Den socialantropologiska 
metoden ger intressanta möjligheter när det gäller att studera ett komplext 
och svårtillgängligt fenomen. Det är få metoder som lika effektivt som ett 
fältarbete kan ge ett inifrånperspektiv, dvs. ge en bild av den inre 
ordningen (Edelman 2001:310, Burdick 1995). I min studie har jag 
använt mig av en rad olika metoder för att få en fördjupad förståelse av 
mekanismerna i en organisation.  
         En utgångspunkt för min analys är jämförelsen med den studie som 
Michels gjorde för nästan hundra år sedan. Jämförelsen kan tyckas vågad. 
Idag, nästan 100 år efter Michels studie skulle man kunna förvänta sig att 
organisationer fungerar annorlunda, inte styrs av samma järnlag som då, 
utan istället – precis som de utger sig för i stadgar och uttalanden – styrs 
demokratiskt, formellt och informellt, både när det gäller den repre-
sentativa och deltagande demokratin. 
         Min undersökning handlar alltså om hur demokratin fungerar i en 
frivilligorganisation och inre processer med fokus på demokratiska 
beslutsfattanden. Jämförelsen med Michels studie ger möjligheter att 
ställa frågor om grundläggande mekanismer och att få uppslag till 
fördjupad undersökning. 

1.1 Syfte och frågeställning  
”Förbundet djurens rätt är en demokratisk organisation” (Plattformen för 
förbundets lokalorganisationsverksamhet).  
 
Syftet med uppsatsen är att, genom en fallstudie, beskriva och analysera 
demokratiska förutsättningar i en frivilligorganisation. En underliggande 
fråga är om oligarkins järnhårda lag gäller även för dessa. I uppsatsen 
utgår jag ifrån följande undersökningsfrågor:  
 

• Hur beskriver organisationen sin demokrati i olika texter och hur 
ser ledningen på värdet av demokrati?  

• Vilka möjligheter har aktiva medlemmar att formellt påverka 
riksorganisationen? 

 
Genom frågorna belyser jag skillnader mellan vad som sägs och vad som 
faktiskt görs, eller för att använda Goffmans begrepp – ”espoused 
theories” och ”theories in use” (Goffman 1994). Det är en betydelsefull 
distinktion som speglar viktiga drag i ett samhälle där skillnaden mellan 
retorik och praktik tycks bli allt större - t.ex. när det gäller jämställdhet, 
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hälsa och kompetensutveckling. Det som formuleras - i policydokument, 
program, planer, visioner m.m. - som frihet och möjligheter kan för den 
enskilde i praktiken innebära begränsningar, brist på resurser, tvång och 
inskränkningar (se bl.a. Wahl 1992, Gustafsson & Lundberg 2004, 
Abrahamsson m. fl. 2002; Garsten & Jacobsen 2004). Frågan är om 
denna åtskillnad även gäller för frivilligorganisationer. 
 I min analys kommer jag att använda mig av Michels teorier 
om demokrati i organisationer, med begrepp såsom professionalisering 
och passivisering av medlemmar. Dessutom används teorier om 
frivillighet och genus. Som tidigare nämnts talar Michels om oligarkins 
järnhårda lag. En fråga värd att reflektera över är alltså om det är alla 
rörelsers öde när de formats till en organisation.  

1.2 Innehåll 
Min uppsats baseras på ett fältarbete på Förbundet djurens rätt. I kapitel 
två, metodkapitlet, redogörs för mitt tillvägagångssätt, att fältarbeta 
hemma samt hur resultaten ska återföras till informanterna. Därefter 
följer en kort redogörelse för dagens organisationsforskning, den svenska 
djurrättsrörelsen och Förbundet djurens rätt – organisationen som 
fungerar som fallstudie. Syftet med dessa kapitel är att ge en 
bakgrundsbild av organisationsdebatten och djurrättsrörelsen. I kapitlet 
”Demokrati i organisationer” redovisas det teoretiska urvalet med fokus 
på begrepp som demokrati, genus och professionalisering. Det empiriska 
materialet från mitt fältarbete på Förbundet djurens rätt presenteras i 
nästföljande kapitel. Det är indelat i tre avsnitt: Hur demokratin beskrivs, 
synen på medlemmar och hur beslutsprocesser går till. I analysen, som 
följer i kapitlet därefter, diskuteras material och slutligen följer en 
diskussion och några metodologiska reflektioner.  
 



 7

2. Metod  
Mina data baseras på ett fältarbete på Förbundet djurens rätt, en riks-
organisation1 med anställda2, lokalt aktiva och en oavlönad förtroende-
vald förbundsstyrelse3. Jag har använt mig av fyra olika metoder: 
deltagande reflektioner4, intervjuer, granskning av dokument och egna 
erfarenheter. I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt 
tillvägagångssätt, dess styrka och dess svagheter, återföring till 
informanterna samt beröra frågan om validitet.  
 

2.1 Tillvägagångssätt 

2.11 Deltagande reflektioner 
Organisationens huvudkansli ligger i Stockholm. Där har jag tillbringat 
ett antal dagar under 2004–2005, studerat dokument och följt med 
anställda i deras arbete, främst personal från kampanjenheten. Det har 
gett mig en bild av hur relationer och kommunikationen ser ut inom det 
centrala kansliet. För att också få ett lokalt perspektiv har jag deltagit på 
lokala aktiviteter såsom årsmöten och även på förbundsstyrelsemöten vid 
två tillfällen. Under ett av dessa behandlades motioner och 
verksamhetsplaner inför riksstämman. På riksstämman, ett av de få 
tillfällen under året då hela organisationen träffas, deltog jag både i 
egenskap av aktiv och som antropolog. (En redogörelse för mina olika 
roller i organisationen följer längre fram i uppsatsen). Riksstämman gav 
en god möjlighet att få en bild av organisatoriska processer och tillfälle 
att kommunicera med många aktiva och anställda.    
 

2.12 Intervjuer 
Jag har gjort strukturerade intervjuer med fem anställda, fem 
styrelseledamöter och åtta lokalt aktiva. De anställda arbetar 
huvudsakligen i kampanjenheten och är de som formellt har ansvar för 
kontakter med lokalorganisationer. Ur styrelsen har jag främst intervjuat 
                                                 
 
1 Riksorganisationen består av en lokal och en central del. Med centralt avses styrelsen och 
anställda.  
2 I min framställning görs ingen skillnad mellan chefer och andra anställda.  
3 Även lokalavdelningar har en förtroendevald styrelse, men jag gör inte någon skillnad 
mellan de lokalt aktiva som är förtroendevalda och andra aktiva. Även styrelseledamöter 
skulle kunna vara lokalt aktiva, men de presenteras i texten som förtroendevalda.  
4 Jag föredrar, likt Århem, att tala om reflektion istället för observation eller kanske snarare 
deltagande och reflektion. Ett aktivt deltagande följs av reflektion kring händelserna (Århem 
1994:25). För mig ger begreppet observationer en bild av passivitet och distans.    
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ledamöter som i motiveringen till sin kandidatur sagt att de vill arbeta för 
en ökad demokrati och för att förbättrade relationen mellan den centrala 
organisationen och lokalorganisationerna. Lokalt har jag intervjuat både 
förtroendevalt aktiva (styrelseledamöter i olika lokalavdelningar) men 
även aktiva utan förtroendeuppdrag. De aktiva kommer från olika delar 
av landet, beroende på att kontakter med riksorganisationen skulle kunna 
variera i olika delar av landet. Informanterna är valda utifrån mina egna 
kontakter, vilket jag inte ser som någon nackdel utan jag tror att det lett 
till öppnare samtal. Vissa intervjuer är inspelade, andra har gjorts över 
telefon och har därför inte spelats in. Alla finns utskrivna om än inte helt 
transkriberade. De uppfattningar som redovisas i uppsatsen tillhör de 
intervjuade. Andra aktiva skulle kunna ha andra erfarenheter och åsikter.  
 Utöver intervjuerna har jag samtalat med ytterligare ett stort antal 
aktiva, som jag träffat på möten av olika slag. Jag har också fått 
erfarenheten av aktivt deltagande vid organisationens riksstämma bl.a. 
genom att leda två olika diskussionsgrupper bestående av ett tiotal aktiva 
från landets lokalorganisationer. 

 

2.13 Genomgång av texter 
I min undersökning har jag studerat olika dokument – såsom 
styrdokument, tidningar och informationsmaterial – för att förstå 
organisationens formella struktur och få en bild av den interna 
diskussionen. Jag har själv sökt material men anställda har också bistått 
och rekommenderat mig olika dokument.  
 

2.14 Egen erfarenhet 
Under många år har jag själv varit medlem i organisationen. Under vissa 
perioder har jag varit aktiv, både lokalt och centralt, vilket medfört att jag 
varit relativt väl insatt i organisationens sakfrågor och arbetsformer. Jag 
har dock varit mindre insatt i organisatoriska och strukturella frågor. Mitt 
engagemang har gett mig både ett gräsrotsperspektiv och ett centralt 
perspektiv.  
 Genom att jag har använt flera olika metoder, dvs. en form av 
triangulering, för att undersöka demokratin i en frivilligorganisation, har 
fenomenet kunnat belysas ur olika perspektiv och med olika data 
(Alvesson & Sköldberg 1994:111). Jag anser att det är en styrka för den 
analys som jag gör och de slutsatser jag drar. 
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2.2 Att fältarbeta hemma 
Det finns stora fördelar med att fältarbeta ”hemma”, dvs. i en välkänd 
miljö, men det finns också svårigheter. Att jag redan hade en kulturell 
förståelse för organisationen i dess samhälleliga kontext har underlättat 
arbetet. Den största fördelen har varit min egen roll, att jag själv är en del 
av organisationen och följaktligen även en del av resultaten. Som 
utomstående forskare finns risk för att det skapas en ”vi och dom” känsla 
och även att antropologen ses som ett hot (se t. ex. Graffman 2002:36). 
Jag upplever inte att så varit fallet i Förbundet djurens rätt det har 
tvärtom varit en stor öppenhet i organisationen. Alla har varit 
hjälpsamma, både vad det gäller att bistå och tipsa mig om material men 
inte minst vad det gäller möjligheten att delta i olika sammanhang. 
Bemötandet har varit positivt och informanterna har talat öppet om 
svagheter och också om vad som uppfattas som organisationens styrka. 
Min egen aktiva roll i organisationen har gjort det lättare att ställa kritiska 
frågor, eftersom jag själv är en del av och ansvariga för resultaten (se 
Bordieau 1999)5. I min uppsats har det inte varit de enskilda individerna 
som varit i fokus utan strukturer och processer inom organisationen. 
 Samtidigt som det finns fördelar, finns det också nackdelar med 
närheten och delaktigheten, såsom risken att bli hemmablind och okritisk. 
Hemmablindhet är dock svårt att värja sig ifrån, oberoende av var studien 
genomförs. Även det som är främmande kommer tids nog att bli 
hemmavant, varpå problemet även kan uppstå för en antropolog som 
studerar ett främmande samhälle, särskilt om det sker under en längre tid. 
(För en utförligare diskussion om borta/hemma, se Ellen 1984, Caputo 
2000, Amit 2000)6. Observationer är selektiva och det krävs därför att 
man är medveten om på vilka grunder de görs och hur metoden samt de 
egna utgångspunkterna styr resultatet.  
 Det som jag upplever som den största svårigheten med att 
fältarbeta i en välkänd miljö har varit att särskilja mina olika roller. Flera 
antropologer (Jfr Dyck 2000) som fältarbetat hemma har påtalat vikten av 
att tydligt markera och vara medveten om sin egen roll. För min del har 

                                                 
5 Bourdieu, P. 1999, The weight of the world. Oxford: Polity Press 
6Amit, V. (red.) 2000. Constructing the field: Ethnographic fieldwork in the contemporary 

world. London & New York: Routledge. 

Caputo, V. 2000, At ‘home’ and ‘away’. Ur Constructing the field: Ethnographic fieldwork in    

        the contemporary world. Red. Amit, V.  London & New York: Routledge.  

Ellen, R. (red.) 1984, Ethnographic research: A guide to general conduct. London:    

        Academic Press 
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distinktionen antropolog/aktiv inte alltid varit helt tydlig men det har inte 
alltid varit nödvändigt för min datainsamling. I intervjusituationer och då 
jag följt med anställda har mitt syfte varit tydligt. Däremot på större 
möten, såsom årsmöten och riksstämman, har inte alla känt till syftet med 
mitt deltagande. Det anser jag heller inte alltid behövts eftersom enskilda 
individer inte har varit mitt intresse. På styrelsens möten har jag varit den 
enda utomstående. Det är sällan som utomstående deltar, och man skulle 
därför kunna förvänta sig att ledamöterna reflekterade över mitt 
deltagande. Jag blev inte allmänt introducerad vid något av 
styrelsemötena. Endast hälften av styrelseledamöterna presenterade sig 
under raster och frågade om syftet med min närvaro.  
 Under riksstämman hade jag dubbla roller, som sekreterare och 
som antropolog. Det gjorde att min uppmärksamhet varit tvådelad men ur 
ett etiskt perspektiv ser jag inga svårigheter med dessa dubbla roller. Som 
Rapport skriver har förflyttningen till fältet snarare varit en kognitiv än 
en fysisk förflyttning (Rapport 2000:72).  
 Ytterligare ett problem med att fältarbeta hemma är frågan om 
lojalitet – både gentemot informanterna och mot uppgiften som forskare. 
Hur ska data användas som är intressant för uppsatsen men som skulle 
kunna påverka organisationen och enskilda individer negativt? En 
antropolog måste ta hänsyn till det faktum att hon/han befinner sig 
tillfälligt på fältet, men det producerade materialet blir bestående och kan 
få negativa konsekvenser för informanterna. Material som skulle kunna 
vara användbart, men som framkommit i situationer där min roll inte 
varit helt tydlig – såsom vissa informella situationer med anställda – har 
blivit, som Dyck skrev, ”silently placed off the record” (Dyck 2000:44). 
Detta material har dock kunnat användas indirekt genom att det lett mig 
in på spår och givit uppslag för analysen.  
 Organisationen är liten vilket medför att informanter skulle kunna 
identifieras. Min målsättning har varit att informanterna ska hållas 
anonyma. Det har dock inte varit möjligt att anonymisera den manlige 
förbundsordföranden, något som denne dock är medveten om. Generellt 
gör jag inte någon uppdelning mellan kvinnor och män, utan väljer att 
benämna alla informanter som ”hon”. I diskussioner kring genus har jag 
dock valt att synliggöra informantens kön. Frågan om anonymitet har 
bidragit till att jag använder mina deltagande observationer sparsamt. Jag 
skulle ha kunnat lägga mer fokus på att undersöka kulturella aspekter 
men återkommer till en kort diskussion om detta i det avslutande 
diskussionskapitlet. 
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2.3 Återkoppling och gemensam analys 
Burick skriver att organisationsforskare ofta utvecklat teorier utan 
praktisk nytta för informanterna. Vikten av att återkoppla resultat till 
informanterna poängteras av flera antropologer (se Caplan 2003, Burdick 
1995).  
 Under skrivandet gång har jag strävat efter att arbeta interaktivt – 
dvs. försökt göra organisationen delaktig och involverad. Syftet har varit 
att forska ”med” deltagarna, inte ”på” och att kombinera en teoretisk 
utveckling med en praktisk nytta för organisationen. Traditionellt har 
universitetsforskningen haft en teoretisk inriktning med metoder som 
objektiverat deltagarna. Att arbeta teoretiskt – på ett akademiskt, 
distanserat sätt – leder ofta till en objektssyn på informanterna, dvs. ett 
sätt att forska ”på” (Svensson 2002).  
 Jag har kontinuerligt fört diskussioner med ett par personer i 
organisationen. Problemområdet – dvs. hur inflytandet fungerar – har 
vuxit fram i diskussioner med dessa. Ofta definieras problemområde av 
forskaren men vad som ses som avvikande beror på vem forskaren är, 
dennas bakgrund, val av perspektiv etc. Avvikelser är inte något som 
bara finns, utan något som skapas i en relation.  Även om jag har 
formulerat den slutliga forskningsfrågan, så har flera tagit del av den och 
lämnat synpunkter. Jag har valt teorier, men de har vuxit fram parallellt 
med empirin – dvs. jag har haft en abduktiv ansats (se Rosengren & 
Arvidson 2002:121, Alvesson & Sköldberg 1994:42).  
 Efter varje observationstillfälle har jag diskuterat mina data, ibland 
med någon som deltagit, ibland med någon helt utomstående. 
Observationer är subjektiva, och det är därför nödvändigt att ifrågasätta 
observationerna. Eikeland menar att observationer kan säga mer om den 
som observerar än de som ”blir observerade” (Eikeland 2005). Att föra 
diskussioner har givit mig andra perspektiv och infallsvinklar samt även 
förklaringar till händelser som jag själv inte förstått.  
 Min tanke var att avslutningsvis samla en liten grupp – bestående 
av både aktiva, ledamöter och anställda – för att tillsammans kunna 
diskutera mina tolkningar. Det har inte varit praktiskt genomförbart utan 
jag har istället vid olika tillfällen diskuterat analysen med en 
styrelseledamot, en anställda och två aktiva. Även andra i organisationen 
kommer senare att kunna ta del av min uppsats. Att arbeta interaktivt har 
gett mig nya infallsvinklar i analysarbetet, och det har även varit ett sätt 
för organisationen att ta del av mina resultat.  
 Hur säkra och trovärdiga är mina resultat? Enligt Eikeland blir 
resultaten mer tillförlitliga om forskaren arbetar nära informanterna, i 
samarbete och i jämlika relationer. Traditionella metoder – som 
observationer, intervjuer och experiment – kan leda till objektrelationer 
och därmed en sämre validitet. Att arbeta interaktivt erbjuder möjligheter 
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att skapa nya relationer och kan därmed ge en högre validitet. 
Återföringen och dialog med deltagarna om resultaten kan ses som ett 
sätt att höja validiteten (Svensson 2002: 14). 
 
Sammanfattning: Jag har använt mig av fyra olika metoder: deltagande 
reflektioner, intervjuer, genomgång av texter och egen erfarenhet. 
Styrkan i mitt arbete, som jag ser det, är närheten till informanterna, 
medan svagheter är att visst material blivit ”silently placed of the 
record”. Materialet skulle ha framställts på ett mer öppet och kritiskt sätt 
om anonymitet kunnat garanteras och om jag själv varit mer distanserad 
från organisationen.  Den interaktiva ansatsen har gett nya infallsvinklar 
och varit ett sätt för organisationen att ta del av resultaten. Genom att 
arbeta nära informanterna ökar validiteten.    

 



 13

3. Antropologer och organisationsforskning 
”We structure and are structured, we transact, we play out metaphors, but the 
whole question of organization has fallen into abeyance” (Wolf 1994:223).  
 
I förra kapitlet redogjorde jag för hur materialinsamlandet gått till och nu 
fortsätter jag med att ge en kort bakgrund till delar av den antropologiska 
organisationsforskningen. Jag har studerat demokrati i en 
frivilligorganisation men som det inledande citatet antyder har 
organisationsforskning inte varit framträdande inom antropologin, något 
som även Lewis påtalar (Lewis 1999). En orsak, enligt Wolf, kan vara att 
organisationer setts som statiska, inte som processer med ett inre liv 
(Wolf 1994:223).  
 Den antropologiska organisationsforskning har företrädesvis be-
handlat icke-västerländska samhällen med frågor såsom hur icke-
västerländska samhällen bygger upp sina organisationer, vilken roll 
genus spelar i en organisation, hur organisationer påverkar könsroller och 
maktfördelning (Wright 1994).  
 För att hitta forskning kring frivilligorganisationer i det 
västerländska samhället, i synnerhet i Sverige, behöver man se till andra 
ämnesdiscipliner – såsom sociologi, ekonomi och statsvetenskap. 
SCORE – Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor – 
studerar olika organisatoriska perspektiv av det moderna samhället och 
består av forskare från olika ämnesdiscipliner däribland socialantropo-
loger. Inte heller här har antropologerna huvudsakligen sysslat med 
frivilligorganisationer utan snarare ämnen som ekonomisk rationalitet 
och socialt ansvar (se Garsten). Det finns däremot sociologer – såsom 
Ahrne, Papakostas och Boström vars forskning är inriktad på 
frivilligorganisationer. Ett exempel är Boströms ”Miljörörelsens 
mångfald” där han undersökt samspelet mellan olika miljöorganisationer 
(Boström 2002). Papakostas (2003:6) har bland annat studerat länken 
mellan frivilligorganisation och samhället. Enligt Papakostas är de så 
kallade nya sociala rörelserna inte individualiserade och formlösa utifrån 
ett medvetet val utan det är snarare en konsekvens av att verksamheten 
bygger på icke-mänskliga resurser, passivisering av medlemmar, 
medlemmar som sympatisörer snarare än aktiva. Även Burdick har 
studerat organisationers relationer med medlemmar genom att fråga hur 
det kommer sig att så många som organisationen säger sig företräda 
faktiskt inte är medlemmar (Burdick 1995).     
 När det gäller genusforskning finns framträdande antropologer – 
både nationellt och internationellt. Frågor såsom om det finns ett 
universellt kvinnoförtryck och varför kvinnor har ett mindre 
handlingsutrymme har studerats (Thurén 1996). Även genusrelationer 
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inom organisationer har undersökts av antropologer, såsom hur 
organisationens struktur reproducerar manliga könsmönster (Pringle 
1996), hur olika könsmönster i samhället påverkar möjligheter att 
avancera inom en organisation (Acker 1996) och hur en organisations 
struktur formas efter könsmönster (Kerfoots och Knights 1996) (Wright 
1994). 
 Sammantaget är bristen på organisationsforskning påtaglig inom 
antropologin medan genusforskningen är relativt väl utvecklad. Mitt sätt 
att studera gränssnittet mellan frivillighet/demokrati/ jämställdhet saknas 
nästan helt i svensk forskning. Det bekräftas av en genomgång av olika 
svenska antropologiska institutioners hemsidor jag gjort.  
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4. Djurrätt i Sverige 
Jag kommer nu att ge en bild av djurrättsrörelsen i allmänhet och 
Förbundet djurens rätt i synnerhet. Den svenska djurrättsrörelsen anses 
vara en av de starkaste i världen (SOU 1999:101). Hur ser rörelsen ut och 
vad skiljer en rörelse ifrån en organisation?   
 

4.1 Den svenska djurrättsrörelsen  
I Sverige finns fyra etablerade organisationer som arbetar med djurfrågor, 
Förbundet djurens rätt, Djurskyddet Sverige, Djurens vänner och Svenska 
djurskyddsföreningen. Förbundet djurens rätt är den största av de fyra 
med cirka 38 000 medlemmar. Även om alla fyra arbetar för att förbättra 
djurs situationer finns en grundläggande ideologisk skillnad. Alla 
organisationer arbetar med djurskydd, dvs. med att skydda djur från 
lidande men man arbetar utifrån olika värdegrunder. I Förbundet djurens 
rätts idé- och handlingsprogram framgår att djur ska ses som individer 
och de ska skyddas för sin egen skull (Förbundet djurens rätts idé- och 
handlingsprogram). De övriga organisationerna anser att människan har 
rätt att använda sig av djur, men att de behöver skyddas. I praktiken kan 
skillnaden innebära att Förbundet djurens rätt arbetar för ett totalt förbud 
mot exempelvis pälsfarmning medan de övriga organisationerna arbetar 
för att förbättra pälsdjurens situation, men inte avskaffa näringen helt. 
(Djurskyddet Sverige, Djurens vänner och Svenska djurskyddsföreningen 
2005-05-14). Tills det långsiktiga målet uppnåtts arbetar även Förbundet 
djurens rätt för att förbättra situationen för de djur som används idag.  
  Parallellt med de etablerade organisationerna finns ett antal lösa 
rörelser och nätverk av aktiva.7   Gränsen mellan vad som kan betraktas 
som en organisation och som en rörelse är vag. I Sverige talas om tre 
stora folkrörelser, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrko-
rörelsen (Blomdahl 1990:27). Enligt SOU (1999) är det graden av 
struktur som skiljer en rörelse ifrån en organisation. En organisation kan 
ses som en institutionaliserad rörelse (SOU 1999:11). 
 Många av djurrättsrörelserna och nätverken dök upp under 1990–
talet, då intresset för djurfrågor väsentligt ökade, både massmedialt och 
politiskt. Exempelvis var djurtransporter en av frågorna inför valet till 
Europaparlamentet 1998 (SOU 1999:101). Flera av nätverken är 
inriktade på en specifik fråga, såsom djur på cirkus eller speciella 
djuruppfödningar. Rörelser skiljer sig också i fråga om arbetsmetoder då 
vissa, såsom djurens befrielsefront, arbetar med olagliga metoder. 
                                                 
7 Enligt den svenska ordboken definieras aktiv  ”som deltar på ett verkningsfullt sätt”, aktivist 
definieras som ”person som inriktar sig på att utföra direkta politiska handlingar” (Svenska 
ordboken 1999:9). Begreppen aktiv/aktivist används inte konsekvent inom djurrättsrörelsen. 
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Nätverken var ofta löst sammansatta och många av medlemmarna var 
anonyma (SOU 1999:101). Det som ligger till grund för rörelser av detta 
slag är missnöje över de rådande förhållanden, såsom i djurrättsrörelsens 
missnöje med hur samhället behandlar djur (SOU 1999).    
 Alberoni menar att en rörelse inte kan överleva enbart som en 
rörelse under en längre tid. Antingen kommer den att växa och då ökar 
behovet av strukturer för att kunna samordna verksamheter och resurser. 
Den kommer då att övergå till att bli en organisation. Alternativt minskar 
intresset eller så uppnår rörelsen sitt mål och dör ut (Alberoni 1984).  
 Många unga människor väljer att engagera sig i en rörelse istället 
för i de traditionella organisationerna (SOU 1999:101). Organisationer 
ses som stela och svårföränderliga, en bild som bekräftas av Ahrne och 
Papakostas. De menar att samtidigt som organisationer behöver ha rutiner 
och arbeta enhetligt medför det en tröghet. För att kunna åstadkomma en 
förändring i samhället måste medlemmarna hålla sig inom organisatio-
nens ramar. Resurser skapar möjligheter men kan också vara en 
tröghetsmekanism. Resurser och kapital kan försvinna i en förändring, 
exempelvis vid ett namnbyte, och kan ta tid att återfå. Organisationer kan 
ha svårt att följa med i samhällsutvecklingen, förutsättningar förändras, 
men organisationens strukturer bibehålls och det kan uppstå en oförmåga 
att se behovet av förändring. Det kan också finnas en ovilja mot 
förändringar. Förändringar kan innebära identitetsförluster för människor 
som investerat i organisationen och kräver ofta till en början stora 
resurser som till en början kan ses som en förlust men som återvinns på 
sikt. Det kan finnas en tilltro till att nya medlemmar eller anställda ska 
kunna förändra strukturer. I praktiken skolas de ofta in i det gamla 
systemet och är inte tillräckligt många för att kunna stå emot och få 
igenom en förändring (Ahrne & Papakostas 2002:61–98). 
 

4.2 Förbundet djurens rätt  
Förbundet djurens rätt är Sveriges största djurrättsorganisation med 
38 000 medlemmar, bildad 1882 på Stockholm slott. Organisationens 
huvudsakliga fråga var djurförsök, (tidigare kallat vivisektion) därav 
organisationens namn: ”Nordiska Samfundet, till bekämpande af det 
vetenskapliga djurplågeriet.” Antalet medlemmar ökade fram till första 
världskriget då aktiviteten sjönk drastiskt. I början av 50–talet hade 
organisationen endast cirka 350 årsbetalande medlemmar. Under den 
tidsperioden fokuserades ansträngningar på att göra organisationen till en 
folkrörelse. Den dåvarande ordföranden, Johan Börtz, ägnade mycket tid 
åt att resa runt i landet, hålla torgmöten och skapa ett intresse för 
frågorna. Djurfrågor skulle bli frågor som människor lokalt kunde arbeta 
med. Organisationen bildade därför lokala kretsar, idag kallade 
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lokalorganisationer, för att människor skulle kunna engagera sig i sin 
närmiljö. Antalet medlemmar ökade (NSMPD 1982). I början av 90-talet 
var antalet medlemmar som högst, cirka 65 000, men därefter har antalet 
sjunkit, till dagens cirka 38 000 (Årsredovisningen).  
 1999 beslutade riksstämman att byta namn, från Nordiska 
samfundet mot plågsamma djurförsök, till ett namn mer passade för 
dagens arbete, nämligen Förbundet djurens rätt. Även om djurförsök 
fortfarande är en av huvudfrågorna arbetar organisationen också med 
andra djurfrågor, såsom pälsdjursproduktion och djur inom lantbruket. 
Organisation är religiöst och politiskt obunden och arbetar enbart med 
lagliga metoder, såsom med informationsinsamling, lobbyverksamhet 
och opinionsbildning. 
 I det politiska arbetat har organisationen nått stora framgångar. 
Förbundet djurens rätt är remissinstans i de flesta frågor som berör djur, 
sitter med i statliga organ, såsom djurskyddsrådet vid Djurskydds-
myndigheten, djurförsöksetiska nämnder och har experter i utredningar. 
Organisationen har varit starkt pådrivande både för den nya djurskydds-
lagen som kom 1988 och för djurskyddsmyndigheten, som inrättades 
2004 (Djurens rätt 2005-02-23). 

Organisationen har idag 23 anställda, (jmfr 2001 då med 18 
anställda enligt årsredovisningen 2001) varav 14 arbetar på huvudkansliet 
i Stockholm, 4 i Göteborg och de övriga i olika delar av landet. I 
organisationen arbetar 15 kvinnor och 8 män (Internbladet 2004:2). 
 De anställda är, sedan 2004, uppdelade på fem olika enheter. Syftet 
med omstruktureringen var, enligt ett PM för den nya organisations-
planen, att komma till rätta med organisationens strukturella problem och 
dåliga kommunikation. I den nya organisationsplanen förs två begrepp in 
– ”linjeorganisation” och ”projektorganisation”. Linjeorganisationen ska 
mera statiskt bestå av fem enheter (se nedan), medan projekt-
organisationen används för arbete som är mera tidsbegränsat, t ex 
kampanjer eller enskilda politiska projekt. 
 

• Expeditionsenheten (ansvar för kansli). 
• Politisk enhet (arbetar med sakfrågor, politik, internationella frågor 

och juridik). 
• Ekonomi– och medlemsregister (ekonomi och register). 
• Kampanjenheten (håller kontakter med lokalorganisationer och är 

kampanjansvariga). 
• Redaktionen för tidningen Djurens rätt (ger ut tidningen Djurens 

rätt). 
 
Varje enhet leds av en chef, som är ansvarig för enhetspersonalen och för 
det övergripande arbetet. I dokumentet namnges även förslag på chefer 
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för linjeenheterna. Bland de namngivna är tre män och två kvinnor. 
Könsfördelningen kommenteras med påståendet att den är ”någorlunda 
jämn”. Idag är fyra av de fem cheferna män. En av männen vikarierar för 
en kvinna. Den kvinnliga chefen är ansvarig för kampanjenheten (PM: 
Ny organisationsplan och projektformer). 
 Organisationens högst beslutande organ är riksstämman, till vilken 
lokalavdelningar väljer ombud som sedan beslutar om verksamheten 
under stämman. Antalet ombud är proportionerligt mot antalet 
medlemmar i kommunen. Mellan riksstämmorna styrs organisationen av 
Förbundsstyrelsen, som består av nio ledamöter och tre suppleanter, 
valda av ombuden. Styrelsen ska leda organisationen mellan riks-
stämmorna. En heltidsarvoderad ordförande leder styrelsen och har 
ansvar mellan styrelsens möten. Förbundsordföranden samt första och 
andra vice ordföranden bildar tillsammans med enhetscheferna 
ledningsgruppen.  
 Basen för arbetet utgörs av kommunbundna lokalorgani-
sationerna, indelade i fem regioner, med en anställd i kampanjenheten 
som ansvarig. Lokalorganisationer finns i tre former:  

 
• Lokala avdelningar. Lokalavdelningar har egen styrelse, vald av 

kommunens medlemmar, och egen ekonomi. 
• Kontaktpersoner. Kontaktpersoner är tillsatta av förbundsstyrelsen 

på orter utan lokalavdelning. De har varken egen ekonomi eller 
styrelse.  

• Ungdomsgrupper. Ungdomsgrupperna verkar under lokalavdel-
ningar eller är tillsatta av styrelsen. Inte heller ungdomsgrupper 
har egen ekonomi eller styrelse. 

 
Förbundsstyrelsen kan också tillsätta skolombud (Arbetsformer och 
delegationsordning).  
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Figur 1. Förbundet djurens rätts organisationsstruktur 
 
Enligt idé- och handlingsprogrammet är tidningen ”Djurens Rätt” 
organisationens officiella organ. Den utkommer med 4-6 nummer per år 
till alla medlemmar (Idé- och handlingsprogram).  
 
Sammanfattning: Den svenska djurrättsrörelsen består av fyra stora 
organisationer, Förbundet djurens rätt, Djurskyddet Sverige, Svenska 
djurskyddsföreningen och Djurens Vänner. Utöver dessa organisationer 
finns en mängd lösare nätverk. Det som skiljer nätverk/rörelser från en 
organisation är graden av formalisering. Organisationer kan vara svårare 
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att förändra på grund av strukturer, gamla regelsystem, traditioner och 
invanda arbetssätt.  

Förbundet djurens rätt, Sveriges största djurrättsorganisation, 
drivs av anställda, frivilligt aktiva och en oavlönad, förtroendevald, 
förbundsstyrelse – ledd av en heltidsarvoderad ordförande. Den centrala 
organisationen är uppbyggd som en linjeorganisation med fem olika 
enheter med en ansvarig chef för varje enhet. Styrelsen som leder 
organisationen väljs på riksstämman. Lokalt finns möjlighet att aktivera 
sig i lokala avdelningar, som kontaktperson, i ungdomsgrupper eller 
skolombud. 
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5. Demokrati i organisationer 
Det finns många olika teorier om hur organisationer fungerar, vad 
demokrati är osv. Jag har valt att huvudsakligen använda mig av Michels 
syn på demokrati i en organisation och kommer att ta upp några av hans 
viktigaste punkter – såsom professionalisering och passivisering av 
medlemmar. Dessutom kommer ett genusperspektiv att anläggas.  
Inledningsvis kommer jag även att redogöra för det demokratiska idealet 
i en organisation.  
 

5.1 Vad är demokrati? 
Det är medlemmarnas inflytande över beslutsprocesser som gör en 
organisation demokratisk, menar Agevall och Klaesson (Agevall & 
Klaesson 2000:19). Det demokratiska idealet är, enligt Michels, 
”massornas självstyre i form av beslut i folkförsamlingar” (Michels 
1911:39). Att få en direktdemokrati att fungera i praktiken, dvs. att 
medlemmar tar en aktiv del – inte bara i beslutsprocesser – utan även i 
förberedelser, är svårt, näst intill omöjligt, enligt Strömbäck m.fl. Det är 
svårt att skapa öppna forum där alla jämlikt kan delta i diskussioner. 
Direktdemokrati riskerar att utvecklas till elitism. Den gynnar de mest 
verbala (Strömbäck m.fl. 2001).  
          Michels menar att direktdemokrati inte är möjligt i en stor 
organisation. I sådana behövs representanter, ”ett system där delegater 
representerar massan och verkställer dess vilja” (Michels 1911:41). 
Representativ demokrati har sin grund i att medlemmar väljer 
representanter som ansvarar för beslutsfattande mellan valen (Gilljam & 
Hermansson 2004:16). Representanter som inte uppfyller förväntningar 
riskerar att inte bli omvalda. Dessutom kan medlemmar i efterhand 
utkräva ansvar av sina företrädare (Agevall & Klaesson 2000:17-122). 
Representativ demokrati är den form av demokrati som oftast används 
idag, både i organisationer och politiskt i samhället (Premfors m.fl. 
2003:21-45). 
          Demokrati är tidskrävande och passar inte alla organisationers 
syften. Bolman menar att man kan se på demokrati antingen som något 
orealistiskt och överskattat eller som något viktigt och nödvändigt. Han 
menar att sanningen ligger någonstans mitt emellan. På kort sikt kan 
demokrati vara ineffektivt, men på längre sikt blir arbetet mer effektivt. 
Medinflytande kan vara ett sätt att skapa högre arbetsmoral. I 
organisationer kan finnas ett motstånd mot demokrati på grund av 
ledningens rädsla för att förlora makt. Om ledningen kontrollerar och styr 
medinflytandet kommer demokratin i realiteten inte att fungera (Bolman 
1997:156-160).  
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          På vilken nivå beslut fattas är en viktigt demokratisk fråga. En 
demokratisk grundtes är att decentralisering ökar demokratin (Agevall & 
Klaesson 2000:98). En decentraliserad organisation bygger på initiativ 
och beslutsfattande underifrån som koordineras av organisationens 
styrelse och kansli. Decentraliserade organisationer gynnar den lokala 
initiativförmågan, ökar ansvarskänslan och gör fler aktiva i 
beslutsprocesser. I en centraliserad organisation finns en risk för att 
ledarna styr de aktiva istället för att de aktiva styr ledningen Det kan 
finnas en ovilja lokalt att följa centralt fattade beslut (Michels 1911).  
          En centraliserad organisation ligger i byråkraters (dvs. anställda 
tjänstemäns) intresse, enligt Michels. Tjänstemän får oftare igenom sina 
beslut. Ett argument för centralisering brukar vara att systemen är för 
komplicerade att lokalt kunna ta ställning till. Vissa beslut måste fattas 
centralt för att verksamheten ska fungera, och det är lättare för en 
organisation att arbeta enhetligt. Lokalt kan det vara svårt att ha en 
överblick över hela organisationen (Michels 1911:152-157).  
 Enligt Michels fattas många beslut i en organisation informellt, 
utan att medlemmarna har insyn i processerna (Michels 1911:45). 
Michels menar också att det ofta är de gamla ledarna som tillsätter de 
nya, dvs. att informella regler styr val av ledning. Ledarna påverkar och 
styr nya kandidater till att gå i deras fotspår. Det innebär att det inte är 
medlemmarna som väljer sina företrädare utan ledarna väljer nya ledare 
(Michels 1911:130-143). 
          Även Jacobsen menar att det i själva verket ofta är informella 
regler som styr en organisation (Jacobsen & Thorsvik 2002:61). Både de 
informella och de formella reglerna fyller en funktion. Det behövs 
formella regler för arbetsfördelning och beslutsfattande. De informella 
reglerna skapas bland annat ur arbetsfördelning, där olika grupper skaffar 
sig normer och regler (Bakka 2001:37-39). En informell struktur som 
tagit överhand riskerar att urholka det formella systemet samt att skapa 
missnöje och missförstånd på grund av att medlemmar inte känner till 
beslutsförfaranden.  

 

5.2 Genus, demokrati och organisationer 
I Michels undersökning saknas genusperspektiv. Organisationsteorier har 
generellt inte behandlat könsfrågor (Pettersson 2004:19). Även i teorier 
om demokrati har det ofta saknats ett könsperspektiv. Premfors 
poängterar att i antikens Grekland, som talas om som demokratins grund, 
hade kvinnor inte rätt att delta i beslutsfattande (Premfors mfl. 2003:21-
45). Enligt Wahl är samhällets könsstrukturer, mer eller mindre medvetet, 
inbyggda i en organisations struktur (Wahl 1992:55). Byråkratiska och 
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hierarkiskt uppbyggda organisationer brukar ses som en manlig 
konstruktion, och enligt genuslogiken är mannen normen som kvinnor får 
anpassa sig till (Wahl 2001:72-76). Karriärmönster utgår från manliga 
normer, men framstår som könsneutrala (Wahl 1992:30-85). För att en 
kvinna ska få en stark position in i en mansstyrd organisation så måste 
hon internalisera de manliga normerna (SOU 1998:6:101-104). Den 
kvinnliga underordning i organisationer brukar förklaras med hänvisning 
till individuella faktorer, snarare än till strukturella förutsättningar – 
såsom att kvinnor helt enkelt inte vill bli chefer och kvinnors egna 
förklaringar bygger ofta på att de inte anser sig tillräckligt kompetenta 
(Wahl 1992). Det finns en föreställning om kvinnors dåliga självför-
troende där kvinnor nedvärderar sin förmåga och tar inte för sig i lika hög 
grad som män (Wahl m.fl. 2001:55). 
          Det finns många olika faktorer att analysera för att undersöka 
könsstrukturer i en organisation – såsom hur många av respektive kön 
som arbetar i organisationen och på vilken nivå de finns. Hälften av alla 
arbeten i samhället är könsstämplade, dvs. betraktas som kvinnliga eller 
manliga. Manliga arbeten förknippas med makt och chefspositioner. 
Ledarskap ses som en manlig egenskap. Kvinnor och ledarskap blir 
således en motsägelse (SOU 1998:6:101-104). Även om antalet kvinnor 
är högre än antalet män i en organisation så stannar kvinnor ofta på en 
mellannivå. I många fall har kvinnor bara 1-5 % av de högsta 
befattningarna. En generell tendens är att ju fler kvinnor som arbetar i en 
organisation desto troligare att det är manliga chefer (Alvesson & 
Billinge 1999:69-100).  Kvinnliga chefer är generellt i minoritet och 
således avvikande (SOU 1998:6:97-104). Om den manliga gemenskapen 
hotas kan männen positionera sig emot kvinnorna och bilda informella 
solidaritetsnät för att utestänga kvinnor (Wahl m.fl. 2001:70, Pettersson 
2004:129-172). I en hierarkisk och konservativ organisation är generellt 
andelen kvinnliga chefer lägre än i en demokratisk organisation med en 
platt struktur, vilket kan tolkas som att manligt utformade chefspositioner 
försvårar kvinnors möjlighet att avancera (Alvesson & Billinge 1999:69-
100). Organisationskultur har ofta manliga drag, vilket hindrar kvinnor 
från en reell makt (Jacobsen & Thorsvik 2002:228). Ledare med mycket 
makt tenderar att ha mindre behov av kontroll än en ledare med lite makt. 
Med lite makt ökar behovet att uppträda auktoritärt (Wahl 1992:248). 
          Olika vilkor och förutsättningar på arbetsmarknaden är, enligt 
Pettersson, något som män tjänar på och kvinnor förlorar på. För att 
kunna analysera konsekvenserna av könsordningen måste det finnas 
kunskap om den hos de berörda. När en organisation ska förändras 
involveras sällan de som faktiskt berörs. Brist på delaktighet och 
involvering bidrar snarare till passivitet (Pettersson 2004:173-201).   
 



 24

5.3 Det frivilliga medlemskapet  
Enligt Michels finns en tendens att organisationer minskar sitt behov av 
aktiva medlemmar, betraktar medlemmar som en ekonomisk tillgång 
snarare än som kunskapsresurser (Michels 1911:157). 
    Det finns ett ömsesidigt beroende mellan medlemmarna och 
organisationen. Organisationens resurser möjliggör aktiviteter som inte 
varit möjliga för enskilda aktiva. Genom medlemskap ges tillgång till 
organisationens resurser och även möjlighet att delta i aktiviteter men 
ingen skyldighet att göra det. Som medlem förbinder man sig att hålla sig 
inom organisationens ramar. Organisationen är i sin tur beroende av 
medlemmar, dels i form av kunskapsresurs men även för att påvisa ett 
stort samhälleligt intresse för frågorna. Inte minst kan medlemsavgifter 
och gåvor finansiera organisationens verksamhet, göra den oberoende av 
bidrag. Ekonomisk självständighet minskar organisationens beroende av 
externa bidrag och gör det möjligt att självständigt utforma verksamheten 
(Boström 2004:29-31, Jonsson 1995:28).   
 Medlemmar som inte är nöjda med organisationen kan när som 
helst avsäga sig sitt medlemskap. En frivilligorganisation har inte några 
egentliga maktmedel gentemot sina medlemmar. Att en organisation 
tappar medlemmar kan ses som uttryck för ett missnöje. Medlemstapp 
brukar ofta förklaras av ledningen med att det drabbar alla organisationer 
(Lindberg 1999:85). 
  Enligt Jonsson är risken mindre att en frivilligorganisation styrs 
enväldigt eftersom det krävs att ledningen har medlemmarnas förtroende 
för att bli omvald. Beroendet av medlemmarnas samtycke minskar 
ledningens självständighet (Jonsson 1995). I en demokratisk organisation 
måste medlemmarna ha insyn i verksamheten, men ju större en 
organisation är, desto mindre är möjligheten för enskilda medlemmar att 
ta del av vad som händer. Ansvaret överlämnas till kontrollanter – såsom 
revisorer, som lämnar en rapport till medlemmarna (Jacobsen & Thorsvik 
2002, Michels 1911:46). 
      Att ha många medlemmar kan vara en svårighet för ledningen. Det 
innebär flera röster att ta hänsyn till. I en demokratisk organisation ska 
alla ha möjlighet att delta i beslutsprocesser och aktiviteter. 
Medlemmarna har rätt att delta i beslutsfattande, men har ingen 
skyldighet att stå för konsekvenserna av besluten (Lindberg 1999:30). 
Färre medlemmar öppnar ofta upp för en mer radikal ideologi (Burdick 
1995, Boström 2004). En ideell organisations mål och strategier måste 
överensstämma med medlemmarnas eftersom medlemskap grundar sig 
på en sympati för organisationens värderingar. Det är viktigt och 
nödvändigt att organisationen har klara och tydliga mål för att både 
medlemmar och omvärlden ska kunna förhålla sig till den (Jacobsen & 
Thorsvik 2002:60). Inom organisationen råder det ofta stor oenighet 
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kring mål och strategier. Många människor som ska företrädas är inte 
medlemmar vilket, enligt Burdick, kan bero på att organisationen faktiskt 
inte representerar de människor som den säger sig företräda (Burdick 
1995). Ideologin kan användas av ledningen för att ge legitimitet åt beslut 
och strategier. Samtidigt är det en begränsning för att ideologin förbinder 
ledningen att jobba på ett visst sätt med vissa frågor (Jonsson 1995:55, 
Boström 2002).  
 

5.4 Professionalisering  
Michels menar att i en organisation som växer minskar demokratin: 
”ledarnas makt ökar i direkt proportion till organisationens omfattning” 
(Michels 1911:45). En växande organisation får ett ökat administrativt 
behov, vilket gör det nödvändigt att anställa tjänstemän som 
professionellt ska arbeta med organisationens frågor (Michels 1911:46). 
Det ställs högre krav på kompetens i en organisation som tas på allvar av 
omvärlden. Boström påtalar att människor som är aktiva enbart på sin 
fritid har generellt svårt att uppnå samma kunskapsnivå som 
heltidsanställda. Kunskap blir makt och professionalisering innebär ofta 
en maktförskjutning till de anställda. Den anställde ska vara 
professionell, medan frivilligarbetaren arbetar för den goda viljan 
(Boström 2004 27-49). Beslut som tidigare fattades på lokal nivå av 
frivilligt aktiva, förskjuts till en central nivå med motiveringen att 
besluten är för komplicerade för att fattas lokalt. Genom att påvisa sin 
kunskap kan anställda göra sig oumbärliga (Michels 1911:82-129). Det 
blir inte längre frivilliga som driver organisationen, utan den drivs av 
experter med sakkompetens (Michels 1911). Problematiken med behovet 
av anställda experter i en frivilligorganisation, vars grund anses vara 
ideellt arbetande medlemmar, påtalas även av Lindberg (Lindberg 
1999:52). 
 Arbetsfördelning skapar specialisering, vilket betyder auktoritet 
och makt över medlemmarna. Medlemmarna får en tilltro till 
specialisternas kunskap, litar på deras omdöme – och demokratin minskar 
(Michels 1911:83). Ledarna använder medlemmarnas bristande kunskap 
som skäl för att fatta beslut utan deras inflytande. Medlemmarna har inte 
möjlighet att sätta sig in i frågorna och har därmed inte kompetens att 
fatta beslut som gagnar organisationen. Beslut fattas istället av ett 
begränsat antal människor (Michels 1911:128).  
 Även Ahrne och Papakostas påtalar att det finns en tendens till att 
allt fler organisationer professionaliseras, blir mindre öppna och styrs av 
allt färre människor. Medlemmar förväntas inte vara aktiva utan endast 
vara ett ekonomiskt stöd (Ahrne och Papakostas 2002:75-83).  
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 I alla organisationer krävs någon form av ledning, ofta i form av en 
styrelse, som har det yttersta ansvaret för organisationen, som samordnar 
och har en överblick över verksamheten (Boström 2004:48-65). När 
ledningen börjar utövas yrkesmässigt ökar distansen mellan ledningen 
och medlemmarna (Michels 1911:77). Ledarna skapar speciella 
kunskaper som gör dem oumbärliga (Michels 1911:300). I en 
organisation som leds av en oavlönad styrelse krävs att styrelsen är väl 
insatt i organisationen för att inte riskera att bli överkörd av de anställda 
(Boström 2004:52). Generellt arbetar fast anställda under en längre tid 
med frågorna, vilket gör att de bygger upp sin kunskap till skillnad mot 
en styrelse som ofta byts ut (Premfors 2003). Enligt Lindberg kan de 
anställda känna sig tvingade att ta över styrelsens arbete om denna visar 
brist på engagemang och kunnighet. Han menar att ett tjänstemannavälde 
oftare beror på en nödvändighet snarare än en vilja att ta över från de 
anställdas sida. Det är svårt för en ledning att styra de anställda om den 
besitter avsevärd lägre grad av kunskap. Det måste finnas en skillnad 
mellan att leda en organisation och att administrera den (Lindberg 
1999:30). Även Blomberg påtalar att det kan uppstå problematiska 
maktrelationer mellan anställda och frivilligarbetare. Organisationen 
riskerar att bli toppstyrd, där de anställda styr de aktivas arbete 
(Blomdahl 1990:33). När lagar införs för att minska ledarnas makt är det, 
enligt Michels, lagarna som försvagas, snarare än ledarnas makt (Michels 
1911:304). En specialist får sin vilja igenom oftare en icke-specialist, och 
det är vanligt att det förekommer konflikter mellan ledningen och 
anställda (Boström 2004:52).  
 Det är också vanligt förekommande med kommunikationsproblem 
inom en organisation, enligt Jacobsen & Thorsvik, både mellan ledning 
och anställda men också anställda emellan. Det kan vara svårare för vissa 
att ta del av information än för andra. Var i organisationens hierarki en 
individ befinner sig kan vara avgörande både för vilka resurser man får 
tillgång till, men också för vilken information som når fram. Ju längre ner 
i hierarkin, desto mindre och mer specialiserad information. Kommunika-
tion kan ske både muntligt och skriftligt, men den skriftliga kommunika-
tionen ger, menar Jacobsen & Thorsvik, begränsade möjligheter. Den är 
inte generellt inte anpassade specifikt efter mottagaren, ger inte möjlighet 
till omedelbar återföring och budskapet förmedlas endast med en signal, 
dvs. skriftligt (Jacobsen & Thorsvik 2002:220-364). 

 
Sammanfattning: Den vanligaste formen av demokrati består av att 
medlemmar väljer representanter. Andra former av demokrati, 
deltagardemokrati, är svårare att realisera i praktiken. Demokrati kan 
inledningsvis vara tidskrävande och passar inte alla organisationers 
syften. Decentralisering ökar det lokala engagemanget och initiativ-
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kraften. I centraliserade organisationer finns en risk att ledarna styr de 
aktiva istället för tvärtom.  
 Öppenhet och insyn är centrala begrepp i en demokrati. 
Medlemmarna måste ha möjlighet till insyn i verksamheten, men ju 
större organisation desto mindre blir möjligheten att kunna ha en insyn. 
Om informella regler råder blir det svårt för medlemmar att ha insyn och 
känna till beslutsförfaranden. Personer i periferin riskerar att få ett sämre 
inflytande. 
 Organisationer speglar ofta samhälleliga strukturer, men samtidigt 
har få organisationsteorier beaktat genusaspekter. Möjligheterna för 
kvinnor att avancera är generellt sämre. Olika möjligheter förklaras 
utifrån individuella faktorer, snarare än från strukturella.  
 Det frivilliga medlemskapet ställer högre krav på ledningen att 
verkligen företräda medlemmarnas åsikter, eftersom de kan lämna 
organisationen vid missnöje. Det är viktigt att organisationen har klara 
och tydliga mål eftersom det är utifrån mål och visioner som medlemmar 
väljer organisation. Ideologin kan både ge legitimitet åt beslut och ställa 
krav på handling. 
 De anställdas speciella kunskaper ökar distansen till medlemmarna 
och det finns en demokratisk risk med att medlemmar förlitar sig på de 
anställda i stället för att fatta egna beslut. 
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6. Demokrati i en frivilligorganisation  
I förra kapitlet redogjorde jag för hur Michels m.fl. förklarar mekanismer 
i organisationer och jag går nu vidare med att beskriva hur Förbundet 
djurens rätt fungerar. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. I det första 
avsnittet kommer jag att beskriva hur organisationen framställer sin 
demokrati i dokument. Organisationen har fyra olika dokument som styr 
verksamheten; stadgar, idé- och handlingsprogram samt plattformar, 
riksstämmobeslut och olika policydokument (Arbetsformer och 
delegationsordning). Det är huvudsakligen dessa dokument som ligger 
till grund för avsnittet. 
 I det nästföljande avsnittet kommer jag, genom mina deltagande 
reflektioner, intervjuer och dokumentgranskning, att redogör för 
ledningens syn på passiva och aktiva medlemmar. 
 Det avslutande avsnittet redovisas hur beslutsprocesser, vad det 
gäller organisatoriska frågor, går till, vilken möjlighet medlemmar har att 
påverka övergripande organisatoriska beslut. Jag ger även ge en bild av 
organisationens genusmedvetande. Även i detta avsnitt har jag använt 
mig av deltagande reflektioner, intervjuer och dokumentgranskning. 

 

6.1 Hur beskriver Förbundet djurens rätt sin demokrati?  
I Förbundet djurens rätts stadgar beskrivs organisationens uppbyggnad på 
följande sätt: ”Förbundet djurens rätt är en riksorganisation. 
Verksamheten leds av en styrelse, benämnd förbundsstyrelsen. Högst 
beslutande organ är riksstämman” (Stadgarna §2). Stadgarna är antagna 
av riksstämman. I organisationens idé- och handlingsprogram med 
ideologiska riktlinjer, påtalas att basen utgörs av lokalorganisationer och 
”varje enskild medlem har en viktig funktion att fylla” (Idé- och 
handlingsprogram). Även idé- och handlingsprogrammet har antagits av 
riksstämman. 
 Plattformen för förbundets lokalorganisationsverksamhet uttrycker 
mer detaljerat organisationens uppbyggnad: ”Förbundet djurens rätt är 
en demokratisk organisation där lokalavdelningar genom valda ombud, 
har beslutanderätt över föreningens verksamhet vid föreningens högst 
beslutande organ, riksstämman som hålls varje år. Makten utgår ifrån 
lokalavdelningarna” (Plattformen för förbundets lokalorganisations-
verksamhet). Även detta dokument är ett formellt policydokument som 
styr organisationens verksamhet. Det poängteras även här att makten 
utgår från lokalorganisationerna och att de är ”enormt viktiga som 
idégivare för vår centrala verksamhet” (Plattformen för förbundets 
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lokalorganisationsverksamhet). Detta dokument är antaget av förbunds-
styrelsen. 
 Även i Förbundet djurens rätts grundutbildning poängteras att 
organisationen är demokratisk. ”Medlemmar ska kunna vara med och 
bestämma hur och med vilka frågor organisationen ska arbeta” 
(Förbundet djurens rätts grundutbildning 5.1). 
 Riksstämman hålls varje år. Där fattas beslut som rör 
riksorganisationens verksamhet, såsom budget, verksamhetsplaner och 
val av styrelse. Medlemmar har också möjlighet att lämna motioner. 
Lokalavdelningar väljer ombud, proportionerligt mot antalet medlemmar 
i kommunen. Ombuden, förbundsstyrelsen och stämmans ordförande har 
rösträtt (Stadgarna).  
 Endast lokalavdelningar väljer ombud. Ombud väljs på avdel-
ningarnas årsmöten, dit alla kommunens medlemmar bjuds in. Eftersom 
inte kontaktpersoner eller ungdomsgrupper håller årsmöten väljer de 
heller inte ombud. Alla har dock yttranderätt på stämman och deltagarna 
uppmanas att aldrig vara ”rädd för att säga din mening eller ställa 
frågor” (Förbundet djurens rätts grundutbildning 5.1). 
 Alla medlemmar kan lämna motioner till stämman. Inför stämman 
ska både motionärens lokalavdelning och förbundsstyrelsen yttra sig om 
motionen. Motioner och yttrande skickas ut till alla ombud inför 
stämman. Stämman beslutar om motionerna och styrelsen ansvarar för att 
verkställa det som bifallits. 
 Stämman fattar även beslut om budget och verksamhetsplaner. 
Anställda skriver förslag till verksamhetsplaner som sen lämnas till 
ordföranden. Ordföranden, tillsammans med övriga i ledningsgruppen 
ansvarar för att planerna bereds, sammanställs och sedan presenteras 
planerna för styrelsen som fattar beslut och delegerar ansvaret till de 
anställda (Arbetsformer och delegationsordning).  
 Vid olika beslut uppmanas ombuden att reflektera över 
konsekvenserna för ”djuren, förbundets trovärdighet och förmågan att få 
fler medlemmar, ekonomi och övriga projekt” (Stämmogrundkurs). 
  Också förbundsstyrelsen väljs på stämman. Styrelsen ansvarar för 
organisationens verksamhet mellan riksstämmorna. Styrelsen ska bland 
annat se till att stämmans beslut verkställs, planera och leda 
riksorganisationen i enlighet med målen och även ”initiera till bildandet 
av lokalorganisationer och vara dessa behjälpliga i deras verksamhet” 
(Stadgarna §8).Valberedningen, också vald av stämman, lämnar förslag 
på kandidater som presenteras i riksstämmohandlingarna (Stadgarna). 
Kandidaterna lämnar en motivering till sin kandidatur, hur de vill 
utveckla organisationen och hur de vill arbeta, exempelvis: Att ” den 
demokratiska diskussionen… får ökad plats, att olika åsiktsinriktningar i 
högre grad kommer upp till ytan, …föra diskussioner om hur man kan 
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öka möjligheten för medlemmar att aktivera sig på nya sätt lokalt, …att 
förena aktivistiskt klimat med de bästa folkrörelsetraditionerna, …värna 
om interndemokratin” (Riksstämmohandlingarna 2002:33-34). Det finns 
också möjlighet att kandidera utanför valberedningens förslag.  
 I dokumentet för arbetsformer och delegationsordning skrivs att 
organisationens komplexitet och omfattning ”förutsätter ofta att 
förbundsstyrelsens förslag är beredda av andra organ och 
verkställigheten kan ske genom enskilda förbundstjänstemän, utskott, 
arbetsgrupper eller genom anställda tjänstemän. Många ärenden är av 
rutinkaraktär och besluten kan delegeras” (Arbetsformer och 
delegationsordning: 2004:1). 
 Riksstämman år 2001 beslutade att tillsätta 
riksstämmoombudspersoner som under året kontrollera att styrelsen 
verkställer stämmans beslut. En rapport lämnas på stämman 
(Riksstämmoprotokoll 2001 §13). 
 Michels undersökning saknade genusperspektiv, vilket kan vara ett 
uttryck för den starka patriarkala ordning som rådde då. Idag måste alla 
organisationer ha en jämställdhetspolicy. I Förbundet djurens rätts 
jämställdhetspolicy påtalas att en jämn könsfördelning ska eftersträvas 
bland de anställda. Båda könen ska ha lika möjligheter och ingen får 
diskrimineras på grund av sitt kön. Jämställdhetstänkande ska finnas i 
den dagliga verksamheten (Policy för jämställdhet).  
 

6.2 Hur ser organisation på medlemmar 
I flera dokument – däribland stadgarna, idé- och handlingsprogrammet, 
plattform för förbundets lokalorganisationsverksamhet, policy för bidrag 
till lokalorganisationerna och grundutbildningen – påtalas vikten av 
lokalorganisationer. De är organisationens bas. Även i 
verksamhetsplanen för 2005 står att kampanjenheten ska hålla kontakt 
med lokalorganisationerna och ”tid och resurser för att besöka 
lokalorganisationerna ska avsättas” (Verksamhetsplan 2005:17). Den 
regionsansvariga ska få information om den lokala verksamheten genom 
att lokalorganisationer skickar in olika handlingar (Verksamhetsplan 
2005:17). Antalet lokalavdelningar har sjunkit de senaste åren, likasom 
antalet medlemmar. Organisationen har idag cirka 38 000 medlemmar. 
Enligt en attitydundersökning från 1996 är 86% av medlemmarna 
kvinnor (Telemarketinggruppen 1996).   
 Att ha många medlemmar är mycket viktigt, säger både anställda 
och styrelsen, både som ekonomisk resurs och för att visa på det stora 
djurintresset. En insändare i Djurens Rätt (2003:2-3) uppmanar att 
organisationen måste ta medlemstappet på allvar. Medlemmen är inte 
nöjd med de strategier organisationen hittills arbetat efter och föreslår 
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andra. Förbundsordföranden håller med om allvaret och påtalar, i sitt 
svar, vikten av att utröna varför medlemmarna sviker. Det räknas upp 
flera möjliga förklaringar – såsom lågkonjunktur, att alla föreningar 
tappar medlemmar, förändrade föreningsvanor och att medias ökade 
uppmärksamhet vad det gäller djurfrågor får människor att tro att deras 
engagemang inte längre behövs. Ordföranden föreslår också åtgärder, 
såsom helsidor i Djurens Rätt om medlemsvärvning, en kampanj för 
månadsgivning via autogiro och fler tips om medlemsvärvning kommer i 
följande nummer av tidningen. I ett senare nummer av Djurens Rätt 
(2004:5) skriver samma medlem ett öppet brev till ordföranden och 
påtalar att medlemsminskningen fortfarande inte tas på allvar. 
Ordförandens svar, denna gång, baserades på att omorganiseringen 
kommer att förbättra möjligheterna att ta vara på lokal aktivitet, att 
tidningen ska förbättras för att bli mer attraktiv, medlemstappsgruppens 
utredning, som också ska ”integreras i samtliga verksamhetsplaner inför 
2005” (Djurens rätt 2004:5). 
 Med anledning av medlemsraset beslutade riksstämman 2004 att 
tillsätta en medlemstappsgrupp, bestående av både aktiva och anställda 
(Riksstämmoprotokoll 2004). Gruppen har under året ringt avhoppade 
medlemmar och frågat varför de lämnat organisationen. De har sedan 
lämnat förslag till åtgärder. Parallellt med medlemstappsgruppen har en 
konsult anlitats för att göra en analys över situationen och förslå lämpliga 
åtgärder för att öka antalet medlemmar. Konsulten ser situationen ur ett 
ekonomiskt perspektiv och organisationen bör, enligt konsulten, satsa på 
att värva fullbetalande medlemmar, till skillnad från andra 
medlemskategorier såsom juniormedlemmar. Det ger direkt mer pengar 
och den kategorin tenderar att stanna som medlem under längre tid än 
andra. Konsulten föreslår fyra åtgärder: 

• Face-to-face värvning. 
• Värvningsaktivitet bland det lokala nätverket . 
• Återvärvningsbrev internt . 
• Internetkampanj (Fundraising support). 

Att värva medlemmar på stan, face-to-face, anser konsulten vara en bra 
strategi som fungerat för många andra organisationer. Det innebär att 
organisationen betalar konsulten för att värva ett visst antal medlemmar 
face-to-face. Varje medlem kostar 1 000 kronor. Om medlemsvärvningen 
misslyckas får organisationen pengarna tillbaka. Den summa som betalas 
för varje medlem räknar konsulten med att organisationen tjänar in på 
några år eftersom medlemmen förväntas stanna i organisationen. Att 
värva medlemmar på stan genom de lokalt aktiva tror inte konsulten 
skulle fungera för att det är för krävande för frivilligarbetare. Konsultens 
förslag presenterades på ett styrelsemöte där även konsulten närvarade 
under några timmar. Medlemstappsgruppens förslag diskuterades inte. 
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Tiden räckte inte till, enligt flera ledamöter, utan det skulle diskuteras vid 
ett senare tillfälle. En annan ledamot antog att konsulten kände till 
medlemstappsgruppens förslag. Ytterligare en ledamot menade att de 
båda grupperna kommit fram till ungefär samma saker.    
 Förbundsordföranden presenterade förslagen på riksstämman och 
påtalade att de traditionella värvningsmetoderna inte räcker till, utan att 
det finns ett behov av att ta professionell hjälp. Flera medlemmar 
påtalade en skepticism mot att värva ’face-to-face’ och att det är ett dyrt 
sätt att skaffa medlemmar. Ordföranden ställde då en motfråga och 
frågade om de hade något bättre förslag. En ledamot tyckte att det nya 
sättet ”visar att vi är med bland de stora organisationerna”. Stämman 
röstade igenom förslaget.  
 Anställda och styrelsen tror inte att medlemmar lämnat 
organisationen för att den blivit mer ideologiskt inriktad. Det ställs inte 
några ideologisk krav på medlemmar däremot ett förbud mot att utföra 
olagliga djurrättsaktivteter. De medlemmar som gör det kan uteslutas.  I 
medlemstappsgruppens telefonintervjuer uppgavs ekonomiska skäl som 
den främsta anledningen till att medlemmar lämnat organisationen 
(medlemstappsgruppens förslag). Bland de lokalt aktiva, som jag 
samtalat med, tror många att medlemmar upplever organisationen för 
ideologisk, ex. förespråkar för starkt en vegansk/vegetarisk mathållning. 
Flera säger sig ha träffat människor som inte tror att de kan bli 
medlemmar för att de inte lever upp till ideologin. Alla lokalt aktiva 
tycker att organisationen ska vara en folkrörelse, öppen för alla, inte bara 
för de mest ideologiska. De tycker att det är positivt med en spännvidd. 
Även flera insändare i tidningen Djurens Rätt påtalar oklarheter vad det 
gäller organisationens ideologi i frågor om kosthållning (Djurens Rätt: 
1999:1:38, 1999:2:36, 1999:3:27, 2002:1, 2002:3:31).  
 Varken anställda eller styrelsen tycker att det är värt att tona ner 
ideologin, även om det skulle kunna ge flera medlemmar. I intervjuer 
med ledamöter och anställda har följande kommentarer framkommit: att 
även om medlemmar är jätteviktigt för organisationen så ”finns 
organisationen för djurens skull, inte för medlemmarnas. Målet är att 
organisationen ska avveckla sig själv, inte ha 100 000 medlemmar. Vi 
kan inte kompromissa med vår grundsyn. Vi håller den nivå som djuren 
kan kräva”. Vidare sägs att  organisationen måste ”sikta lite mot 
stjärnorna men alla måste känna att man kan bli medlem även om man 
inte fullt ut delar vår ideologi. Medlemmar som bara vill klappa katten 
kan gå med i en djurskyddsorganisation”. Förbundet djurens rätt ska vara 
en ”ideologisk spets. Det är enbart bra att vi är mer ideologiska än 
genomsnittsmedlemmen.”  Ordföranden sa under en offentlig utfrågning 
under riksstämman att ”vi har rätt, vi kan inte kompromissa med vår 
ideologi, någon måste säga sanningen”.  
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 Organisationen ska inte vara mindre ideologisk, utan snarare mer 
enhetlig, säger en anställd. För att kunna arbeta mer enhetligt – med 
gemensamma riktlinjer för hela organisationen, både vad det gäller 
profilering och marknadsföring - har en reklamfirma anlitats. Firman har 
följt organisationen under flera år och vet vad som skulle behöva 
förbättras, berättar en anställd. I sådana frågor måste organisationen 
anlita människor utifrån, fortsätter denna. Även om det finns många 
lokalt aktiva som har kompetens blir det inte samma enhetlighet eftersom 
de inte har möjlighet att arbeta med profilering på heltid. Det tar därför 
längre tid. Profilhandboken skulle presenteras för stämman, enligt flera 
anställda, men blev inte färdig i tid.   
 

6.21 Aktiva medlemmar 
Ansvaret för lokalt aktiva ligger, sedan omstruktureringen 2004, på de 
fem anställda i kampanjenheten. Tidigare ansvarade en eller två anställda 
för alla lokalorganisationer, men då var det svårt att verkligen hålla 
kontakt med alla, berättar en anställd. 
 Kommunikationsmöjligheterna ökar genom att fler delar på 
ansvaret, säger flera anställda, men eftersom organisationen nyligen 
omstrukturerades har mycket tid gått åt till administrativa ärenden. 
Dessutom har alla anställda även andra arbetsuppgifter. Lokalorganisa-
tionerna har inte kunnat ägnas den tid som planerats och vissa kontakter 
med aktiva har runnit ut i sanden. Samtidigt, säger flera anställda, 
behöver inte kontakter med lokalorganisationer enbart ligga hos 
kampanjenheten utan det är snarare så att den enheten samordnar andra 
anställdas kontakter och besök. 
 Ingen av de lokalt aktiva säger sig ha märkt att organisationen 
omstrukturerats, snarare upplever flera att den fungerade bättre förut. 
Alla säger att de har mycket lite kontakt med sin regionsansvariga och ett 
par aktiva från olika lokalorganisationer säger att de inte vet vem som är 
ansvarig för deras region. En del anställda har vi mycket kontakt med, 
berättar en aktiv. De reser runt mycket och befinner sig på en 
gräsrotsnivå och det är dem som vi kontaktar om vi vill driva någon viss 
fråga, fortsätter hon. Flera aktiva säger att de brukar kontakta 
ordföranden om de har synpunkter. Det bekräftar även några ledamöter. 
”Vägen in till styrelsen går genom ordföranden”, säger en ledamot. Alla 
ledamöters mailadresser finns på hemsidan men det är sällan som de blir 
kontaktade, berättar ledamöterna. Endast en ledamot säger sig ha blivit 
kontaktad, dock mindre än tio gånger på ett år. 
 En anställd tror att det för vissa kan vara ett stort steg att ta kontakt 
med den centrala organisationen. ”Det kan finnas lokalavdelningar som 
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inte tror att vi bryr oss om dem och därför inte vågar ringa,” framhåller 
hon.   
 Flera styrelseledamöter har angett i sin kandidatur en vilja att 
förbättra relationerna inom organisationen, genom att ”…främja den 
interna demokratin och öka kontakten mellan riksorganisationen och 
lokalorganisationerna, …skapa en mer aktiv dialog mellan 
förbundsstyrelsen och lokalorganisationerna” (Riksstämmohandlingarna 
2003:33-36). Andra uttalanden i samma riktning talar om att ”…föra 
diskussioner om hur man kan öka möjligheten för medlemmar att 
aktivera sig på nya sätt lokalt, …motverka segregering mellan grupperna 
ideellt aktiva, anställda och förbundsstyrelse”  (Riksstämmohand-
lingarna 2002:33-34). 
 Av de intervjuade tycker sig ingen ännu ha lyckats förbättra 
kommunikationen såsom de tänkt. Några har angett bristande tid som 
orsak. Andra har sagt att det är svårt att förändra organisationens 
arbetsmetoder. Ingen av de intervjuade har någon direkt kontakt med 
lokalorganisationerna och har heller inte direkt utökat sitt kontaktnät sen 
de blev ledamöter. ”Kontakterna är väldigt viktiga, men i praktiken så är 
det omöjligt”, säger ytterligare en ledamot. ”Som ideell har man inte den 
tiden”, säger en ledamot. En annan säger att de kontakterna inte ingår i 
deras arbetsuppgifter. Medlemmar är välkomna att delta på styrelsens 
möten, säger flera ledamöter, men det händer dock sällan. 
Beslutsprotokoll skickas ut till lokalorganisationerna, men flera aktiva 
uttrycker svårigheter med att följa beslutsprotokoll. Kommunikationen 
mellan riks och lokalorganisationerna är idag en envägskommunikation 
av informativ karaktär, säger flera. Riks skickar ut information om 
kampanjer och Internbladet, men det är inte något debattforum. I 
tidningen Djurens Rätt finns en sida med insändare och debatt, men den 
utkommer bara sex gånger som året.  
 Det är inte alla lokalt som sagt sig ha ett behov av att ha så mycket 
kontakt med riks, utan de ”kör sitt eget race”. Lokalorganisationerna 
förväntas arbeta i enlighet med organisationens mål, men är fria att själva 
välja vilka frågor de vill jobba med (Introduktion och studiematerial 
§12). Både anställda och aktiva tycker att lokalorganisationerna är fria att 
utforma sin verksamhet, men flera anställda tycker att de är och har varit 
för fria. Det har gjort att vissa driver frågor som stämman bestämt att 
organisationen inte ska jobba med, säger flera anställda. ”Riksstämman 
har bestämt att vi är en djurrättsorganisation, vi jobbar inte med 
djurskydd, såsom omplaceringsverksamhet”8, säger en anställd. Även 
vissa ledamöter poängterar starkt att organisationen inte ska jobba med 
djurhem. Djurhem är en för kortsiktigt arbete, anser en annan anställd. 

                                                 
8 Omplacering innebär att hitta nya hem åt övergivna eller vanskötta djur. 
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Det gäller att se det djurrättsliga arbetet i ett längre perspektiv och lokalt 
kan det vara svårt att ha den överblicken, fortsätter hon. Samtidigt påtalar 
flera aktiva vikten av att se konkreta resultat av arbetet för att behålla 
motivationen, exempelvis genom att omplacera djur. Att omsätta en 
ideologi i praktiken är svårt, tycker många. Ett par anställda tycker att det 
kan vara bättre att lokalorganisationer arbetar för en annan organisation 
om de vill driva djurskyddsfrågor. Arbetar man i en organisation måste 
man hålla sig till det som den står för, annars kan man byta organisation, 
fortsätter en anställd. 
 Hela organisationen – lokalorganisationerna, anställda och 
styrelsen – träffas vanligen ett par gånger om året, på riksstämman och på 
någon utbildningshelg. Tidigare pågick stämman fyra dagar, men i år 
bara tre dagar av ekonomiska skäl. Utöver stämmoförhandlingarna 
anordnas olika aktiviteter och föredrag. Olika funktionärer på stämman 
har till uppgift att hjälpa nya ombud. Som det står i 
riksstämmohandlingarna att ”Alla har vi varit nybörjare och vår uppgift 
är att se till att du trivs på stämman” (Riksstämmohandlingarna 
2004:14).  
 Flera aktiva säger att det finns ett behov av att träffas oftare. Det 
ger inspiration och nya idéer. Samtidigt tycker de att det på stämman 
märks en klar uppdelning mellan anställda/styrelse/lokalorganisationer. 
Anställda och styrelsen håller sig ofta för sig själva, säger en aktiv. En 
annan aktiv exemplifierar med att de sällan deltar i aktiviteter som 
anordnas och på middagar sitter grupperna för sig själva. Flera 
lokalorganisationer säger att de känner sig undanskuffade. ”På stämman 
pratas så mycket om vikten av det lokala arbetet, men efter stämman 
verkar det glömmas bort och man struntar i oss”, säger en aktiv.  
 Lokalorganisationer märker att antalet aktiva minskat och påtalar 
vikten av att fånga upp människor som är intresserade av att vara aktiva. 
Alla kan beställa material från organisationen, inte bara medlemmar. Det 
kan vara en orsak till att det är färre organisatoriskt aktiva, tror några. 
Fler avdelningar poängterar behovet av att få information om nya 
medlemmar för att lokalt kunna kontakta dem och få in dem i 
verksamheten. Både anställda och aktiva har, i olika sammanhang, sagt 
att organisationen har bristande rutiner för att fånga nya. Rutinerna för att 
ta hand om de nya medlemmarna som kommer på exempelvis årsmöten 
har sett olika ut. Vissa avdelningar strävar medvetet efter att skapa en 
avslappnad atmosfär och försöka väcka intresse hos de medlemmarna 
som kommit till mötet. Andra avdelningar har inte haft några direkta 
rutiner.  
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6.3 Hur ser beslutsprocesserna ut? 
Michels studie påvisar hur ledarnas speciella positioner och erfarenheter 
gjorde dem oumbärliga, gav dem större makt och inflytande. Även om 
ledarna är valda utövade de ett stort maktinflytande över medlemmarna. 
Hur ser det då ut i Förbundet djurens rätt? Hur fungerar 
beslutsprocesserna?  
 Riksstämman hålls årligen Kristi Himmelfärdshelgen. Alla 
intervjuade säger det är där som de aktiva har möjlighet att påverka 
organisationen. Av de totalt 31 lokalavdelningarna, skickade 23 av dem 
ombud till riksstämman 2005. Av dessa var 46 kvinnor och 17 män 
(Årsredovisningen, Ombudsförteckning). Totalt deltog 130 personer, 47 
män och 83 kvinnor (Ombudsförteckningen). Både anställda och aktiva 
upplever att det är en majoritet ”yngre” på stämman, även om alla kanske 
inte är ombud. Det skulle kunna bero på att det kan vara svårare för 
”äldre” att resa bort flera dagar. Det är möjligt att det fattas ”radikalare” 
beslut på grund av det, tror flera. Riksorganisationen finansierar 
ombudens resor och uppehälle.  
 Lördagsförmiddagen ägnades åt diskussioner om 
verksamhetsplanerna och motioner. Motioner är lokalorganisationernas 
möjlighet att påverkar arbetet, säger alla intervjuade. Både 
lokalavdelningar och enskilda medlemmar kan lämna motioner, senast 15 
mars för att styrelsens ska ha tid att lämna ett yttrande. I år hade fem 
olika avdelningar lämnade in totalt sju motioner. Styrelsen har lämnat 
yttrande till alla motioner, tre bifölls, tre avslogs och en besvarades. (Jmf. 
1996: 25 motioner, från 15 avdelningar. Detta år diskuterades frågan om 
namnbyte).    
 Motionsyttranden förbereds av styrelsen under ett styrelsemöte där 
även några anställda deltog. Ordföranden lämnade förslag som sedan 
diskuterades av ledamöterna. Under mötet skrev förbundsordföranden 
protokoll och följde inte med i en diskussion. När hans åsikt efterfrågades 
hänvisades till en anställd och höll med i dennas åsikter utan att veta vad 
det egentligen var, ”jag tycker som …, vad var det du tyckte? Det var … 
väl?” 
 Flera styrelseledamöter beklagar att bara sju motioner kommit in 
till årets stämma och att motionerna generellt handlar mer om 
detaljfrågor än övergripande organisatoriska frågor, vilket egentligen är 
tanken, säger en ledamot. Få motioner kan bero på två saker, tror en 
annan ledamot, antingen är lokalorganisationerna nöjda med arbetet eller 
så vet inte medlemmarna hur de kan påverka. Ytterligare en ledamot tror 
att medlemmar kan uppleva att avståndet till riks är för stort och att det är 
svårt att påverka. Det bekräftas av ytterligare en ledamot som säger att 
motioner väger inte tungt, däremot väger styrelsen ord tungt på stämman: 
”Ju högre upp i organisationen, desto mer makt.  Det finns en 
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demokratisk obalans”, säger en ledamot, som kan bero på att styrelsen är 
mer insatta i ekonomin och har mer sakkunskap än lokalorganisationerna. 
Beslut som röstas igenom kommer att verkställas, men det är möjligt att 
beslut som går emot styrelsens linje kanske, medvetet eller omedvetet, 
förhalas. Även en anställd bekräftar bilden av att det kan vara svårt för 
lokalorganisationerna att påverka, att medlemmar lägger motioner utan 
att få gehör. Det beror på, tror hon, att deras åsikter inte är representativa. 
Flera aktiva håller med och säger att de inte brukar bry sig om att lägga 
motioner för att de inte har lika radikala åsikter som många andra och 
deras motioner ändå inte skulle bifallas. ”I teorin har vi möjlighet att 
påverka, men inte i praktiken”, säger en aktiv. En anställd säger i en 
intervju att det är lättare att påverka om man har kontakter. Det går att 
direkt kontakta olika anställda om man vill lyfta någon speciell fråga. Det 
går också att göra skrivelser till styrelsen under året. Flera aktiva säger att 
om de vill något, så brukar de kontakta ordföranden direkt.  
 En motion om förvaltningen av ett ärvt kattbiblioteket väckte 
diskussion på årets stämma. Styrelsen biföll motionen, men en anställd 
yrkade på en förändring i förslaget. Det blev en diskussion främst mellan 
den anställda och styrelsens ordförande där ordföranden påtalade att ”jag 
tycker inte att det här är världens viktigaste fråga”, medan den anställde 
hänvisade till att hon varit i kontakt med givaren under 80-talet och visste 
att styrelsens yttrande inte låg i linje med givarens vilja. Hon frågade om 
de verkligen läst stadgarna och testamentet och insåg givarens vilja. 
Denna fick inte svar på sin fråga men styrelsen ändrade en formulering i 
sitt yttrande. Den anställda ”tackade för halvmesyren från 
förbundsstyrelsen”, men fortsatte driva sin linje. Vid beslutsfattandet 
vann styrelsens förslag med ett par rösters marginal. Om inte 
ledamöterna själv hade fått rösta hade den anställdas förslag vunnit.   
 Förra årets stämma gav styrelsen i uppdrag att se över 
organisationens stadgar och ta fram förslag till nya. Stadgarna är 
organisationens viktigaste styrdokument. Förslaget skickades ut till 
ombuden i samband med riksstämmohandlingarna, några veckor före 
stämman. Tanken var att stämman skulle fatta beslut, bifall eller avslå 
stadgarna, men under stämman upptäcktes fel, vilket gjorde att styrelsen 
fick dra tillbaka stadgarna för att omarbeta dem till nästa år.  

 

6.31 Verksamhetsplaner 
Fler av de aktiva reagerar på att målen i verksamhetsplaner är vagt 
formulerade, såsom att ”organisationen ska arbeta för…” 
(Verksamhetsplanen 2005:2). Det är inte ett mätbart mål. Det är således 
svårt för riksstämmoombudspersonerna att kontrollera om beslut 
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verkställts och om målen uppnåtts. En aktiv frågade under stämman vad 
som händer med de beslut som inte genomförts. Svaret från ordföranden 
blev att styrelsen tar dem med sig och arbetar vidare med dem.  
 Gruppdiskussionerna om verksamhetsplanerna bidrog till att 
många yrkade på förändringar. Enligt en anställd ska medlemmarna tycka 
till på stämman, men det måste ändå finnas vissa ramar. ”Demokrati har 
blivit ett för vitt begrepp i organisationen”, fortsätter hon. Det är många 
som har en åsikt när det efterfrågas men ”alla kan inte alltid få uttrycka 
sin åsikt. Det är för tidskrävande och organisationen måste arbeta med 
effektivt.” Anställda måste, utifrån stadgarna etc. kunna fatta vissa beslut. 
”Demokrati kan vara att delegera beslut”, säger en annan anställd. 
 På stämman föredras verksamhetsplanerna av styrelsen, men 
anställda har skrivit planerna. Ordföranden ska se till att de bereds för att 
sedan kunna antas av förbundsstyrelsen. En ledamot säger att det sällan 
finns tid för styrelsen att diskutera planerna utan det blir som de anställda 
har skrivit, möjligen med smärre ändringar i formuleringar. Så var fallet 
även i år. Verksamhetsplanerna antogs med undantag av smärre språkliga 
förändringar. Ingen av de intervjuade ledamöterna säger sig ha någon 
kontakt med de anställda, annat än på styrelsemöten där vissa anställda 
ibland deltar. De håller sig uppdaterade dels genom e-postlistor, dels 
genom att ordföranden rapporterar om läget. Ett par anställda anser att 
styrelsen sällan gör inlägg på listorna. Ledamöterna säger sig lägga ner 1-
3 timmar i veckan på styrelsearbete förutom möten cirka en dag i 
månaden. Både anställda och styrelsen säger att det finns ett glapp dem 
emellan. Det finns ett behov av att styrelsen kommer närmare de 
anställda, säger alla.  
 

6.32 Styrelsen 
Tidigare kandiderade fler till styrelsen och det är idag ett stort omlopp på 
ledamöter, säger en ledamot. När valberedningen, (förra året bestående 
av en nuvarande anställd och två tidigare anställda) presenterade sina 
förslag på stämman påtalade de vikten av att ledamöterna sitter kvar för 
att få en kontinuitet i arbetet. Den höga omsättningen gör att den 
generella kunskapsnivån sjunkit jämfört med tidigare styrelser, påtalar en 
ledamot. Inom styrelsen är kunskapsnivån jämn, säger flera ledamöter, 
med undantag av ordföranden. Eftersom denne arbetar på heltid har 
denne ett kunskapsövertag och har större inflytande i många frågor. En 
ledamot berättar att ordföranden i vissa frågor ibland hänvisar till 
anställda och säger att denne ordnar frågan med någon anställd.  
 Styrelsen som lett organisation mellan 2004-2005 har bestått av 
åtta kvinnor och fyra män. Tio av tolv ledamöter är mellan 22-31 år 
(Riksstämmohandlingar 2003-2004). Nio kommer ifrån regionerna 
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Stockholm eller Göteborg. De övriga tre kommer ifrån mindre orter runt 
om i landet (Djurens Rätt 2005-03-22). Alla i styrelsen tycker att 
sammansättningen är bra. Det finns många olika sorters kunskaper. 
Ålders- och könsmässigt är spridningen bra, tycker de flesta. Valbered-
ningen strävar inte efter att många lokalorganisationer ska vara 
representerade i styrelsen utan söker snarare olika kompetenser, säger en 
ledamot. Att många ledamöter kommer från storstadsregionerna har sina 
fördelar, enligt en ledamot, för det skapar möjligheter för ledamöterna att 
inte bara träffas under styrelsens möten. Lokalorganisationer med 
ledamöter i styrelsen blir inte privilegierade eftersom den inte driver 
lokalpolitiska frågor, säger en ledamot, men möjligheten att driva frågor 
ser olika ut i landet. ”Det kan finnas vissa avdelningar som tycker att vi 
bestämmer över deras verksamhet”, säger en annan.  
 Flera av de aktiva säger att de inte vet vilka som sitter i styrelsen. 
De har inte någon kontakt med någon ledamot, vilket man kanske inte 
heller kan kräva av dem eftersom de också arbetar ideellt, anser en aktiv. 
”Det skulle behövas mer information om vilka ledamöterna är och vad 
de tycker,” hävdar en annan. ”Man vet inte vilka man röstar in. Det 
verkar vara de mest radikala”, tycker en tredje.    
 Även om styrelsen ska representera medlemmarna behöver det inte 
vara ordföranden från olika lokalavdelningar som sitter i den, menar en 
ledamot, men idag finnas en onödig klyfta riks/lokalt, ”ett 
Stockholmsförbund och ett lokalavdelningsförbund”. Alla frågor 
påverkas inte av uppdelningen, men om det suttit fler ”eldsjälar”, som 
varit med länge så skulle nog organisationen se annorlunda ut, säger 
ledamoten.  
 Flera ledamöter hade en bild av att det fanns många latenta 
konflikter innan de själva kom in i styrelsen. En ledamot ansåg att 
organisationen var ”toppstyrd, odemokratisk och allmänt dålig”. Den 
bilden har ändrats sedan de själva blev ledamöter. Nu vet de, säger de, att 
styrelsen inte alls består av ”översittare”, men det kan fortfarande finnas 
fördomar i lokalorganisationerna. Om fler deltog på förbundsstyrelsens 
möten skulle nog bilden förändras, tror en ledamot.  
 

6.33 Genus 
En individs kön styr inte möjligheterna att påverka, utan genus-
medvetandet i organisationen är väldigt högt, säger alla intervjuade. Den 
höga medvetenheten kan bero på att organisationen har så många 
kvinnliga medlemmar och på att djurfrågor traditionellt varit 
kvinnofrågor. Organisationen har haft flera tongivande kvinnliga 
ordföranden, säger en manlig styrelseledamot. Dessutom, fortsätter han, 
om man reflekterat över djurförtryck har man nog funderat över andra 
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former av förtryck också. Djurfrågor är frågor om empati, därför är nog 
könsrollerna mindre framträdande, säger en annan man. Enligt flera 
kvinnor har deras genusmedvetande höjts sedan de blev aktiva i 
organisationen. 
 Det höga genusmedvetandet visar sig i att kvinnor och män har 
lika mycket makt och lika mycket att säga till om, säger flera anställda 
och ledamöter. Flera styrelseledamöter säger att traditionella härskar-
tekniker inte används i styrelsen, utan kvinnor får tala till punkt. Det är 
fler kvinnor än män i styrelsen, säger en ledamot. Flera av de övriga tror 
spontant att könsfördelningen i styrelsen är jämn. Organisationen hade 
tidigare material som anspelade på de traditionella könsrollerna, men det 
skulle inte fungera idag. I tidningen Djurens Rätt eftersträvas en jämn 
könsfördelning.  
 Att organisationen har så många manliga chefer har en naturlig 
förklaring, säger en anställd. Flera av männen hade redan chefsupp-
gifterna. Ambitionen var att könsfördelningen skulle vara jämn men det 
lyckades inte riktigt, fortsätter denna. Skillnaderna jämnas ut lite när en 
tjänstledig kvinna kommer tillbaka under sommaren. Flera anställda 
tycker inte att det behöver vara ett problem med så många manliga 
chefer. ”Vissa av männen var själskrivna som chefer, hur skulle vi 
annars ha gjort?”, säger en kvinna. Ytterligare en kvinna tror inte att 
kvinnorna vill bli chefer, även om de hade lika stor möjlighet att bli chef, 
så var kvinnornas personlighet sådan att de inte ville. Ytterligare en 
kvinna tror att vem som tar plats i en grupp snarare handlar om 
personlighet än om kön.   
 En kvinna berättar att de inom hennes enhet är väl medvetna om 
könsstrukturer. De anstränger sig för att kvinnorna i enheten ska synas 
lika mycket utåt som mannen. Ofta arbetar mannen med de frågor som 
syns utåt, och det blir därför automatiskt så att han syns mer. En kvinna 
tycker att flera andra kvinnor har en personlighet som gör att de inte vill 
synas så mycket. Vissa av deras arbetsuppgifter hade män förut och de 
syntes mer utåt.  
 Parallellt med bilden av organisationen som genusmedveten ges en 
annan bild. I en utfrågning av ordförande och vice ordföranden under 
stämman svarade vice ordförande att ”påståendet att organisationen 
drivs av kvinnor, men styrs av män stämmer, men eftersom det finns ett 
medvetande om problemet kan det förändras”.  
 Flera av de intervjuade männen påtalar att män får fördelar i 
samhället, medvetet eller omedvetet, även om det är omöjligt att peka på 
fördelarna. En man säger att män traditionellt blir mer lyssnade på. 
Generella strukturer återskapas ofta i organisationer även om man 
försöker motverka dem – såsom genom att låta ordförandeskap rotera på 
möten – fortsätter han. Även om kvinnor och män kommer till tals lika 
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mycket kan det finnas en skillnad i vilka frågor kvinnor/män uttalar sig, 
hur länge man pratar och hur hårt man driver sin åsikt, säger en annan 
man.  
 En man tycker sig märkt att ”det funnits en nisch för unga killar i 
organisationen. Medvetet eller omedvetet kan det varit bra för 
organisationen att visa att djurfrågor inte bara är tjejfrågor, utan något 
som också engagerar unga killar.” Män har också en grundtrygghet, 
fortsätter han: ”Gör en man något obekvämt så kanske denne  straffas lite 
grann men inte så hårt”. Ofta kan han till och med få en skjuts framåt 
genom att visa att han har en egen åsikt och att han står fast vid den. 
Kvinnor kanske inte visar framfötterna lika mycket och kan ses som 
gnälliga om de har en avvikande åsikt. Ett teoretisk högt 
genusmedvetande är inte samma sak som ett praktiskt medvetande, säger 
han.  
 Det är ofta män som centralt är organisationens ansikte utåt, medan 
det lokalt ofta är kvinnor, säger en manlig ledamot. Denna bild bekräftas 
av några aktiva kvinnor som reflekterat över att det verkar vara kvinnor 
som bedriver gräsrotsarbete, medan män centralt bestämmer. Generellt på 
årsmöten är majoriteten kvinnor, men jag upplever att männen tar stor 
plats. Exempelvis på ett möte, där könsfördelningen var jämn, pratade 
männen uppskattningsvis 90 procent av tiden. Jag noterade även en 
skillnad i vilka frågor kvinnor/män uttalade sig i. Kvinnorna ställde 
genomgående korta frågor, medan männen argumenterade länge. På ett 
annat möte avstod en kvinna avstod sin plats i den lokala styrelsen till 
förmån för en man, med motiveringen att han var den enda som kunde 
tänka sig att bli ordförande. I styrelsen fanns ytterligare en man, vice 
ordföranden. De övriga var kvinnor. Män avbröt kvinnor, men det 
motsatta inträffade aldrig. Centralt har jag ofta noterat att kvinnor säger 
sig inte vara bra på saker och då lämnar över ansvaret till en man. Det 
motsatta har jag däremot inte noterat.  
 Några kvinnor säger att de vid närmare eftertanke tänkt på att 
männen verkar ha mer makt, tar större plats och driver sina frågor 
hårdare. Alla män i organisationen tar plats, men inte alla kvinnor gör 
det. Män blir nog mer lyssnade på än kvinnor, tror en kvinna. En anställd 
kvinna exemplifierar med ett telefonmöte från kansliet där hon noterade 
en skillnad på folks beteende, beroende på vem som pratade. När vissa 
kvinnor pratade suckade folk, skickade menande blickar och lutade sig 
tillbaka, vilket de inte gjorde när männen pratade. En kvinna berättar om 
när hon en gång la fram ett förslag som avslogs, men som antogs ett par 
veckor senare när en man la fram samma förslag. Vem som lägger fram 
ett förslag påverkar hur det mottas, menar hon.   
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7.  Analys 
”Demokrati är en skatt som ingen kan hitta” (Michels 1911:304).  
 
Michels talar om att det finns en järnhård lag i en organisation. 
Organisationer utvecklas mot oligarki även då syftet är att den ska drivas 
demokratiskt. I en växande organisation ökar behovet av anställda – 
organisationen professionaliseras, vilket leder till ett kunskapsövertag 
gentemot de frivilligt arbetande. Kunskapen leder till en handlingsfrihet 
och ett maktövertag. Resursklyftan medför en syn på medlemmar som 
mindre kompetenta, vilket ökar ledningens syn på sitt behov av att 
dominera, styra och ta egna beslut. Vid konflikter väger ledningens ord 
tyngre – organisationen har utvecklats till ett fåtalsvälde, tjänstemännens 
kunskapsövertag gör dem till styrande.  
  Michels forskning handlar om det tyska socialdemokratiska partiet 
i början av 1900-talet. Man kan fråga sig om de demokratiska 
förutsättningarna inte borde se annorlunda ut idag. Den organisation som 
jag undersökt är dessutom relativt liten, vilket ytterligare borde öka 
möjligheterna för att järnlagen inte råder. Hur skulle man kunna tolka 
processerna i Förbundet djurens rätt? Är det samma mekanismer som 
råder där som i Tyskland för hundra år sedan? Hur ser organisationens 
demokrati ut? Kan medlemmar påverka eller har ledningen en ökad makt 
genom sitt kunskapsövertag? Passiviseras medlemmar? Hur ser 
genusmedvetandet ut? Analysen är upplagd efter några av Michels 
huvudbegrepp: Professionalisering och passivisering av medlemmarna. 
Även genusaspekter och organisationens formella demokrati kommer 
också att behandlas.   

 

7.1 Den formella demokratin  
Michels menade att endast representativ demokrati är praktiskt möjligt i 
en ”större” organisation. Formellt styrs Förbundet djurens rätt av 
riksstämman. Där fattas beslut om verksamheten och styrelseledamöter 
väljs, som under året ska ansvara för organisationen. Alla organisationens 
medlemmar ska ha möjlighet att påverka beslut, kommunalt genom att 
välja ombud. Ombuden i sin tur fattar beslut på riksstämman, som ska 
verkställas av den valda förbundsstyrelsen. Makten ska utgå ifrån 
lokalavdelningarna, vilket bygger på en decentraliserad syn på demokrati. 
Riksstämmoombud ska kontrollera att besluten verkställs. Detta är den 
formella bilden.   
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7.2 Organisationen professionaliseras 
Ett steg i utvecklingen mot oligarki, enligt Michels, är 
professionalisering, en ökande expertstyrning. Antalet anställda har ökat i 
Förbundet djurens rätt, samtidigt som medlemsantalet har sjunkit. Det 
finns tydliga tendenser till att experter får ett allt större inflytande i 
organisationen. Ett exempel på denna tendens är skillnaden mellan hur 
konsultens/medlemstappsgruppens förslag mottogs. Konsulten deltog 
själv på styrelsens möte och presenterade sitt förslag. 
Medlemstappsgruppen förslag hann styrelsen inte diskutera. De metoder 
konsulten föreslog, ’face-to-face’ värvning, bygger inte på lokalt 
engagemang, utan på att experter ska anlitas. 
 Ett annat exempel är profilhandboken, där experter anlitas med 
motiveringen att det inte är möjligt för lokalt aktiva att arbeta med den. 
 Mellan tjänstemännen och styrelsen uppstår kunskapsskillnader. 
En styrelse som lägger ner 1-3 timmar i veckan har svårt att komma upp i 
samma kunskapsnivå som heltidsanställda tjänstemän. Det visar sig bland 
annat genom att ordföranden hänvisar frågor tillbaka till anställda med 
motivering att de är för svåra för styrelsen.  
 

7.3 Ledarna styr 
Enligt Michels blir en konsekvens av professionaliseringen att ledarna 
styr de aktiva istället för tvärtom. Vilka är då ledarna? Formellt i 
Förbundet djurens rätt ska förbundsstyrelsen styra tjänstemännens arbete, 
men det finns många tecken på att det i själva verket är det motsatta 
förhållandet som råder. Anställda skriver verksamhetsplaner, som sen 
presenteras för styrelsen med kort efterföljande diskussion Detsamma 
gäller motionerna. Relativt färdigskrivna yttrande diskuterades i stället 
för tankarna bakom motionerna. Tillvägagångssättet skulle kunna 
beskrivas som att anställda kommer med förslag, som förankras hos 
ledningen och som sedan går tillbaka till medlemmarna, i stället för att 
förslag kommer från medlemmarna, går till styrelsen och sedan till de 
anställda. 
 Förfaringssättet kan, enligt Michels och även Boström och 
Premfors, förklaras med de anställdas kunskapsövertag. Tjänstemän 
arbetar under relativt fasta förhållanden, medan styrelsen ofta byts ut. Det 
medför en kunskapsobalans.  Kontakten mellan styrelsen och anställda 
sägs vara i stort sett obefintlig, vilket kan bidra till svårigheter att sätta 
sig in i organisationens arbete. Kommunikation sker via e-postlistor, där 
anställda påtalat en avsaknad av inlägg från ledamöter. Övrig information 
får styrelsen genom att anställda deltar på styrelsens möte eller genom 
ordföranden. Det är således ordföranden som avgör vilken information 
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som når ledamöterna. Jacobsen skriver att ju längre ner i hierarkin, desto 
mer specialiserad information.  
 Enligt Lindberg är det inte maktlystenhet som gör att tjänstemän 
tar över styrelsens uppgifter, utan helt enkelt för att de får ett 
kunskapsövertag gentemot de frivilligt aktiva. Om styrelsen inte styr, 
tvingas tjänstemän att ta över.  
 Formellt är motioner till riksstämman medlemmarnas möjlighet att 
påverka, säger alla intervjuade. I realiteten säger flera informanter att 
motioner inte väger tungt. Få motioner går igenom. Beslut kan förhalas. 
Antalet motioner är lågt. Värt att notera är hur förbundsordföranden 
talade om en motion som ”inte är viktigast i världen”. Vid ett annat 
tillfälle ställdes en motfråga till ett yrkande – om talaren hade ett bättre 
förslag än face-to-face värvningen, istället för att ta till vara på de åsikter 
som framfördes.  
 Behandlingen av stadgarna är ytterligare en faktor som talar för att 
lokalorganisationer inte är särskilt inflytelserika. Styrelsen hade förslag 
till stadgeändringar, organisationens viktigaste styrdokument, men 
medlemmarna hade ingen möjlighet att lämna motioner om 
stadgeförslaget. Tiden för motioner hade redan gått ut när stadgarna 
skickades ut. Det fanns således inte någon möjlighet att lokalt lämna 
synpunkter på förslaget. Styrelsen drog tillbaka sitt förslag på grund av 
upptäckta fel i stadgarna, inte för att förfaringssättet gått fel till.  
 Profilhandboken kan tas som ännu ett exempel på att det inte är 
lokalorganisationer som styr utan tvärtom. Reklamfirmans förslag skulle 
presenteras på stämman, inte diskuteras. Ett färdigt förslag skulle läggas 
fram istället för att inhämta de aktivas åsikter. Anställda har uttryckte att 
det inte finns tid och möjlighet för att alla ska delta i beslutsprocesser, 
utan organisationen måste jobba mer effektivt. Kommunikationen sägs 
vara en envägskommunikation, av informativ karaktär, inte i form av 
diskussioner. Det skulle kunna ses som ett kortsiktigt perspektiv på 
demokrati. Enligt Bolman finns kortsiktiga nackdelar med deltagande 
demokrati, men de långsiktiga fördelarna kan vara större genom mer 
engagemang (Bolman 1997).  
 Vad det gäller lokalorganisationernas arbete finns ytterligare 
exempel på den centrala styrningen. Flera anställda har påtalat 
svårigheterna för lokala att ha en överblick över organisationen, därför 
arbetar vissa aktiva med djurskydd istället för med djurrätt.  Att 
djurskydd, såsom omplacering, är vad många lokalt säger att de vill 
arbeta med kan ses som ett tecken på bristande kommunikation. Frågan 
är om ledningen ska styra medlemmarna eller om medlemmarna styra 
ledningen. Det verkar vara det förstnämnda som gäller: ledningen styr 
medlemmarna, helt i enlighet med Michels teori. Det förhållandet kan 
kopplas till teorier om centralisering och den lokala oviljan att följa 
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centraliserade beslut. Alternativet, som någon aktiv sagt, är att man ”kör 
sitt eget race”. Ett annat alternativ är att helt lämna organisationen. 
Medlemskap är frivilligt och vid missnöje kan det sägas upp. Som 
organisationen ser ut idag, finns ändå möjlighet att ta del av vissa av 
organisationens resurser – såsom informationsmaterial. Enligt Michels 
tjänar ledarna på centralisering.  
 En frivilligorganisation är beroende av att ledningen har stöd och 
är förankrad hos medlemmarna. Ledningen är vald av medlemmarna. 
Enligt Michels är det ofta de gamla ledarna som utser de nya. Förra årets 
valberedning, vald av stämman, bestod av tre tidigare anställda. Man kan 
fråga sig hur det påverkade val av nomineringar. Flera aktiva påtalar att 
de inte känner till vilka som sitter i styrelsen. Lokalorganisationernas 
kontakt med styrelsen är liten, enligt både ledamöter och aktiva. Något 
som är värt att reflektera över är hur representativa ombuden är för 
lokalavdelningarna. Flera informanter har sagt att majoriteten är yngre 
och troligtvis mer ideologiskt inriktade. En ledamot hävdade att 
styrelsens beslut nog sett annorlunda ut om eldsjälar, som länge varit med 
i organisationen, suttit med. Styrelsen är åldersmässigt och geografiskt 
väldigt homogen.  
 Många har sagt att det är möjligt att påverka organisationen genom 
kontakter. Flera medlemmar säger sig ha kontakt med ordföranden och 
med vissa andra anställda. Det är möjligt att medlemmar genom 
informella kanaler kan påverka beslut. Dock är detta informella vägar, 
som inte öppet uttrycks i dokument. Informella strukturer som tar 
överhand riskerar att leda till missnöje, enligt Jacobsen (Jacobsen 2002). 
Också Michel påtalade att det ofta är informella vägar som styr. Som en 
anställd sa, kan många se det som ett stort steg att ta kontakt med 
anställda eller styrelsen.     
 Michels menar att järnlagen styrs av organisationers struktur, inte 
av individuella faktorer. Detta påstående, tycker jag, styrks av den 
öppenhet som organisationen visat mot mig, dvs. mina möjligheter att ta 
del av material och delta på aktiviteter. Med individuella faktorer som 
styrande skulle möjligheterna troligtvis ha sett annorlunda ut. 

   

7.4 Passivisering av medlemmar 
I det socialdemokratiska partiet i Tyskland blev medlemmarna allt 
passivare, en utveckling som också stöds av Ahrne och Papakostas analys 
av andra föreningar (Ahrne & Papakostas 2002). Samma tendenser 
återfinns i Förbundet djurens rätt. Organisationen är beroende av 
medlemmarnas ekonomiska stöd och fokus läggs på att värva 
medlemmar som ekonomisk resurs. Att medlemmar blir mer passiva är 
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påtagligt i Förbundet djurens rätt. Konsultens medlemsvärvning är 
inriktad på fullbetalande medlemmarna, inte potentiellt aktiva. 
Visserligen kan fullbetalande bli aktiva, men det är av ekonomiska skäl 
som ledningen satsar på dem, vilket heller inte görs med hjälp av aktiva 
medlemmar utan ledningen hyr in konsulter med motiveringen att det är 
för krävande för lokalt aktiva. Genom att man värvar passiva medlemmar 
ökar inte kunskapsresurser, det blir färre som deltar i beslutsprocesser 
och organisationen blir därmed mindre demokratisk. Insändaren om att 
medlemstappet inte tas på allvar är värd att nämna. I ordförandens 
tänkbara orsaker till medlemstappet ingår inte någon kritisk analys av 
organisationens inre faktorer utan det hänvisas enbart till yttre faktorer 
och att även andra organisationer tappar medlemmar, vilket inte är en 
förklaring till Förbundet djurens rätts medlemstapp. Det är ett tydligt 
exempel på det Lindberg skriver om att ledningen stöter ifrån sig kritik 
(Lindberg 1999).    
 Det finns heller inte någon möjlighet att använda den lokala 
kompetensen vad det gäller skapandet av profilhandboken, enligt 
anställda. Det skulle vara för tidskrävande.  
 Jacobsen menar att det är en organisations ideologi som förenar 
medlemmarna (Jacobsen 2002). I Förbundet djurens rätt finns tydliga 
tecken på att ideologin är viktigare än medlemmarna. Medlemmarna ska 
anpassa sig efter ideologin. Det är inte organisationen som ska anpassas 
efter medlemmarnas åsikter. Det finns oenighet mellan centralt och lokalt 
om ideologin. Lokalt vill man ha en folkrörelse, men styrelse och 
anställda ser organisationen som en ”ideologisk spets”. Boström menar 
att en organisation som har färre medlemmar lättare kan utvecklas i en 
ideologisk riktning för att det är färre viljor att ta hänsyn till. Aktiv 
medlemmar minskar ledningens möjligheter att agera helt självständigt.  
 Enligt olika dokument är lokalavdelningar basen i organisationen, 
men lokala kontakter bortprioriteras. Aktiva känner sig bortglömda. De 
vet inte vem som är ansvarig för deras region, trots att omstruktureringen, 
något som många aktiva inte märkt av, är tänkt vara ett sätt för att 
förbättra relationer. I det fallet kan man relatera till Petterssons påstående 
om att de som berörs inte involveras – vilket leder till mindre 
engagemang (Pettersson 2004). Flera av de intervjuade har påtalat 
bristande rutiner vad det gäller att fånga upp nya medlemmar. Anställda 
ser ett behov av att styra upp vissa lokalavdelningars arbete – vilket kan 
ses som ett uttryck för en centralisering – något som, enligt Michels, 
minskar engagemanget.    
 Inte heller förbundsstyrelsen prioriterar kontakter med lokal-
organisationerna. För att kunna representera medlemmar och aktiva, 
vilket är tanken i en representativ demokrati, borde det finnas ett stort 
behov av att ha kontakter för att få ett lokalt perspektiv på verksamheten.     
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 I verksamhetsplanen ges ett ovanifrån perspektiv på lokalorganisa-
tionerna. Det står att tid och resurser ska av avsättas, men inte utifrån ett 
underifrån perspektiv, såsom att lokalorganisationer har rätt till att få 
besök.  
 Enligt Michels minskar medlemmarnas insyn när organisationen 
växer. Det finns inte möjlighet för medlemmar att bevaka stora 
organisationer, utan kontrollen överlämnas till experter. I Förbundet 
djurens rätt följer revisorer ekonomin och riksstämmoombudspersoner 
följer styrelsen arbete. Rapporter lämnas till stämman. 
Lokalorganisationerna har dock möjlighet att själva kontrollera att 
styrelsen genomför beslut etc. genom protokoll men det är svårt att följa 
diskussionerna genom dessa. Att kontrollera om beslut genomförts och 
om mål uppnåtts har påtalats vara problematiskt eftersom målen är vaga. 
De beslut, som enligt riksstämmoombudspersonerna inte genomförts, 
arbetar styrelsen vidare på, enligt ordföranden och frågan lämnades 
därefter. Det finns alltså en kontroll av styrelsen, men inte något 
ansvarsutkrävande från medlemmarnas sida. Stämman beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet bara vad det gäller ekonomiska frågor, inte organisatoriska. 
Förbundet djurens rätt ska fungera som en representativ demokrati, men 
det utkrävs inte något ansvar i detta avseende, vilket enligt Agevall & 
Klaesson är ett viktigt inslag i en representativ demokrati (Agevall & 
Klaesson 2000).   
 

7.5 Genusmedvetande 
Dagens organisationer ska ha en jämställdhetspolicy, men som en 
ledamot sa, kan det finnas en stor skillnad mellan det teoretiska 
medvetandet och praktiken. Att en organisation består av många kvinnor 
betyder inte per automatik att genusmedvetandet är högt, utan kvinnor 
kan också vara delaktiga i reproducerandet av traditionella könsroller.   
 De traditionella könsmönstren gäller i allra högsta grad i Förbundet 
djurens rätt. Att fyra av fem chefer är män, snart tre av fem, visar på 
ojämställdheten. Skillnaderna ökar väsentligt genom att se siffrorna ur 
andra perspektiv. 50% av de anställda männen arbetar som chefer, men 
endast 13% av kvinnorna eller att 80% av chefspositionerna tillfaller 
män, 20% till kvinnor. Skulle könsfördelningen vara proportionerlig mot 
det procentuella antalet kvinnliga medlemmar skulle 86% av 
chefspositionerna tillfalla kvinnor. Skillnaderna bekräftas också i 
ledningsgruppen som består av sex män och två kvinnor. 
 Mäns fördelar finns inbyggda i organisationers struktur, enligt 
Wahl m.fl. Så verkar också vara fallet i Förbundet djurens rätt. En kvinna 
berättade hur de i hennes enhet ansträngde sig för att kvinnorna skulle 
synas lika mycket som mannen. Det uttalandet skulle kunna tolkas som 
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att mannen ensam syns lika mycket som de fyra kvinnorna och att 
könsroller är inbyggda i strukturerna då män automatiskt verkar synas 
mer. Flera informanter reagerade på att män verkar ha lättare att komma 
fram, att det verkar finnas ”en nisch för unga män” där män tar för sig 
mer och kan göra sin röst hörd. Kvinnorna återfinns lokalt och på 
mellannivåer, medan männen är i topp. Förklaringarna till varför det 
finns sådana könsskillnader bygger, såsom Wahl m.fl. argumenterat, på 
individuella faktorer – kvinnor vill inte – inte på en analys av manliga 
strukturerna. Värt att notera är hur chefstjänsterna inte utannonserades 
utan personer handplockades och föreslogs till positionerna. En 
linjeorganisation, med en ordförande med ansvar över enhetscheferna, 
och enhetscheferna med ansvar över personalen kan ses som en 
hierarkisk organisation. Som Wahl m.fl. framhållit är det en manlig 
ordning, med risk för att kvinnor diskrimineras.   
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8. Avslutande diskussion 
”Demokratins svagheter är uppenbara. Men likväl måste vi välja demokratin 
som det minst onda av alla samhällssystem” (Michels 1911:305). 
 

8.1 Oligarkins järnlag 
Så fungerar dagens frivilligorganisationer som Michels socialdemo-
kratiska parti? Råder oligarkins järnlag ännu? Fallstudien av Förbundet 
djurens rätt tyder på att det kan vara fallet. Organisationen utger sig för 
att fungera som en representativ demokrati med lokalorganisationer som 
bas. Formellt påtalas tydligt vikten av demokrati. I praktiken ser det 
annorlunda ut. Demokrati sägs vara för tidskrävande, alla kan inte ”tycka 
till”. Istället för att föra in medlemmarnas åsikter presenteras förslag av 
styrelsen och de anställda. Uppgifter sägs vara för svåra eller ta för lång 
tid för att utföras lokalt – därför anlitas konsulter. De anställda har ett 
kunskapsövertag som resulterar i att de, snarare än den förtroendevalda 
förbundsstyrelsen, styr verksamheten. Förbundsstyrelsen är vald av 
lokalorganisationernas ombud men förslagen till styrelse kommer ifrån 
valberedningen – förra året bestående av tidigare och nuvarande anställda 
– ledarna väljer sina ledare. De formella kanalerna för att påverka 
organisationen fungera inte såsom tänkt. Att påverka genom kontakter 
skulle kunna vara möjligt – då under förutsättning att de kontakterna 
finns. Det påtalas att kvinnor och män ska ha samma möjligheter men 
bilden av Förbundet djurens rätts genusmedvetande stämmer i hög grad 
med det övriga samhällets könsstrukturer. Ideologin är viktigare än att ha 
många sympatisörer. Organisationen finns för djurens skull – inte för 
medlemmarnas.  
 I Förbundet djurens rätts fall så verkar delaktighet och 
engagemang inte ha något egenvärde utan är något som skulle kunna 
användas för att komma närmare de djurrättsliga målen. Demokrati – 
med öppenhet, debatt och kommunikation – kan, som tidigare nämnt, 
vara tidskrävande och för anställda kan byråkratisering och 
professionalisering ses som effektivare. Samtidigt som engagemang och 
medlemsantal minskat så har organisationen uppnått stora framgångar i 
sitt politiska arbete. Det faktumet att framgångar nåtts väcker frågan om 
för vem skull organisationen ska vara demokratisk. Är demokrati endast 
ett sätt att skapa moralisk legitimitet i samhället? Eller har demokratin ett 
egenvärde oberoende av om organisationens arbete förstärks genom 
medlemmars inflytande och engagemang?  
 Är oligarkins järnlag så stark eller är Förbundet djurens rätt ett 
undantag från andra frivilligorganisationer? Organisationsstrukturen 
delas av många andra – vilket gör det troligt att samma mekanismer 
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återfinns även där. Så är demokrati ett ouppnåeligt ideal eller går det att 
kombinera med frivillighet? Är det möjligt att undkomma kunskaps-
glappet som uppstår mellan anställda och ideella? Michels ger själv en 
pessimistisk syn på denna kontrast och menar att antingen måste de 
frivilliga avlönas eller så behöver organisation drivas av ekonomiskt 
oberoende människor som har möjlighet att skaffa sig lika stora 
kunskaper. Här försvinner dock frivilligheten och som Ahrne och 
Papakostas skriver så har frivilligarbetaren blivit professionell.  
 Frivilligorganisationer, med demokratiska arbetsformer, ses om 
viktiga i dagens samhälle. De utgör en motkraft mot etablerade strukturer 
och ökar det sociala kapitalet genom medlemmarnas delaktighet. I själv 
verkat har det visat sig att diskrepansen retorik/praktik är stor, som i 
exemplet Förbundet djurens rätt. Hur ska frivilligorganisationer kunna 
påverka samhället och vara en motkraft när de själv fungerar som det 
övriga samhället? När skillnaderna mellan vad som sägs och vad som 
görs är stora i en organisation baserad på frivillighet, hur stor ska då 
diskrepansen inte vara i andra organisationer eller samhället i övrigt där 
även andra faktorer såsom pengars makt, spelar in? Vad ska utgöra 
motkrafter mot strukturer när motkrafterna själva fungerar på liknande 
sätt? 
 

8.2 Några metodologiska reflektioner 
Min metod har byggt på deltagande observation, gemensams analys, 
intervjuer, granskning av dokument och egen erfarenhet. Metodvalet 
utgår från min frågeställning samt de tidsmässiga och praktiska 
begränsningar jag haft för att genomföra arbetet.  
 Den socialantropologiska metoden rymmer olika arbetssätt som 
ofta försöker fånga kulturen, värderingar, attityder osv. – bland annat 
som de kommer till uttryck i språk, miljö, artefakter, informell samvaro. 
Ett utmärkt exempel på en sådan analys är Conradssons9  studie av ett 
försäkringsföretags utveckling.   
 Förutom begränsningar i tid, så finns det ytterligare ett skäl för att 
jag valt att inte närmare beskriva kulturen i organisationen på detta sätt. 
Det förutsätter en distansering, där man som forskare ser situationer med 
”friska ögon”. Det är svårt för mig som själv varit medlem, haft olika 
uppdrag och får ett nytt inom kort. Etiska hänsynstaganden är ytterligare 
ett skäl för att avstå från en sådan beskrivning.  
 Brist på tid har även förhindrat mig från att utveckla den 
interaktiva metodansatsen ytterligare. Om jag hade kunnat använda mig 

                                                 
9 Conradson, B., 1988, Kontorsfolket – en etnologisk studie av livet på ett kontor. Stockholm:   
        Nordiska museet 
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av forskningscirklar, framtidsverkstäder, ”collaborative inquries” el. dyl. 
(se Svensson 2002), så hade analysen blivit grundligare, perspektiven fler 
och validiteten högre. De interaktiva inslagen har, trots allt, givit 
värdefulla bidrag till en fördjupad förståelse och en bekräftelse på de 
slutsatser som dragits. 
 Om man – lite djärvt och oförväget – vågar sig på en jämförelse 
med Michels’ studie, så finns det naturligtvis skillnader i våra metodval. 
Michels bygger sin analys på ett omfattande material – en mängd olika 
data, en systematisk analys med insiktsfulla kopplingar till klassisk 
sociologisk teori. En magisteruppsats kan inte ha den ambitionen, men 
det har trots allt skett en viktig metodutveckling under ett sekel.  
 Den socialantropologiska metoden har gett mig möjligheter att 
fånga det informella – situationen, relationerna och dialogen – på ett sätt 
som Michels metod inte tillät honom. Det gäller t.ex. hur genus kommer 
till uttryck. Könsordningen har subtila uttryck som särskilt väl låter sig 
fångas med en socialantropologisk metod.  
 De resultat jag fått uppfordrar till fortsatt forskning inom området 
frivilligorganisationer, demokrati och jämställdhet, t.ex. hur en 
kvinnodominerad organisation påverkas av att den styrs av män?  
 För att kunna generalisera om demokratin i frivilligorganisationer 
krävs mer omfattande studier av olika organisationer, där den deltagande 
och representativa demokratin kritiskt granskas – gärna över tid och 
gärna med hjälp av interaktiva forskningsmetoder.  
 Samspelet med organisationen och omgivningen är något som jag 
inte lyft fram, men som är viktigt för att förstå strategier och 
arbetsformer. Ett institutionellt perspektiv krävs alltså för att få en mer 
fullständig bild av drivkrafterna bakom en organisations agerande för att 
få legitimitet – inåt och utåt.  
 

8.3 En slutkommentar 
För att återvända till frågan i uppsatsens inledning: Hur ser demokratin ut 
i en frivilligorganisation när den granskas med Michels´ kritiska analys? 
Jo, i allt väsentligt är det samma mekanismer som fortfarande gäller – i 
form av professionalisering, ledarnas starka makt, passivisering av 
medlemmarna, ogenomskinliga beslutsprocesser m.m. Oligarkins järnlag 
gäller även för organisationen Förbundet djurens rätt. 
 Vad säger dessa resultat om situationen i andra frivilligorganisa-
tioner? Är oligarkins järnlag alla organisationers öde? Är demokrati 
verkligen en skatt som ingen kan hitta? Vad blir det då av alla 
förhoppningar som knyts till frivilligorganisationerna – som inslag i ett 
socialt kapital och grundpelare i ett civilt samhälle, som en brygga mellan 
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stat och marknad, som ”blåslampor” i en avsomnad demokrati, som 
fostrare av engagerade medborgare. 

Jag har inte något svar på frågorna, men letandet efter 
demokratins förutsättningar går vidare, och ”genom att fortsätta leta – 
genom att outtröttligt arbeta på att uppnå det omöjliga, så utför vi ett arbete 
som bär god frukt i demokratiskt hänseende” (Michels 1911:304).   
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