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Sammanfattning 
Begreppet organisationsdemokrati har gett upphov till en uppsjö av tolkningar, vilka 
inte sällan varit motstridiga. Medan en teoribildning ser en symbol för 
organisationsmedlemmens rätt till medbestämmande ser en annan ett retoriskt grepp 
att nyttja för den organisationsledning som önskar ökat medlemsengagemang. Oavsett 
angreppssätt tenderar emellertid den organisationsdemokratiska praktiken att 
uppfattas som oförmögen att leva upp till de högt ställda idealen. Med hänvisning till 
att sådana slutsatser dragits mot bakgrund av en viss förförståelse för 
organisationsdemokratins avsikter ämnar följande studie även undersöka vilka idéer 
som konstituerar ett organisationsdemokratiskt anspråk. Först därefter menar 
författarna att en analys av idéernas praktiska förutsättningar blir meningsfull. Studien 
riktar uppmärksamhet mot en ideell intresseorganisation som har en uttalad 
demokratisk ambition. Med utgångspunkt i bland annat organisatoriskt deltagande, 
managementteori, och politisk teori har en kvalitativ tematisk analys av 
intervjumaterial genomförts. Studien gav upphov till slutsatsen att även om den 
organisationsinterna tolkningen av begreppets beskaffenhet kan reduceras till ett 
behov av regler och principer, kan de svårligen omsättas i en praktik. Svårigheten 
tolkas som ett resultat av att vissa komponenter i den organisatoriska konstruktionen, 
som strider med de demokratiska idéerna, inte är förhandlingsbara. 
  

Nyckelord: organisationsdemokrati, organisation, demokrati, deltagande, 
skendemokrati, socialt företagande, ideella organisationer 
  

Abstract 

The concept of organizational democracy has given rise to a plethora of 
interpretations, strikingly often contradictory. While one sees a symbol of the 
organization member's right of participation, another sees a rhetorical approach of use 
for managers who wish to increase member involvement. The organizational 
democracy in practice, however, seems to be perceived as unable to live up to its 
noble ideals. With reference to such conclusions being drawn in the light of some 
preconceptions, regarding the intentions behind organizational democracy, the study 
intends to examine the ideas that constitute an organization's democratic claims. The 
authors believe that only after such examination may an analysis of the ideas’ 
practical conditions become meaningful. In the study attention is drawn to a non-
profit organization with an explicit democratic ambition. Based on theories of 
organizational participation, management theory and political theory, a qualitative 
thematic analysis of interviews has been conducted. The study concludes that 
although the organization's internal interpretation of organizational democracy 
seemingly can be reduced to a need for rules and principles, these prove difficult to 
put into practice. This difficulty is interpreted as a result of certain components of the 
organizational construction that are non-negotiable and contradicting to the 
democratic ideas. 
  
Keywords: organizational democracy, organization, democracy, participation, sham 
democracy, social enterprises, non-profit organizations 
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1. Inledning 
Idéer om fullskalig tillämpning av demokratiska värderingar har från tid till annan 

kommit på den organisatoriska agendan (jmf. Davies 1967, s. 273; Stohl & Cheney 

2001, s. 350-351). Bland de ansatser som gjorts att förstå syftet bakom 

organisationers förespråkande av en demokratisk ordning återfinns allt från djup 

misstro till fryntlig optimism. Organisationsdemokratisk strävan har tolkats både som 

ett retoriskt grepp för att få anställda att bidra med mer till organisationen (jmf. 

Wilkinson 1998, s. 45; Stohl & Cheney 2001, s. 357-358; McLaughlin 2015, s. 135), 

och som ett kollektivistiskt jämlikhetsprojekt (jmf. Rotschild-Whitt 1979; Lichterman 

2009). Oavsett vilken av tolkningarna som är för handen tycks 

organisationsdemokratins praktiska utförande alltjämt bedömas som bristfälligt. Att 

kombinera ädla principer med den formaliserade organisationspraktikens torftighet 

förstås som ett omöjligt äktenskap. Kan hända bottnar motsättningarna i att 

organisationsdemokratin kräver sin demokratiska kontext (jmf. Varman & 

Chakrabarti 2004, s. 187), vilken kan sägas ha dömts ut redan under antiken med 

Platons skuggbildsmetafor (jmf. Platon & Bloom 1968, s. 193-198). Synen på 

verkligheten som en försämrad version av idén går igen i Rousseaus skildring av 

demokratins framtidsutsikter: “In the strict sense of the term, there has never been a 

true democracy, and there never will be” (Rousseau 1762, s. 112). 

  

1.1 Bakgrund 

Ordet demokrati fogar samman grekiskans demos, som betyder folket, och kratos, 

vilket kan översättas till styre. Den etymologiska betydelsen av demokrati har därmed 

kommit att sammanfattas i begreppet folkstyre (Hansson 1994, s. 9). Enligt Lundquist 

(2001, s. 119) omfattar begreppet både substantiella och instrumentella värden. 

Substansvärdena utgörs av tanken om frihet, jämlikhet, solidaritet och rättvisa och de 

instrumentella värdena av öppenhet, ömsesidighet, ansvar och diskussion. Den 

abstrakta dimensionen kompletteras av en komponentdimension bestående av de två 

huvudkategorierna konstitutionalism och folkmakt, vilka Lundquist (2001, s. 107) 

menar är grundläggande för att det demokratiska systemet ska fungera. Den 

konstitutionalism som hänvisas till har sitt ursprung i Lockes (jmf. 1698, s. 324-325) 
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tolkning av hur makten både bemyndigas och begränsas som ett medel för att skydda 

rättsstatens principer. Folkmaktsteorin härleds till Rousseau (jmf. 1762, s. 60-61, 72) 

och grundar sig på tanken att den allmänna viljan hos folket alltid har samhällets bästa 

för ögonen. 

  

Mot bakgrund av Lundquists (2001, s. 107, 119) resonemang kan tolkningar som 

framförts av begreppet organisationsdemokrati förstås. En framväxande teoribildning 

utgår från komponentdimensionen och tolkar begreppet som en uppsättning normer 

för organisering, styrning och kontroll (jmf. Strauss 1998, s. 13). Med det 

organisationsdemokratiska konceptet förknippas inte sällan begreppet empowerment 

(jmf. Diefenbach & Sillince 2011, s. 1518), vilket Wilkinson (1998, s. 45) menar är 

en form av engagemang som managers skapat för att frammana lojalitet och stärka 

den anställdes bidrag till organisationen. Resonemanget stöds av McLaughlin (2016, 

s. 135) som menar att begreppet kan förstås som en förlängning av modernitetens 

liberala projekt, vilken syftar till att öka individens frihet. Genom att bemyndiga 

organisationsmedlemmar och ge utrymme för individens handlingskraft anser sig 

befattningshavare kunna frigöra mänsklig potential och få till stånd ett större 

engagemang. Synen på organisationsdemokrati som ett individualistiskt projekt delas 

av Stohl & Cheney (2001, s. 350) som noterat att delaktighet på arbetsplatsen i allt 

högre utsträckning kommit att betraktas som en grundläggande social rättighet. 

Individen lyfts fram som ett unikt värde för organisationen. 

  

Vid millennieskiftet 2000 uppstod enligt Stohl & Cheney (2001, s. 350-351) ett 

förnyat intresse för medlemmars deltagande i organisatoriska värderingar, kulturer 

och rutiner. Rörelsen menar författarna hämtar kraft från bland annat missnöje med 

den byråkratiska organisationsformen; en önskan att främja anställdas autonomi; 

förnyat intresse för den mänskliga sidan av företaget och idéer om fullskalig 

tillämpning av demokratiska värderingar inom arbete och organisation. Beskrivningen 

fångar upp centrala tankegods som karaktäriserar synen på organisationsdemokrati 

som ett kollektivistiskt projekt, vilken gett upphov till ytterligare en teoribildning. 

Inom denna har uppmärksamhet huvudsakligen riktats mot alternativa 

organisationer, som exempelvis kooperativ eller ideella föreningar (jmf. Rotschild-

Whitt 1979; Beeman, Guberman, Lamoureux, Fournier & Gervais 2009; Lichterman 

2009).  



 
3 

  

Beeman et al. (2009, s 879) som argumenterar utifrån det kollektivistiska 

perspektivet, menar att organisationsdemokrati ska förstås som en process eller kultur 

(jmf. Wilpert, 1998, s. 41, 62). Bland de demokratiska organisationerna tycker sig 

författarna se en strävan bort från traditionella hierarkier och mot en jämställd 

konsensuskultur. Tjänstemannaperspektivet på individen, karaktäristiskt för den 

byråkratiska organisationsformen (jmf. Weber 1947, s. 324-341), anses även ha 

ersatts av en uppfattning om den egna personen som medskapare och deltagare i 

meningsbyggande aktiviteter för en större grupp (Rotshild & Stephenson 2009, s. 

801). Liknande tankar återfinns redan i Davies syntetisering från 1967 av vad som 

dittills skrivits om ämnet consensual democracy i organisationer. Enligt Davies 

(1967, s. 273) ligger betoningen vid interpersonella dynamiker; samarbete framför 

hierarki; stödjande och löst strukturerade former av beslutsfattande; ett ökat 

självmedvetande; känslighet för andra liksom förbättrad verbal och icke-verbal 

kommunikation. 

  

1.2 Problemdiskussion 

Diefenbach & Sillince (jmf. 2011, s. 1518) menar att idealtypen för demokratiska 

organisationer kännetecknas av principer om anställdas genuina delaktighet, 

autonoma arbetsgrupper, vinstdelning och delat partner- och ägandeskap. 

Beskrivningen knyter an till Kerrs (2004, s. 83-84) definition av politisk demokrati, 

vilken karaktäriseras av ansvarsskyldighet gentemot de styrda, rätt till deltagande, fritt 

utbyte av information och rätt till representation. Kerr menar dock att den 

organisatoriska tillämpningen av demokrati avviker väsentligt från dessa principer. 

Enligt Strauss (1998, s. 13) är det fråga om deltagandereformer som med jämna 

mellanrum implementeras som svar på kritik mot organisationsledningens 

befogenheter. Lösningens ofta bristfälliga konstruktion tenderar dock resultera i att de 

demokratiska deltagandeprinciperna kommer på skam, varför projektet inte sällan blir 

kortvarigt (jmf. Stohl & Cheney 2001, s. 366-367). 

  

Enligt Diefenbach & Sillince (2011, s. 1524-1525) tenderar både formella och 

informella hierarkiska strukturer att förstärkas i den demokratiserade organisationen. 

Pusic (1998, s. 86) menar att sådana tendenser kan förstås som resultat av den struktur 
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som konstrueras för att organisera demokratiskt deltagande. När en sådan struktur blir 

alltför fixerad riskerar den att bli till ett hinder för den avsedda delaktigheten. Sörbom 

(2004, s. 10) talar om hur skendemokratiska strukturer kan uppstå ur en strävan att 

öka det demokratiska inflytandet. Som exempel anges upprättandet av olika 

medborgarråd som syftar till att ge deltagarna ökad möjlighet att uttrycka synpunkter. 

Råden ges emellertid sällan tillträde till det faktiska beslutsfattandet, varför den 

demokratiska strukturen blir innehållslös. 

  

En betydande motsättning tycks således uppstå i mötet mellan demokratiska principer 

om rättvisa och jämlikhet (jmf. Lundquist 2001, s 119) och den traditionellt 

hierarkiska organisationsstrukturen. Ett möte som alltjämt verkar resultera i 

ytterligare centralisering (jmf. Diefenbach & Sillince 2011, s. 1524-1525). Enligt 

Rothschild-Whitt, som tycker sig ha identifierat fem kollektivistisk-demokratiska 

organisationer, bör dock inte förmågan att utveckla demokrati förstås som likvärdig 

för alla organiserade verksamheter. Författaren argumenterar för att alternativa 

organisationer inte bör bedömas utifrån institutionaliserade standards som de inte 

delar med traditionella organisationer, utan som ansatser att realisera helt andra 

värden (Rothschild-Whitt 1979, s. 525). Resonemanget kan förstås mot bakgrund av 

Defournys (2001, s. 7, 17, 18) definition av de organisationer som tillsammans 

konstituerar den sociala ekonomin, vilka bland annat förväntas tillämpa demokratiska 

beslutsprocesser. 

  

Rothschild-Whitts resonemang får stöd av Varman & Chakrabarti (2004, s. 183-184) 

som menar att de problem som lyfts fram med institutionaliseringen av 

organisationsdemokrati bottnar i en bristande förståelse för 

demokratiseringsprocessen i sig. Enligt författarna bör demokratisering av alternativa 

organisationer snarare förstås som en framväxande verklighet, vilken manifesteras 

genom interaktionen mellan motsättningar över tid (Varman & Chakrabarti 2004, s. 

187). Chen, Lune & Queen (2013, s. 872) hävdar därtill att motstånd mot hierarkier i 

ideella organisationer resulterat i kollektiva handlingar som uttrycker såväl flexibilitet 

som öppenhet för medlemsinitiativ.   

  

Ogden (1992) hänvisar till ett antal problem som följer med synen på 

organisationsdemokrati som ett sätt att tillgodose manageriella krav och 
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målsättningar. Varman & Chakrabarti (2004, s. 184) tillägger att om demokrati ska 

förstås som en huvudrollsinnehavare i organisatoriska reformprogram, så måste det 

huvudsakliga uppdraget för organisationsforskaren vara att studera hur 

organisationsdemokrati institutionaliseras på arbetsplatsen. Forskning som gjort 

anspråk på att beskriva sådana processer (jmf. Stohl & Cheney 2001; Varman & 

Chakrabarti 2004; Ng & Ng 2009) präglas emellertid av en viss förförståelse för 

organisationsdemokratins avsikter. Följande studie ämnar därmed även undersöka 

vilka idéer som konstituerar ett organisationsdemokratiskt anspråk. Först därefter 

menar författarna att en analys av idéernas praktiska förutsättningar blir meningsfull. 

  

1.3 Problemformulering 

Hur förhåller sig organisationsdemokratiska idéer till en ideell organisationspraktik? 

  

1.3.1 Undersökningsfrågor 
• Hur tolkas begreppet organisationsdemokrati i en ideell organisation? 

• Hur yttrar sig demokratiska idéer i den ideella organisationens praktik? 

  

1.4 Syfte 

Genom följande studie eftersträvas en förståelse för vilka idéer som konstituerar 

begreppet organisationsdemokrati i en ideell organisation samt hur idéerna förhåller 

sig till organisationens demokratiska praktik. 
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2. Teoretisk referensram 
Enligt det nyinstitutionella perspektivet inom organisationsteori krävs anpassning till 

institutionaliserade myter för att organisatoriska verksamheter ska vinna legitimitet 

och bli livskraftiga (Meyer & Rowan 1977). I en västerländsk kontext kan sådana 

myter förstås som symboler för normer och värderingar, vilka är utmärkande för 

västvärlden och delas av många. Demokrati utgör ett exempel på en sådan symbol, 

varför organisationer som vill försäkra sig om legitimitet och överlevnad måste 

förhålla sig till demokratiska normer och värderingar (jmf. Parsons 1956, s. 67-68). 

Införlivandet av demokratiska principer i organisationer är ett studieobjekt som givit 

upphov till en mängd empiriska observationer, vilka blivit föremål för 

tvärvetenskapliga analyser. Den teoretiska spännvidden är lika påfallande som 

svårigheten att utröna en enhetlig organisationsteoretisk utgångspunkt. I det följande 

behandlas därmed organisationsdemokrati som en sammansmältning av två begrepp, 

å ena sidan organisation, vars teoretiska grundvalar hämtas ur organisationsteori och 

sociologi och, å andra sidan, demokrati, som huvudsakligen beskrivs utifrån teoretisk 

filosofi. Mot en sådan bakgrund kan de teorier som förts fram om 

organisationsdemokrati och dess praktiska förutsättningar tänkas bli begripliga. 

  

2.1 Organisation 

Begreppet organisation har blivit föremål för en rad olika definitioner. I vardagsspråk 

tenderar begreppet få en generell betydelse, vilken kan beskrivas i termer av 

“systematisk ordning” eller “systematiskt arrangemang” (Ahrne & Brunsson 2011, s. 

85). “Koordinering” av mänsklig aktivitet är en annan beskrivning, vilket förstås som 

ett resultat av att individen inte förmår genomföra vissa aktiviteter på egen hand (jmf. 

Barnard 1938, s. 72). I en traditionell organisationsteoretisk kontext har begreppet 

tolkats i termer av målstyrning, arbetsfördelning, centralisering och utbytbar personal 

(jmf. Etzioni 1964, s. 3), vilket uppvisar likheter med Webers (1947, s. 122-123) 

beskrivning av målrationalitet liksom idealtypen för en byråkrati (jmf. Weber 1947, 

s. 329-336). De centrala idéer som konstituerar den “byråkratiska” 

organisationsformen inbegriper bland annat tydligt definierade arbetsområden; en 

hierarkisk ordning där beslut som gäller för underordnade fattas av överordnade; 



 
7 

dokumenterade regler och styrdokument samt tydlig åtskillnad mellan arbetsplats och 

hushåll liksom mellan organisatoriska och privata resurser. Tjänstgöring i en byråkrati 

regleras vidare genom arbetskontraktet (Weber 1947, s. 324-341). Inom den mer 

sentida organisationsteoretiska forskningen har organisationer kommit att förstås som 

sociala konstruktioner, vilka kännetecknas av kollektiva meningsskapande 

handlingsmönster (jmf. Czarniawska-Joerges 1992, s. 186). 

  

Den socialkonstruktionistiska definition av organisationsbegreppet som föreslås av 

Brunsson & Sahlin-Andersson (2000) uppvisar trots allt påfallande substantiella 

likheter med den som framförs av Etzioni (1964). Enligt författarna inbegriper en 

organisation för det första en grad av autonomi, vilket följer av att organisationen i 

viss utsträckning kan kontrollera resurser, liksom var gränsen går mellan 

organisationen och omvärlden. För det andra hålls organisationen samman av 

medlemmar genom de kollektiva resurser som kontrolleras. Konstruktionen anses 

dock bestå av något mer än medlemmar, eftersom de kan bytas ut medan 

organisationen består. Därutöver inbegriper organisationen ett hierarkiskt element, 

eftersom samordning uppnås genom direktiv från ett auktoritativt centrum (Brunsson 

& Sahlin-Andersson 2000, s. 723-726). En något senare definition av Ahrne & 

Brunsson (2011, s. 84) föreslår synen på en organisation som en bestämd ordning, 

vilken inkluderar en eller fler av elementen medlemskap, regler, hierarki, styrning 

och sanktioner.     

  

2.1.1 Alternativa organisationer 
De organisationsformer som sammantagna anses konstituera den sociala ekonomin 

binds samman av en normativ beskrivning. Enligt denna ska organisationen syfta till 

att tjäna medlemmar eller samhälle snarare än att vara vinstdrivande; den ska ha en 

självständig förvaltning; beslutsprocesserna ska vara demokratiska och människor och 

arbete ska ges företräde framför kapital- och vinstfördelning (Defourny 2001, s. 7, 17, 

18). Arbetet syftar således till att fylla ett samhälleligt gap, antingen genom att se till 

en viss grupps sociala rättigheter eller genom att fylla ett socialt behov (jmf. 

Rothschild-Whitt 1979, s. 509; Anheier & Seibel 1990, s. 9; Coraggio et al. 2015, s. 

234). Det arbete som utförs inom den sociala ekonomin anses löpa parallellt med 

offentliga sociala institutioner. Organisationerna antar en kompletterande roll genom 
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att tillgodose exempelvis sociala behov som utbildning eller medicinsk hjälp (jmf. 

Rothschild-Whitt 1979, s. 510). 

  

Defourny menar att tredje sektorn karaktäriseras av organisationer med 

socioekonomiska ambitioner. De bör varken klassas som traditionella vinstdrivande 

organisationer eller tillhörande offentlig sektor. Verksamheterna tenderar hämta kraft 

och inspiration ur frivilligorganisationer med avsikten att fördela resurser och 

assistans till underprivilegierade grupper (Defourny 2001, s.1). Anheier & Seibel 

(1990, s. 9) menar att de institutionaliserade karaktärsdragen “privata icke-

vinstdrivande” och “icke-statliga” är otillräckliga för att beskriva organisationer som 

verkar i tredje sektorn. En mer adekvat definition menar författarna tillägger att 

organisationer i tredje sektorn också uppvisar en förmåga att kombinera sociala och 

politiska aspekter med ekonomiska mål (Anheier & Seibel 1990, s. 19). De föreningar 

som rör sig i tredje sektorn tenderar, enligt Defourny (2001, s. 6), att utgöras av 

intresseorganisationer vilka framför allt syftar till att föra fram medlemmarnas 

intressen och/eller bistå dem med olika former av tjänster. 

  

Enligt Defourny är social enterprises, vilket kan översättas till “socialt företagande” 

eller “sociala organisationer”, att betrakta som en utveckling av tredje sektor-

företagande. Å ena sidan blåser de liv i gamla idéer och, å andra sidan, uppdaterar de 

organisationsområdet genom den entreprenörsanda med sociala ambitioner som 

genomströmmar organisationsformen (jmf. Defourny 2001, s. 2). Defourny (2001, s. 

19) understryker dock att även om de verksamheter som bedrivs av social enterprises 

är samhället till gagn så har de sällan som uttalat mål att agera som talespersoner för 

sin intressentgrupp. Coraggio et al. (2015, s. 234) menar att social enterprises betonar 

de sociala syftena framför företagandet och lyfter fram att i den europeiska traditionen 

kombineras det sociala syftet och företagandet med utformandet av den interna 

strukturen. Historiskt menar Coraggio et al. (2015, s. 235) att europeiska social 

enterprises uppvisat en syn på deltagande, åtskillnad mellan kapital och 

beslutsfattande och begränsningar av vinstutdelning som är av vikt för 

organisationsformens sammankoppling med den sociala ekonomin. 

  

Inte sällan ses själva syftet med socialt företagande som en kollektiv ansträngning för 

att skapa ekonomisk och social demokrati på en samhällelig nivå (jmf. Ridley-Duff 
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2007, s. 388-389; jmf. Sörbom 2004; Elstub 2006). Elstub (2006) lyfter fram 

västerländska staters tendens att använda tredje sektorns organisationer till att 

distribuera välfärd och argumenterar för att de endast kan leva upp till en sådan 

funktion om de är demokratiskt organiserade. Chen, Lune & Queen (jmf. 2013, s. 

856), som studerat hur värden skapar och skapas av icke-vinstdrivande organisationer, 

menar att ideella organisationer är mer eller mindre nödgade att efterleva en 

institutionell demokratisk logik för att det kollektiva handlandet ska vinna legitimitet. 

Organisationer som agerar i enighet med demokratiska normer kan därmed försäkra 

sig om acceptans för till synes främmande aktiviteter och värderingar. Mot bakgrund 

av demokratibegreppets komplexitet tycks organisering enligt demokratiska principer 

emellertid inte förstås som en oproblematisk process. Ridley-Duff (jmf. Ridley-Duff 

2007, s. 382) menar att styrning inom sociala organisationer präglas av en djupgående 

filosofisk konflikt som råder mellan den individualistiska och den kommunitaristiska 

skolan. Den förra betonar konsensus som en källa till social ordning (ett unitaristiskt 

synsätt) medan den senare framhäver mångfald (ett pluralistiskt perspektiv). 

  

Ridley-Duff (2007, s. 387) härleder fyra olika styrformer som alla kan vinna 

demokratisk legitimitet i sociala organisationer, beroende på vilket synsätt som 

dominerar. Ägandebaserad demokrati förekommer i organisationer som ägs och 

kontrolleras av entreprenörer och som legitimeras av ett individualistisk-unitaristiskt 

synsätt. Egalitär demokrati legitimeras av ett individualistisk-pluralistiskt synsätt och 

återfinns i exempelvis ideella föreningar eller kooperativ, där medlemmarna har en 

röst var och väljer sina befattningshavare. Elitistisk demokrati förekommer i styrelse- 

eller förvaltningskontrollerade organisationer som domineras av intressentgrupper 

eller en självvald elit och legitimeras av ett kommunitaristisk-unitaristiskt synsätt. 

Slutligen återfinns intressentdemokrati, vilken legitimeras av ett kommunitaristisk-

pluralistiskt synsätt och är vanligt förekommande i bland annat intresseorganisationer. 

Exekutiva positioner styrs av intressentgrupper och är föremål för verkställande 

och/eller direkt demokratisk kontroll. 
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2.2 Demokrati 

Enligt Lundquist (2001, s. 119) omfattar demokratibegreppet både substantiella och 

instrumentella värden. Substansvärdena utgörs av tanken om frihet, jämlikhet, 

solidaritet och rättvisa och de instrumentella värdena av öppenhet, ömsesidighet, 

ansvar och diskussion. Den abstrakta dimensionen kompletteras av en 

komponentdimension bestående av de två huvudkategorierna konstitutionalism och 

folkmakt vilka Lundquist (2001, s. 107) menar är grundläggande för att det 

demokratiska systemet ska kunna fungera. Enligt Lundquist (2001, s. 113-115) finns 

också en inneboende hierarki mellan demokratins abstrakta nivåer. De demokratiska 

värdena innehar en högre position än demokratiska konstruktioner, som exempelvis 

direktdemokrati eller olika demokratiska institutioner, som till exempel rösträtten. 

Den konstitutionalism som hänvisas till har sitt ursprung i Lockes (jmf. 1698, s. 356) 

tolkning av hur makten både bemyndigas och begränsas som ett medel för att skydda 

rättsstatens principer. Folkmaktsteorin härleds till Rousseau (jmf. 1762, s. 60-61, 72) 

och grundar sig på tanken att den allmänna viljan hos folket alltid har samhällets bästa 

för ögonen, något som inte ska förväxlas med summan av alla viljor, vilken enligt 

Rousseau snarare tenderar att se till de enskilda individernas intressen. 

  

Habermas (jmf. 1994) diskuterar demokrati i termerna liberal demokrati och 

republikansk demokrati. Begreppen uppvisar drag av den lockeanska 

konstitutionalismen och Rousseaus folkmaktsteorier. Den huvudsakliga skillnaden 

mellan liberal demokrati och republikansk demokrati ligger i att den liberala 

demokratin avser leda de styrandes arbete efter den egna gruppens intressen. I den 

liberala traditionen ges medborgaren möjlighet att uttrycka sin vilja genom att välja 

de personer hon anser representerar henne och hennes intressen på bästa sätt. Den 

republikanska demokratin antar en mer etiskt baserad framtoning, där medborgare 

förväntas välja efter vad som är det bästa alternativet för gruppen eller samhället som 

helhet. Enligt denna inriktning är deltagande något givet som sker utifrån jämlika och 

autonoma förhållanden. 

  

Grundprincipen i en demokratisk process bör enligt Bobbio (1994, s. 262-263) vara 

att en majoritet som föreligger vid omröstning måste anses som giltigt för hela 

gruppen. Bobbio motiverar ståndpunkten genom att peka på det närmast omöjliga 
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förfarandet att uppnå enhälliga beslut annat än i mycket små grupper, liksom att de 

flesta demokratiska processer präglas av ett stort antal skilda intressen. Resonemanget 

kan jämföras med Habermas (1994, s. 5), som menar att konsensus svårligen kan 

uppnås eftersom medlemmars intressen sällan är enhetliga. Vidare menar Bobbio 

(1994, s. 262-263) att det går en tydlig skiljelinje mellan beslut som grundas på äkta 

överenskommelse, enhetliga beslut, och beslut som fattas i laga ordning, enligt 

överenskomna processer. 

  

Demokratiska konstruktioner refererar vanligen till idealtyperna representativ 

demokrati, direktdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati (Gilljam & 

Hermansson 2003). Den representativa demokratiformen är en typ av indirekt 

demokrati där individerna erkänner ett behov av representanter vid 

beslutsprocesserna. Den bakomliggande principen att alla medlemmar omöjligt kan 

delta samtidigt innebär att valda representanter ges mandat att föra gruppens talan 

(jmf. Weale 2007, s. 31). Kontrollmekanismen för en rätt representation av de 

representerade ligger i de representerades rätt att avsätta eller välja om 

representanterna vid kommande val (jmf. Gilljam & Hermansson 2003). 

  

I en direkt demokratisk process väljer individerna innehållet i det grundläggande 

innehållsprogrammet genom val eller öppna debatter på ämnet. Tillspetsat kan sägas 

att folket står i direkt kontakt med styrandeprocesserna (Weale 2007, s. 31). 

Deltagardemokrati karaktäriseras av ett aktivt deltagande och efterlevande av 

principen att beslut ska fattas så nära de berörda parterna som möjligt. 

Demokratiformen präglas av en förväntad öppenhet och insyn i beslutsprocesserna för 

att öka deltagarnas förtroende för de beslutande organen och deras vilja att delta (jmf. 

Held 1997, s. 336). Enligt Gilljam & Hermansson (2003) anses engagemanget och 

viljan att delta öka när den politiska processen kommer närmare dem som berörs av 

besluten. 

  

Den deliberativa demokratin har sina rötter i en idé om samtalets vikt för den 

demokratiska processen (jmf. Premfors & Roth 2004; Elster 1998; Elstub & 

McLaverty 2014). Redan under antiken observerades hur beslut som grundades på 

diskussion ofta gav ett bättre utfall än de som fattades av en expert (jmf. Elstub & 

McLaverty 2014; Premfors & Roth 2004; Elster 1998). Den deliberativa demokratiska 
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form som talas om idag kan härledas till bland annat Habermas (1996; 1990 se Elstub 

& McLaverty 2014, s. 1) och Rawls (1993 se Elstub & McLaverty 2014, s. 1; Elster 

1994, s. 5), vilka argumenterar för bruket av öppna debatter där argument som ser till 

det allmännas bästa vinner gehör och segrar (jmf. Elstub & McLaverty 2014, s. 4-5). 

Aktuella diskussioner kring deliberativ demokrati uppmärksammar också faktorer 

som kulturella och sociala skillnader, liksom en ökad individualism, vilka påverkar 

möjligheten att uppnå konsensus (Elstub & McLaverty 2014, s. 6).   

  

2.3 Organisationsdemokrati 

Idealtypen för den demokratiska organisationen beskriver Diefenbach & Sillince 

(2011, s. 1518-1519) som en kontext där idéer om empowerment, vilket kan förstås 

som bemyndigande av anställda, och arbetsplatsdemokrati tas på allvar. På en 

generell nivå menar författarna att en åtskillnad kan göras mellan å ena sidan 

representativ-demokratisk och, å andra sidan, egalitär organisation. Den förra 

representerar en kombination av arbetstagares direkta inflytande i operationellt 

beslutsfattande och indirekta deltagande i strategiskt beslutsfattande via 

representanter. Förebilden för den representativ-demokratiska formen kan utifrån 

Kerrs (2004, s. 84) resonemang förstås vara den politiska demokratin, inom vilken 

ansvarsskyldighet gentemot de styrda, rätt till deltagande, fritt utbyte av information 

och rätt till representation utgör centrala principer. 

  

Den senare, egalitära organisationen, representerar mer radikala organisationsformer 

inom vilka man försöker överbrygga hierarkiska strukturer och processer samt 

tillämpa fullständigt deltagande (Diefenbach & Sillince 2011, s. 1518-1519). Idealet 

beskrivs i termer av en jämställd konsensuskultur som bygger på den upphöjda 

principen att alla som berörs av ett beslut ska vara delaktiga i beslutsfattandet (jmf. 

Rotschild-Whitt 1979; Beeman et al. 2009, s. 877; Lichterman 2009). I det hänseendet 

kan paralleller dras både till Rousseaus (1762) definition av begreppet folkmakt och 

till Habermas (1994) beskrivning av republikansk demokrati. 

Tjänstemannaperspektivet på individen, karaktäristiskt för den byråkratiska 

organisationsformen, anses vidare ha ersatts av en uppfattning om den egna personen 

som medskapare och deltagare i meningsbyggande aktiviteter för en större grupp 

(Rotshild & Stephenson 2009, s. 801). 
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2.3.1 Demokratiskt deltagande – ett organisatoriskt hyckleri? 
Enligt Sörbom (2004, s. 10) kan en strävan att öka delaktigheten och det demokratiska 

inflytandet resultera i att skendemokratiska strukturer uppstår. Som exempel anges 

hur rådgörande grupper ibland inrättas för att ge exempelvis ungdomar eller 

pensionärer ökad möjlighet till inflytande över beslutsprocesser i frågor som rör den 

egna gruppen. Problematiken ligger i att råden sällan ges tillträde till det faktiska 

beslutsfattandet och att åsikterna sällan har en reell påverkan på de beslut som fattas. 

Således blir den konstruerade demokratiska strukturen innehållslös. Fenomenet kan 

kopplas till vad Stohl & Cheney (2001, s. 363-364) kallar Paradox of adaptation, 

vilket de menar fångar dynamiken som präglar det upplevda behovet av att få ett 

implementerat reformprogram att överleva i kombination med viljan att bibehålla 

grundläggande principer. Enligt Stohl & Cheney finns alltid ett syfte bakom 

anammandet av ett visst demokratiskt deltagandeprogram, till exempel en önskan om 

förbättrad prestation eller idéer om individens utveckling. Oavsett vilket 

reformprogram som antas menar författarna att implementeringen ger upphov till en 

spänning mellan viljan att upprätthålla rådande strukturer och ambitionen att 

kontinuerligt efterleva principer för delaktighet. 

  

Strauss (1998, s. 13) hävdar att idéer om organisationsdemokratins nödvändighet inte 

sällan tar formen av modenycker. Den form för organisationsmedlemmars deltagande 

som förespråkas baseras ofta på vad som för tillfället är på modet och därför 

rekommenderas av till exempel konsulter via managementlitteratur. Intresset för 

deltagande följer ett cykliskt mönster i organisationer och tenderar bli aktuella i tider 

då ledningens befogenheter ifrågasätts. Deltagandereformer implementeras därmed 

ofta som en lösning på upplevda organisatoriska problem. Resonemanget kan ge 

förståelse för en observation av Stohl & Cheney (2001, s. 366-367), att organisationer 

på grund av tidspress ofta försöker ta genvägar i konstruktionen av deltagarstrukturer. 

Sådana genvägar tenderar resultera i att systemens livskraft går förlorad över tid. 

Strauss (1998, s. 13) menar att organisatoriska ledningar som låtit implementera 

deltagandereformer sällan har haft ett grepp om omfattningen av de resurser och 

förändringar som krävs för att deltagandet ska bli framgångsrikt, varför reformerna 

ofta blir kortlivade. 
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Organisationer som har för avsikt att tillämpa demokratiskt deltagande ställs inför 

frågeställningen i vilken utsträckning de är benägna att ge utrymme för den enskilde 

medlemmens påverkan. Pusic (1998, s. 77) menar att graden av delaktighet som en 

organisation kan erbjuda är avhängig organisationens uppbyggnad och de 

begränsningar som finns inbyggda i till exempel regelverk och rutiner. Möjligheten 

att erbjuda delaktighet kan även begränsas av organisationens karaktär och vilka 

medel den har att tillgå för att uppnå kollektivt uttalade syften. En central motsättning 

utgör därtill det faktum att organisationer består av människor med skilda intressen, 

vilka inte sällan är motstridiga (jmf. Bobbio 1994; jmf. Habermas 1994). 

  

Stohl & Cheney (2001, s. 374-377) noterar hur ett intensivt deltagande på den 

demokratiska arbetsplatsen ironiskt nog begränsar organisationsmedlemmars förmåga 

till andra former av deltagande, till exempel inom familjen eller civilsamhället i 

övrigt. Resultatet av deltagandereformerna blir därmed att alla typer av deltagande 

undermineras, något som anses vara vanligt förekommande i visionsbaserade 

organisationer. Resonemanget kan sägas gå stick i stäv med Patemans (jmf. 1975, s. 

16), som argumenterar för att en odemokratisk arbetsplats undergräver demokratiskt 

statsstyre genom att reproducera undergivenhet och politisk apati bland väljarna. 

Detta ses som ett resultat av att den odemokratiska arbetsplatsen upplevs varje dag 

och kontinuerligt mobiliserar kulturella normer i sin legitimering (jmf. Pateman 1975, 

s. 18). Enligt Ng & Ng (2009, s. 102) är den öppna och deltagande mötesformen en 

viktig beståndsdel för den demokratiskt utformade organisationen. Graden av 

deltagande i diskussionen och beslutsprocessen beror av vilken förståelse 

medlemmarna har för den demokratiska processen. Ng & Ng (2009, s. 193) upplever 

emellertid att en hög mötestäthet eller hög förväntan på deltagande i dessa kan verka 

utmattande för deltagarnas vilja att delta. 

  

Motsättningarna som tycks vara förknippade med tillämpningen av demokratiskt 

deltagande kan även förstås utifrån det resonemang som förs av Segnestam Larsson 

(2013). Författaren har studerat hur ideella organisationer hanterar motstridiga krav 

och förväntningar och menar att det inte nödvändigtvis behöver råda enhetlighet 

mellan organisatorisk tanke och handling. De är förvisso relaterade, men inte 

konsekventa. Fenomenet kopplas samman med Brunssons (1989/2006 se Segnestam 

Larsson 2013, s. 274) begrepp organisatoriskt hyckleri, vilket är nära besläktat med 
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både Meyers & Rowans (1977 se Segnestam Larsson 2013, s. 274) frikoppling och 

Weicks (1976 se Segnestam Larsson 2013, s. 274) syn på organisationer som löst 

sammankopplade system. Hyckleriet är ett sätt för organisationen att hantera 

motstridiga värden, både internt inom organisationen och gentemot omvärlden. 

Segnestam Larsson (2013, s. 274) menar att relationen mellan idéer och handling 

kompenserar för varandras brister, genom att systematisk motsäga varandra. 

  

2.3.2 De formella och informella hierarkiernas herravälde 
Diefenbach & Sillince (2011, s. 1524-1525) menar att formella hierarkiska strukturer 

snarare förstärks än planas ut i den demokratiserade organisationen. Tendensen kan 

förstås mot bakgrund av att den lodräta relationen mellan ledning och underordnade 

legitimeras av “högre värden”, det vill säga att demokratiska värden är drivande, 

snarare än en strävan att bli mer företagslik. Demokratiska principer tenderar vidare 

att implementeras ovanpå traditionella organisationsstrukturer, varför principen om 

formell hierarkisk representation förblir den dominerande faktorn. En liknande 

paradox har även observerats av Pusic (1998, s. 86), som menar att tillämpning av ett 

kollektivt deltagande medför konstruktionen av en struktur som organiserar 

deltagandet. När en sådan struktur institutionaliseras riskerar den att bli till ett hinder 

för den avsedda delaktigheten, om den tillåts bli alltför fixerad. 

  

Ng & Ng (2009, s. 195) menar att en organisations mognad spelar in i den 

demokratiska strukturens utveckling. Ett upplevt behov att upprätthålla en viss 

effektivitet, ett konsekvent agerande och rättvisa kan medföra en ökad 

byråkratisering. Rörelsen mot en mer byråkratiserad struktur utgör enligt författarna 

ett uttryck för svårigheten att balansera efterlevnad av regler med [demokratins] 

flexibilitet. Det finns emellertid en tendens att, i balansakten mellan demokratiska 

procedurer och effektivitet, luta mer mot den demokratiska sidan, men denna lutning 

blir svårare att upprätthålla ju större organisationen växer sig (Ng & Ng 2009, s. 199). 

Wilpert (1998, s. 47) menar å andra sidan att en formalisering av organisationen inte 

innebär ett byråkratiskt hot mot deltagande, utan snarare fungerar som ett skydd mot 

eventuellt godtyckligt agerande från organisationsledningen. 
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Utifrån det resonemang som förs av Ridley-Duff (jmf. 2007, s. 387) behöver en 

hierarkisk organisationsstruktur inte nödvändigtvis stå i motsatsförhållande till 

demokrati. En elitistisk styrform kan fortfarande åtnjuta demokratisk legitimitet. 

Problemet ligger snarare i den oenighet som kan råda bland organisationsmedlemmar 

om vilket syfte en organisation ska uppfylla och vilken styrform som därmed bör 

tillämpas. I en social organisation kan en sådan konflikt ta sig uttryck i att en 

intressent vill kontrollera de syften i vilka intressentens investering används, medan 

en annan är av uppfattningen att själva syftet med socialt företagande är att skapa 

ekonomisk och social demokrati genom att förändra sociala relationer (jmf. Elstub 

2006). Enligt den förra måste ledning och anställda kontrolleras och hindras från att 

utvinna mervärde, medan den senare bemyndigar ledning och anställda att bestämma 

hur överskott ska distribueras och/eller återinvesteras (Ridley-Duff 2007, s. 388-389). 

Dilemmat kan jämföras med en observation av Stohl & Cheney (2001) som de kallar 

för Paradox of Responsibility. Fenomenet är karaktäristiskt för en representativ-

demokratisk styrform (jmf. Diefenbach & Sillince 2011, s. 1518-1519) och tar sig 

uttryck i att individen avstår sina rättigheter att fatta beslut till förmån för en grupp, 

samtidigt som den insisterar på att upprätthålla rätten till delaktighet (Stohl & Cheney 

2001, s. 370-372). 

  

Enligt Diefenbach & Sillince (2011, s. 1524-1525) tenderar även informella strukturer 

bli intensiva i demokratiska organisationer, framför allt i dem där konsensusidealet 

står i centrum. I och med att konsensus vanligtvis uppnås genom majoritetsbeslut i 

officiella organ som ska representera kollektivet, tenderar beslutsprocesserna att 

förstås som politiska. Att delta i formuleringen av agendor, driva igenom frågor i 

kommittéer och skapa allianser blir därmed centrala maktfaktorer i det sociala 

organisationslivet. Följaktligen bildas ofta informella nätverk och allianser parallellt 

med de formella strukturerna, något som även tenderar resultera i att de flesta beslut 

fattas under informella förhållanden av aktiva organisationsmedlemmar. 

  

Som en följd av de informella strukturernas intensitet menar Diefenbach & Sillinces 

(2011, s. 1525) att starka röster inom en grupp tenderar få ett större inflytande på 

gruppens beslutsfattande än avsett. Exempelvis tenderar personer med ett stort 

engagemang att ha stor påverkan på beslutsprocesserna genom sina kontakter och sitt 

handlande. De starka medlemmarnas inflytande över kollektivet kan ge upphov till 
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såväl formella som informella hierarkier. Författarna menar att det är den informella 

politiska hierarkin, snarare än en informell politisk sfär, som driver representativ-

demokratiska organisationer. Denna typ av inflytande beskrivs i många fall som 

gränsandes till en oligarkisk struktur, om än en oavsiktlig sådan (jmf. Varman & 

Chakrabarti 2004). 

  

Det sociala samspelets destruktiva aspekter lyfts även fram av Stohl & Cheney (2001, 

s. 379-381) som menar att organisationsmedlemmars uppslutning bakom gruppens 

förespråkade värderingar och övertygelser om exempelvis voice, vilket kan förstås 

som den enskilda medlemmens röst, och delaktighet, tenderar att bli till ett test. 

Ironiskt nog, menar författarna, leder detta snarare till utslagning än integration av 

medlemmar. Fenomenet aktualiseras i situationer där de ledande inte lyckas övertyga 

en medlem om sin åsikt men ändå framhärdar i sin övertygelse. Stohl & Cheney 

menar att sådana situationer i vissa fall kan leda till att organisationen och den 

meningsavvikandes vägar skiljs åt, men att detta snarare är undantagsfall än regel. 

  

En betydande motsättning tycks således uppstå i mötet mellan demokratiska principer 

om exempelvis delaktighet och den traditionellt hierarkiska organisationsstrukturen. 

Ett möte som alltjämt verkar resultera i ytterligare centralisering (jmf. Diefenbach & 

Sillince 2011, s. 1524-1525). Det finns emellertid de som hävdar motsatsen. Chen, 

Lune & Queen (2013, s. 872) kritiserar det förhärskande synsättet att organisatoriska 

förfaranden inte kan vara sprungna ur något annat än den byråkratiska logiken. 

Författarna menar att motstånd mot byråkrati visat sig inspirera till kollektiva 

handlingar som uttrycker såväl flexibilitet som mottaglighet för medlemsintressen. 

Genom att ge plats åt medlemmars historier och initiativ, inklusive sådana som 

utmanar organisatoriska myter och riktningar, får medlemmar möjlighet att påverka 

organisationens utveckling. Samtidigt upphör organisationens offentliga identitet att 

vara begränsad till ett fåtal “berättare”. 

  

Beeman et al. (2009, s 879) problematiserar upptagenheten vid strukturer i 

diskussioner om organisationsdemokratins praktiska förutsättningar och menar att 

begreppets uttrycksformer snarare bör förstås i termer av process eller kultur (jmf. 

Wilpert, 1998, s. 41, 62). Enligt Rothschild-Witt (1979, s. 525) bör därtill förmågan 

att utveckla och tillämpa demokrati förstås som beroende av formen på den 
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organisation som studeras. Författaren menar att alternativa organisationer inte kan 

tillskrivas samma egenskaper och ambitioner som traditionella organisationer, utan 

som ansatser att realisera helt andra värden (jmf. Varman & Chakrabarti 2004, s. 183-

184). Enligt Varman & Chakrabarti (2004, s. 183-184) kan de problem som lyfts fram 

med institutionaliseringen av organisationsdemokrati - till exempel att det reduceras 

till ett retoriskt grepp - bottna i en bristande förståelse för demokratiseringsprocessen i 

sig. Demokratisering av organisationer bör enligt författarna förstås som en 

långdragen process av interaktioner mellan motsättningar över tid (Varman & 

Chakrabarti 2004, s. 187). 

  

2.4 Sammanfattning 

Utifrån de teorier som redovisats ovan tolkas organisationsdemokrati i det följande 

som ett försök att förena abstrakta demokratiska värden med mer eller mindre 

förhandlingsbara komponenter i den organisatoriska praktiken. I mötet kolliderar 

organisationen, vilken förstås som konstruerad av en eller flera av elementen 

medlemskap, hierarki, regler, styrning och sanktioner (Ahrne & Brunsson 2011, s. 84) 

med demokratin, vilken, i enlighet med Lundquists (2001, s. 107) resonemang, förstås 

som ett samlingsbegrepp för abstrakta värden och demokratiska idealtyper. Till grund 

för analysen ligger därutöver teorier som beskriver organisationsdemokratins 

praktiska förutsättningar och som har formulerats inom ramen för teoribildningarna 

organisatoriskt deltagande, organisatoriskt hyckleri samt formella och informella 

strukturer i organisationer. 
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3. Metod 
I enlighet med studiens syfte har metodologiska val gjorts utifrån distinktionen mellan 

organisation och demokrati, där den förra representerar det praktiska utövandet av de 

idéer som konstituerar det senare. Den befintliga forskning som redovisats i studiens 

teoretiska referensram vittnar om att förhållandet mellan organisation och demokrati 

främst låter sig skönjas i samtalet med den demokratisträvande organisationens 

medlemmar. Mot denna bakgrund har studien kommit att anta en kvalitativ ansats. 

Valet av studieobjekt gjordes med hänvisning till en viss attitydskillnad som spårats i 

forskares syn på organisationsdemokratins praktiska förutsättningar. I den teoretiska 

referensramen förekommer synen på organisationsdemokratin som antingen ett 

individualistiskt eller ett kollektivistiskt projekt. Den förra teoribildningen har framför 

allt riktat uppmärksamhet mot kommersiella företag och den senare mot alternativa 

organisationer. Den ideella intresseorganisation, vars organisationsdemokratiska idéer 

och praktiker undersöks i denna studie, består både av ett aktiebolag och av en ideell 

förening, varför det empiriska materialet ansågs bli möjligt att analysera utifrån en 

syntetisering av bägge perspektiven.  

 

3.1 Forskningsstrategi och teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ett konstruktionistiskt perspektiv i den bemärkelsen att sociala 

praktiker ses som konstruktioner snarare än som något objektivt eller absolut (Bryman 

& Bell 2011, s. 22, 526). Organisationsdemokrati förstås som en sammansmältning av 

begreppen organisation och demokrati. I enlighet med ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv ses begreppens innebörd som kontextberoende, varför ingen tolkning 

bedöms vara sannare än någon annan (Denscombe 2016, s. 146). Det återkommande 

begreppet struktur refererar således inte till något beständigt, objektivt och 

sammanhängande, utan förstås som processuella sociala konstruktioner under ständig 

omvandling (jmf. Bryman 2012, s. 36-37). Till grund för studien ligger huvudsakligen 

teorier som formulerats inom ramen för organisationsteori, men den teoretiska 

referensramen spänner även över de vetenskapliga disciplinerna managementteori, 

politisk teori och kritisk sociologi. Valet av teorier har gjorts utifrån en 

relevansbedömning där de källor som ansetts inge fördjupad förståelse för 
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organisationsdemokratins teoretiska och praktiska implikationer prioriterats (Bryman 

2012, s. 99, 103). 

  

I studien har en kvalitativ ansats antagits för att genom tolkning av den insamlade 

empirin söka förståelse för den mening som begreppet organisationsdemokrati 

tillskrivs i en specifik kulturell kontext (jmf. Bryman & Bell 2013, s. 390-391). 

Studien gör därmed anspråk på att vara tolkande, vilket varit av betydelse för valet av 

de empiriska data som analyserats. För studien innebär det interpretativa 

angreppssättet att tolkningar av det insamlade empiriska materialet syntetiseras med 

den befintliga forskningen på området för att ge bilden av en större helhet inom en 

angiven kontext (jmf. Bryman & Bell 2011, s. 563). 

 

3.1.1 En fallstudie 
Som forskningsstrategi för studien valdes genomförandet av en fallstudie då en sådan 

bedömdes vara mest lämplig för studiens ändamål (jmf Denscombe 2016, s.23). Fallet 

utgörs av de idéer, attityder, intressen och praktiker som konstituerar begreppet 

organisationsdemokrati i en ideell intresseorganisation. Studien har genomförts enligt 

en induktiv metod där det empiriska materialet relaterats till den sammanställda teorin 

för att, i enlighet med studiens syfte, nå fördjupad förståelse för hur demokratiska 

idéer förhåller sig till en organisatorisk praktik (jmf. Denscombe 2016, s. 94-95). Den 

teoretiska referensramen har emellertid kommit att prägla insamlingen och 

bearbetningen av det empiriska materialet i högre utsträckning än vad idealtypen 

induktion traditionellt föreskriver (jmf. Bryman & Bell 2013, s. 576). 

  

Den undersökta organisationen är rikstäckande och verkar för konstnärers villkor i 

samhället. Formen utgörs av både ett aktiebolag och en ideell förening. Valet av 

studieobjekt gjordes mot bakgrund av organisationens uttalade ändamål att “försvara 

de demokratiska principerna” samt att upprätthålla en demokratisk form för 

organiserad verksamhet. Med anledning av att organisationen sedan sin tillblivelse 

förespråkat närvaron av en demokratisk organisationsstruktur fanns anledning att tro 

att förhållandet mellan den demokratiska visionen och den demokratiska praktiken 

skulle låta sig undersökas. Empirin samlades in genom intervjuer med organisationens 

medlemmar och anställda, vilka har uppmanats resonera kring hur deras förståelse av 
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begreppet organisationsdemokrati förhåller sig till organisationens demokratiska form 

och praktiker. Det insamlade materialet avsåg utgöra ett empiriskt exempel för att 

belysa befintliga teorier kring organisationsdemokrati som idé och praktik (jmf. 

Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2012, s. 221-222). De resultat som kommit 

av studien gör inte anspråk på överförbarhet till andra organisationer. De kan endast 

sägas vara tillämpbara på det specifika fallet mot den specifika bakgrund som 

redogörs för i studien (jmf. Denscombe 2016, 101). 

  

3.2 Empiriskt urval 

Organisationer inom den sociala ekonomin lyder ofta under krav på demokratiska 

styrformer och beslutsprocesser (jmf. Defourny 2001, s. 7, 17, 18) varför studiens 

författare fann det intressant att undersöka hur en sådan organisation förhåller sig till 

begreppet organisationsdemokrati. Valet av den undersökta organisationen 

motiverades av att antalet påträffade studier som riktat uppmärksamhet mot ideella 

intresseorganisationer var få och i flera fall daterade. Organisationens dubbla form 

ansågs därtill intressant i ljuset av den attitydskillnad som spårats i den befintliga 

forskningen kring organisationsdemokratins praktiska förutsättningar. Medan forskare 

som huvudsakligen studerat kommersiella företag tenderar tolka 

organisationsdemokratiska strävanden som individualistiska projekt, har forskare som 

riktat uppmärksamhet med demokratiprocesser i alternativa organisationer varit mer 

benägna att förstå dem som kollektivistiska projekt. Då den undersökta organisationen 

utgörs av både ett aktiebolag och en ideell förening ansågs en syntetisering av 

teoribildningarna möjliggöras i den teoretiska referensramen. 

  

Urvalet till intervjuerna sammanställdes genom en sorts bekvämlighetsurval baserat 

på respondenternas subjektiva lämplighet. Vid valet av respondenter har till exempel 

positioner inom organisationen spelat in (jmf. Esaiasson et al. 2012, s. 258; 

Denscombe 2016, s. 74-75, 77-78). Intervjupersonerna valdes bland den undersökta 

organisations medlemmar och medarbetare och för kontaktinformation och förslag på 

respondenter har studien varit nödd att förlita sig på den undersökta organisationen. 

Dels då medlemslistorna inte är offentliga och dels då organisationens styrelse och 

kansli bär på grundläggande kunskap om vilka medlemmar som sorterar under 

studiens olika urvalskriterier. Organisationen bistod med en kontaktlista bestående av 
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22 potentiella intervjupersoner, men har vidare inte haft någon kännedom om vilka av 

personerna som kommit att delta i intervjuer. 

  

För att uppnå variation bland respondenterna har urvalet gjorts enligt en målstyrd 

stratifiering där de intervjuade representerar olika nivåer i organisationen (jmf. 

Esaiasson et al. 2012, s. 260; Bryman, 2012, s. 419, 422; Denscombe 2016, s. 70). 

Studien har därför sökt inkludera personer från både lokal-, regional- och riksnivå i 

intervjuerna. Ett annat kriterium var att de presumtiva respondenterna skulle ha viss 

erfarenhet från den organiserade verksamheten, antingen i form av formellt 

engagemang eller ett längre medlemskap. Studien har också eftersträvat en viss 

geografisk spridning, liksom en jämn fördelning mellan könen. Därutöver har en viss 

variation inom verksamhetsområde och grad av engagemang efterfrågats. 

Ovanstående kriterier fastställdes för att minska risken för en homogen representation 

av organisationens medlemmar (jmf. Bryman & Bell 2011, s. 489). Detta har ansetts 

vara viktigt för studien eftersom organisationens medlemmar är en rikt diversifierad 

grupp. För studien har tio personer intervjuats. Samtliga har en direkt koppling till 

organisationen då de är knutna till verksamheter på lokalnivå, regionalnivå eller 

riksnivå. Av respondenterna är tre knutna till riksnivån medan de övriga utgörs av 

medlemmar som är eller har varit aktiva på regional- eller lokalnivå. Sex av 

intervjuerna var personliga intervjuer medan övriga fyra av praktiska skäl 

genomfördes via telefon. Av de fyra telefonintervjuerna blev det emellertid ett bortfall 

beroende på tekniska svårigheter vid ljudupptagningen av intervjun. 

  

För ändamålet har studien funnit att semistrukturerade intervjuer varit mest lämpliga. 

Detta då medlemmarnas tankegångar kring organisationsdemokratiska idéer och 

praktiker samt medlemmars delaktighet varit centrala för studien. I den 

semistrukturerade intervjun ges de intervjuade utrymme att resonera kring frågorna. 

Samtidigt har intervjuaren möjlighet att dels utveckla frågor i förhållande till de svar 

som framkommer under intervjun, dels kontrollera intervjuns allmänna riktning (jmf. 

Esaiasson et al. 2012, s. 262; Denscombe 2016, s. 265-266; Bryman & Bell 2011, s. 

468). Intervjuerna har genomförts med stöd av en intervjuguide, vilken utformades 

med stöd av studiens teoretiska referensram. Formuleringen av frågor har skett med 

utgångspunkt i studiens problemformulering och forskningsfrågor. Frågorna i 

intervjuguiden har fungerat som vägledande formuleringar och har i mötet med 
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respektive respondent anpassats för att möta dennes resonemang (Bryman & Bell 

2013, s. 475-476).    

  

3.2.1 Problem med urvalsmetod 
Bekvämlighetsurval tenderar medföra en viss problematik (jmf. Denscombe 2016, s. 

78; Bryman & Bell 2011, s. 190). Då studien förlitat sig på den undersökta 

organisationen för förmedling av presumtiva respondenter uppstår en uppenbar risk 

att de föreslagna respondenterna valts på grunder som gynnar organisationen. Risken 

har varit svår att bemöta på annat sätt än att framhålla studiens stratifieringskriterier 

vid efterfrågan av eventuella respondenter. Ytterligare en svaghet är att författarna 

inte lyckats få kontakt med “passiva” medlemmar för intervjuer. Som en följd av det 

begränsade antalet respondenter kan studien inte uttala sig om medlemmars åsikter 

om demokratiska processer och praktiker utifrån ett balanserat urval. Studien kan 

enbart återge hur en grupp engagerade medlemmar resonerar kring ämnet (jmf. 

Denscombe 2016, s. 100). För studiens tillförlitlighet hade det således varit önskvärt 

med ett större antal intervjuer än vad som uppnåtts. 

  

3.3 Tematisk analys 

En tematisk analys har tillämpats i syfte att förankra empirin i studiens teoretiska 

referensram. Inför det analytiska arbetet av det insamlade materialet bestämdes vilka 

övergripande teman som ansågs vara mest relevanta för studiens syfte och 

forskningsfrågor. Utifrån dessa kunde sedan ett antal empiriska teman identifieras, 

från vilka intervjusvaren kunde kategoriseras (jmf. Denscombe 2016, s. 392). I det 

empiriska materialet eftersöktes huvudsakligen teorirelaterat material, där ord och 

uttryck som konnoterade dels till organisationsdemokratins teoretiska dimension (jmf. 

Lundquists 2001; Habermas 1994; Bobbio 1994), dels till dess praktiska tillämpning 

(jmf. Stohl & Cheney 2001; Varman & Chakrabarti; Ng & Ng 2009), användes som 

utgångspunkt för teman (jmf. Bryman 2012, s. 530). 

  

Vid bearbetningen av det empiriska materialet framträdde en bild av i vilka 

sammanhang respondenternas svar var samstämmiga och i vilka frågor det förekom 

en större spridning i åsikter och erfarenheter (jmf. Denscombe 2016, s. 392). 

Författarna enades kring förekomsten av fem övergripande teman, av vilka två 
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kategoriserades som illustrationer av det organisationsdemokratiska begreppets 

konceptuella aspekter (jmf. Lundquists 2001; Habermas 1994; Bobbio 1994). Ur de 

två temana uttolkades två begrepp, regler och delaktighet, som tycktes genomsyra den 

organisationsinterna tolkningen av organisationsdemokrati. Medan regler refererar till 

den upptagenhet vid efterlevnad av demokratiska konstruktioner eller institutioner 

som respondenterna uppvisade, ska delaktighet förstås som en symbol för 

respondenternas uppslutning kring tolerans, inklusion och engagemang. De resterande 

tre temana bedömdes vara sprungna ur respondenternas resonerande kring 

organisationsdemokratins praktiska implikationer. Följaktligen beslutades att låta de 

två förstnämnda begreppen symbolisera organisationens demokratiska idéer och de 

resterande tre temana den organisationsdemokratiska praktiken. En sådan uppdelning 

gjordes mot bakgrund av den distinktion som gjorts mellan å ena sidan organisation 

och, å andra sidan, demokrati i studiens teoretiska referensram.   

  

I syfte att tydliggöra respondenternas åsikter beslutades att presentera dem för läsaren 

i tematiska tabeller (jmf. Bryman & Bell 2011, s. 572). I presentationen av det 

empiriska materialet förekommer även citat i löptext, något som motiveras av att de 

berör temat men ur ett annat perspektiv än det som redogörs för i tabellerna. Citaten i 

löptext har för avsikt att nyansera och fördjupa de presenterade temana. Studien har i 

sitt tolkningsarbete tagit hänsyn till kontexten i vilken de utvalda citaten uttalades för 

att undvika en missvisande återgivning av andemeningen (jmf. Bryman 2012, s. 393). 

Presentationen av empiri och analys har gjorts i separata avsnitt då författarna anser 

att en sådan uppdelning ger en tydligare distinktion av vad som å ena sidan 

framkommit i intervjuer och vad som, å andra sidan, utgör en teoretiskt förankrad 

analys. 

  

3.4 Tillförlitlighet, äkthet och etiska aspekter 

3.4.1 Trovärdighet och överförbarhet 
Genom att redovisa de resonemang som legat bakom beslut om studiens utformande 

har föresatsen varit att ge studien en hög grad av transparens (jmf. Bryman 2012, s. 

406). Då respondenter har efterfrågat en transkriberad version av den utförda 

intervjun har så skett. Detta för att ge respondenterna möjlighet att reflektera över vad 

som sagts och om deras mening med uttalandena framgått i enlighet med avsikten 
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(jmf. Denscombe 2016, s. 410-411; Bryman & Bell 2011, s. 396). 

Respondentvalidering har dock endast skett när respondenterna så önskat vilket bidrar 

till lägre trovärdighet för studien. Ingen av respondenterna har emellertid uttryckt 

några synpunkter på transkriberat material. Vidare har den information som samlats in 

hanterats på ett respektfullt sätt. Relevant innehåll har efter bästa förmåga återgetts i 

rapporten för att ge en så korrekt representation som möjligt av respondenternas 

tankegångar. Författarna har även bemödat sig att ge en nyanserad bild av de resultat 

som kommit av dem. 

  

Studien avser inte ge några förespeglingar om att bidra med information som är 

applicerbar på alla ideella intresseorganisationer. För att göra anspråk på 

överförbarhet krävs att de eventuella organisationer som kan komma på tal delar den 

undersökta organisationens egenskaper i fråga om bland annat demokratiska 

ambitioner och graden av medlemsengagemang. Frågan om överförbarhet är därmed 

starkt relativ. (jmf. Denscombe 2016, s. 413; Bryman & Bell 2011, s. 398) 

  

3.4.2 Bekräftelsebarhet och pålitlighet 
Studien gör inte anspråk på att presentera ett objektivt studieresultat, även om 

avsikten varit att frigöra innehållet från normativa inslag (jmf. Bryman & Bell 2013, 

s. 405). Arbetet har präglats av en medvetenhet om riskerna för att i sökandet efter 

information och i mötet med respondenter bortse från fakta som inte stämmer med 

den förförståelse om ämnet som förelåg vid arbetets inledning. Denna medvetenhet 

har bemötts genom ett ifrågasättande av vad eventuella brister på alternativ beror på 

och en föresats om att följa nya spår i exempelvis litteratur och empiri. Genom 

medvetenhet om författarnas inverkan och subjektiva bedömning av materialets 

relevans och innebörd finns en förhoppning att studien kunnat undvika att följa ett allt 

för enkelspårigt resonemang där de egna förutfattade meningarna varit en bedräglig 

ledstjärna. (jmf. Denscombe 2016, s. 413-414; Bryman & Bell 2011, s. 398). 

  

Studiens författare är även medvetna om att de färgat den insamlade empirin genom 

en så kallad intervjuareffekt (jmf. Denscombe 2016, s. 270). I ett försök att begränsa 

sin inverkan på respondenternas svar bemödade sig intervjuarna om att förhålla sig 

neutralt och inte själva gå in i diskussion med den intervjuade. Trots det är det högst 



 
26 

sannolikt att såväl syftet med studien som intervjuarnas personliga egenskaper 

påverkat respondenternas svar (jmf. Denscombe 2016, s. 271). Det kan heller inte 

bortses från att analys och slutsatser ofrånkomligen färgats av författarnas personliga 

inställningar och föreställningar. 

 

3.4.3 Etiska aspekter 
För att värna om intervjupersonernas integritet har vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer följts. Inför intervjuerna utlovades att deltagarnas utsagor skulle behandlas 

med respekt för det sagda och dess innebörd, att deltagarna skulle komma att 

anonymiseras samt att den information som framkom enbart skulle användas i 

forskningssyfte och inte för kommersiella ändamål (jmf. Vetenskapsrådet, s. 12, 14). 

Valet att anonymisera respondenter och svar har två orsaker. Dels var förhoppningen 

att skapa en öppnare samtalsmiljö och dels att minska intervjupersonernas eventuella 

oro för att senare bli kritiserade för sina åsikter (jmf. Denscombe 2016, s. 428-429). 

Mot bakgrund av den undersökta organisationens karaktär, vilken kännetecknas av en 

utbredd kännedom om vilka personer som innehar vilka positioner, beslutades även 

att anonymisera organisationen. Vidare har allt deltagande skett på frivilliga grunder. 

Samtliga presumtiva respondenter informerades om studiens syfte redan vid den 

första kontakten då förfrågan om deltagande skickades ut (jmf. Vetenskapsrådet, s. 7, 

9; Denscombe 2016 s. 430, 432). 
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4. Empiri 
Den undersökta medlemsorganisationen är ett resultat av en nyligen genomförd 

sammanslagning av två rikstäckande intresseorganisationer för konstnärer. En 

betydande majoritet av organisationsmedlemmarna tycks ha funnit sammanslagningen 

motiverad, då organisationerna haft ett nära samarbete under en längre tid. Den 

sammanslagna organisationen består dels av en ideell förening, dels av ett aktiebolag, 

där den förra äger den senare. Den ideella föreningen syftar till att främja 

medlemmarnas kollektiva intressen medan aktiebolaget finansierar de tjänster som 

erbjuds den enskilda medlemmen. Organisationens uttalade ändamål är att tillvarata 

och främja medlemmarnas yrkesmässiga, fackliga, sociala och ekonomiska intressen 

samt att främja konstnärligt arbete. Därtill avser organisationen försvara och bevaka 

de demokratiska principerna. Verksamheten, vilken närmast uteslutande finansieras 

av medlemsavgifter, bedrivs på riks-, regional- och lokalnivå. 

  

Empirin presenteras nedan i två avsnitt: konceptuella respektive praktiska aspekter av 

organisationsdemokrati. Det förra redogör för den mening respondenterna tillskriver 

begreppet organisationsdemokrati och det senare hur respondenterna uppfattar 

organisationens demokratiska praktik. I presentationen återkommer begreppen 

riksorganisationen, vilket inbegriper riksstyrelse och kansli, riksorganisationens 

representanter (R1-R3) som åsyftar personer som är verksamma vid kansliet eller 

innehar positioner i riksstyrelsen och medlemmarna (M1-M6), vilket ska förstås som 

representanter för medlemskollektivet. Den senare kategorin inbegriper även personer 

som innehar positioner i styrelser på regional eller lokal nivå. Avslutningsvis 

förekommer begreppet organisationen, vilket ska förstås som organisationen i sin 

helhet, där samtliga verksamhetsnivåer, medlemmar och anställda är inkluderade.   

  

4.1 Konceptuella aspekter av organisationsdemokrati   

Tema 4.1.1: Organisationsdemokrati - ett formellt begrepp 
Det är varken en entydig eller konsekvent tolkning av begreppet 

organisationsdemokrati som respondenterna ger uttryck för under intervjuerna. Ur 

materialet kan huvudsakligen två synsätt uttolkas, där det ena framhäver informella 



 
28 

eller “mjuka” aspekter av demokratibegreppet som inbegriper inklusion, tillgänglighet 

och tolerans, och där det andra betonar mer formella aspekter. Det senare synsättets 

dominans är påfallande. När medlemmarna redogör för vad som kännetecknar 

organisationsdemokrati framträder en upptagenhet vid form snarare än innehåll. Stor 

vikt läggs vid betydelsen av demokratiskt utformade regler som efterföljs. 

Resonemangen tenderar fastna vid beslutsprocessernas beskaffenhet, där 

majoritetsbeslut lyfts fram som en principiell nödvändighet. Vidare krävs att fattade 

beslut ska respekteras, dokumenteras och synliggöras i enlighet med ett framträdande 

ideal om transparens. 

  

 Medlemmarnas demokratiska ideal 

M1 “Det är lätt att träffas, diskutera frågorna och att lyssna på medlemmar och sedan är det 
klart att man måste ju få fram någon form av majoritetsbeslut - “så här tycker de flesta” [...] 
det är väldigt viktigt.” 

M2 “Den [demokratiska organisationen] är transparent och öppen, den är tillåtande i samtal och 
dialog. [...] att det inte är några dolda frågor för [...] medlemmar eller någon annan […]” 

M3 “I grunden så är det ju bara att den styrs nerifrån av medlemmarna […]” 

M4 “Jag tror ju på demokrati [...] och demokratiska regler alltså. Sedan, det finns ju något som 
heter majoritetsbeslut och det får man ju finna sig i, så att säga, att man kan ju inte alltid få 
sin vilja igenom [...] En demokratisk organisation har ett bra årsmöte, eller riksmöte [...], 
där medlemmarna har möjlighet att i god tid ta del utav de frågor som kommer upp och där 
man också respekterar besluten. [...] Och att man [...] informerar tillbaka vad det är man 
gör.” 

M5 “Man röstar bland medlemmarna, man utser sina företrädare och sedan att företrädarna gör 
sitt jobb. Man för protokoll, man följer det som beslutas och man ser till medlemmarnas 
bästa. Det som står i stadgarna ska följas. [...] Det är ett demokratiskt system som ska följas 
[...] och det är de reglerna som ska följas. Föreningar och politik är byggt på det här 
systemet, och det måste man vara medveten om. [...] Får man inte med sig hela föreningen 
så får man inte med sig dem!” 

M6 “Det är ju jätteviktigt för demokratin, [...] att det finns en styrelse som granskar det kansliet 
gör och då finns det ett årsmöte som granskar det som alla gör. [...] Riksstyrelsen [...] väljs 
på en årsstämma där alla medlemmar får komma, [...] Och då har man en utskottdiskussion 
[...] så diskuterar man dem i utskott och sedan så levererar utskotten då sina åsikter.” 

Tabell 1: Medlemmarnas demokratiska ideal 
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Även riksorganisationens representanter uppehåller sig vid organisationsdemokratins 

formella aspekter. En viss perspektivskillnad framträder i förhållande till 

medlemmarna då större betoning läggs vid behovet av en konstruktion som främjar 

deltagande. De centrala tankarna kretsar kring möjligheten att delta i demokratiska 

processer, liksom möjligheter att ta del av beslut. 

 

 Riksorganisationens demokratiska ideal 

R1 “Att man har former för hur man väljer sina styrelser och man kan starta en egen förening 
[...] och det handlar ju om representation hela tiden, att alla har möjlighet att komma till 
regionmöte och föreslå, och alla har möjlighet att utnyttja den demokratiska processen.” 

R2 “Man ska ha möjlighet att påverka och man ska ha insyn. Och det ska inte ske saker i 
skymundan [...] tydlighet och transparens, så tänker jag.” 

R3 “Man ska kunna [...] föra fram sin åsikt och att man tar demokratiska beslut. Men då är det 
ju väldigt viktigt att det funkar i alla led, då ska ju egentligen alla medlemmar komma [...] 
och uttala sig på mötet, att man röstar [...]” 

Tabell 2: Riksorganisationens demokratiska ideal 

  

En åsikt som delas av samtliga intervjuade är att det är mycket viktigt att 

organisationen är demokratisk: “Ja, det är ju självklart. Det vore väl väldigt läskigt 

annars” (M2). Materialet antyder att den demokratiska aspekten av organisationen 

inte på något vis är förhandlingsbar. 

  

Tema 4.1.2: Engagemangets betydelse och bristen därav 
Samtliga representanter för riksorganisationen framhäver det bristande 

medlemsengagemanget och dess destruktiva verkan på förmågan att tillämpa 

organisationsdemokrati. När en av representanterna får frågan om hur många 

medlemmar som brukar komma på ett årsmöte uppskattar respondenten “15-20 

personer [av ca 3300, förf. anm.]” (R2). Respondenten menar att det ser ut så i 

jättemånga ideella föreningar, att medlemsantalet kan vara stort men engagemanget 

nästan obefintligt; “Så det är ju ett otroligt stort demokratiunderskott, får man 

verkligen säga” (R2). Den tanken återkommer också hos en annan respondent (R3) 

som ifrågasätter graden av demokrati när möten bara övervaras av en bråkdel av 

medlemmarna. Den begränsade uppslutningen vid möten för formellt beslutsfattande 

är ett återkommande tema i respondenternas resonemang. Ur demokratisk synpunkt 

tänker man sig att de medlemmar som faktiskt närvarar vid mötena riskerar att få ett 
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obefogat stort inflytande. Det bristande engagemanget väcker också misstankar om att 

medlemmars intresse tryter. Samtidigt framträder en medvetenhet kring svårigheten 

att engagera medlemmarna, som anses vara en redan hårt arbetande och ekonomiskt 

utsatt grupp.   

 

 Det trytande engagemanget 

R1 “Det handlar ju om representation hela tiden, att alla har möjlighet att komma till ett [...] 
möte och föreslå [...] sen är det inte alla som gör det då ju [...] det är ju alltid inbyggt vissa 
komplikationer, liksom, i det här med att alla inte engagerar sig eller att alla inte står på tå 
liksom 365 dagar om året och har koll på allting liksom.” 

R2 “Det är [...] problematiskt när man inte får ihop de här regionstyrelserna som ska välja sina 
ombud. [...] i vissa regioner måste vi nu hålla ett årsmöte fast det inte finns någon styrelse, 
bara för att de ska få välja sina ombud [...] det blir väldigt tokigt att [...] hålla igång 
regionstyrelser med enda uppgiften att välja ombud till riksmötet. Då kanske det vore bättre 
om [...] man har direktdemokrati, om det är möjligt? Och då är frågan det där: jaha, ska man 
[...] kunna lämna in fullmakt då? [...] Och då kanske väldigt många skickar in fullmakter. 
Och då sitter ju i praktiken de som håller i fullmakterna, då har de makten över mötet.” 

R3 “Vill folk engagera sig eller vill man ha en trygg organisation att luta sig mot som gör 
jobbet? Jag kan tänka att det är mycket begärt att man ska vara så engagerad när jag vet hur 
det ser ut för de flesta [...] men vi behöver ju ha en representation över landet för att kunna 
påverka i kommunerna, i regionerna när det händer saker.” 

Tabell 3: Det trytande engagemanget 

  

Även om de representativa idealen lyfts fram som centrala, är just organisationens 

brist på representation en återkommande självkritik när respondenterna resonerar 

kring begreppet organisationsdemokrati; “[organisationen] har ju en demokratisk 

struktur, men det odemokratiska är väl i sådana fall att det är ganska få som är 

engagerade” (R2). Det framgår att engagemang är något som i praktiken är svårt att 

både uppbåda och upprätthålla. Flera respondenter framhåller att organisationens 

formella struktur varit föremål för diskussion, inom vilken man frågat sig vilken roll 

medlemsengagemanget rimligen kan spela. 

  

4.2 Praktiska aspekter av organisationsdemokrati 

Tema 4.2.1: Regionindelningen - ett formellt hinder för demokrati 
Det bristande medlemsengagemang som riksorganisationens representanter antyder 

förstås av flera medlemmar som ett resultat av den rådande organisationsstrukturen. 

Samtliga respondenter vidrör vid något tillfälle den omorganisation som riksstyrelsen 
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lät genomföra år 2007. Tidigare hade den lokala verksamheten bedrivits i 21 distrikt, 

vilka med 2007 års reform kom att läggas ned till förmån för bildandet av fem större 

regioner. Dock kom endast ett fåtal regioner att bli aktiva. En representant för 

riksorganisationen beskriver; “[...] när man gjorde om till fem stora regioner så var 

det många [medlemmar] som gick ur, för då bröt man upp en befintlig struktur” (R1). 

Medlemmarna tycks huvudsakligen förhålla sig negativa till regionindelningen. 

Problemen som lyfts fram är framför allt kopplade till regionernas geografiska 

omfattning, något som anses ha gett upphov till ekonomiskt och socialt kostsamma 

avstånd. Lokala nätverk som tidigare tycks ha byggt på geografisk närhet och 

informella relationer anses ha upplösts, vilket fått engagemanget att tryta. Det upplevs 

ha blivit svårt att bedriva varaktig och meningsfull verksamhet på regional nivå. 

  

 Attityder till regionindelningen 

M1 “Förr [...] hade konstnärerna ute i landsbygden bättre möjligheter att träffas [...] och även 
kanske ha kontakt med riksföreningen då. Sedan blev det ju den här omorganisationen med 
regioner. Det skulle förenkla för Riks [...] Men de här regionerna blev väldigt stora och då 
blir det väldigt svårt för människor att träffas [...] och man kan ju säga att det var många 
som tappade sin föreningsaktivitet ute i landet [...]” 

M2 “Jag tror nog faktiskt mer på lokala föreningar, att man skrotar regionerna helt enkelt, 
därför att för oss har det inte fungerat och på andra ställen kanske det inte fungerat, det är 
för stora avstånd [...]” 

M3 “Organisationen är ju svag när det gäller att täcka in medlemmarna och man har ju väldigt 
svag lokal organisation på något sätt. När man gjorde en omorganisation för ett antal år 
sedan så [...] ville man i princip ta livet av de lokala organisationerna som jag upplevde 
det.” 

M4 “Vi känner inte varandra [...] vi träffas aldrig. [...] det var faktiskt bättre när man hade de 
olika distrikten som följde länsgränserna [...] därför att det var mindre enheter [...] och det 
var närmare till besluten då, det var lättare att följa. [...] Det blev alldeles för abrupt där när 
man plötsligt slog ihop [ett antal] län och man skulle ha en regionstyrelse.” 

Tabell 4: Attityder till regionindelningen 

  

Att regionindelningen verkat hämmande för engagemanget uppfattas även som ett 

resultat av att det inflytande som lokalt aktiva medlemmar åtnjutit gick förlorat; 

“Vissa märkte ju av det här genom att plötsligt så kunde man inte engagera sig på det 

sättet i föreningen längre och vara aktiv, och man förlorade också en slags 

maktposition i det att [...] i sitt område så satt det ju en styrelse där man kunde vara 

med och få ett inflytande [...]. Så att det blev ju en maktförskjutning också i 

föreningen, bort från distrikten till den här riksstyrelsen då” (M6). En representant 
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från riksorganisationen uppmärksammar att regionerna sannolikt var avsedda att 

åtnjuta en hög grad av självständighet gentemot riksorganisationen. Problemet låg 

snarast i den konflikt som kom att uppstå mellan den förväntade graden av aktivitet 

och engagemang och den begränsade tillgången på resurser; “Läser man [...] 

stadgarna för regionerna så har de ju ett gigantiskt ansvar, eller uppdrag. [...] tanken 

var ju att de skulle kunna göra i stort sett vad Riks kan göra, fast i varje region. Så 

man såg ju mängder med behov. Men man har ju inga resurser, liksom, för det finns 

ju inte anställda ute i regionerna [...] så det blir ganska svårt att leva upp till det som 

står att en regionstyrelse ska klara av att göra” (R2).   

  

Kritiken mot regionindelningen är emellertid inte entydig. Bland respondenterna 

förekommer även medlemmar som finner regionindelningen närmast ovidkommande 

för möjligheten att engagera sig; “det som jag kan känna är: men vadå!? det är liksom 

inga problem om man själv startar en förening som ingår i den större regionen, det är 

ju liksom inget problem! [...] Det är jätteroligt! [...] man är del av någonting större. Så 

att, jag kan säga om det här att man tycker att det blivit stora regioner: men bilda 

mindre då!” (M5). Det tycks således som om regionindelningen visserligen 

misslyckats med sitt uppdrag att skapa färre enheter för organiserad verksamhet (och 

skapa rikstäckande demokrati), men att den samtidigt lämnat öppet för bildandet av 

lokalföreningar i valfri storlek. 

  

Tema 4.2.2: Toppstyrning på basis av kunskap 
I materialet förekommer flera antydningar om organisationen som präglad av 

toppstyrning. Ett fenomen som tycks förekomma på flera verksamhetsnivåer. Makt 

och befogenheter anses bli tillgängligt för den som besitter kunskap och tillgång på 

information och som därmed tycks vara i position att genomdriva betydande projekt 

och förändringar. Respondenternas förhållningssätt till toppstyrning varierar. Några 

av förespråkarna menar att styrformen legitimeras av att en beslutande styrelse har 

valts på demokratisk väg. Andra framhäver den informerade makthavarens förmåga 

att fatta välgrundade beslut. Gemensamt för de som finner toppstyrningen legitim är 

kravet på transparens. 
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 Toppstyrning som legitim styrform 

R2 “Ja, men vi är väl då i någon sorts toppstyrd... men [...] det är flera som toppstyr tillsammans. [...] 
Jag är ju lite pragmatisk, så [...] jag vill ju ge en bra styrelse rejält mandat att agera, men det ska vara 
tydligt vad de gör så att jag kan reagera [...] det är styrelsen som beslutar, och dessutom så blir det ju 
i praktiken mycket utifrån de anställda vi har, det som de driver. Så, ja [...] toppstyrd demokrati.” 

R3 “Jag tror att [...] medlemmar besitter ju kunskap kring [...] yrkessituation [...] Så därför så tror jag att 
medlemmarna ska bestämma alltså “det här är vårt mål” [...] och ger i uppdrag till en styrelse och en 
verksamhetsledning och anställda att genomföra det. Och då måste det vara väldigt tydligt, väldigt 
transparent och öppet så att man kan följa det som sker.” 

M5 “För att det ska fungera, man måste kunna ge remissvar, [...] gå ut i pressen, [...] svara på frågor och 
allt sådant där. Och det kan man inte göra med var och en medlem, för var och en medlem är ju inte 
lika informerad. Utan det är ju meningen att den där kunskapen ska finnas på kansliet och ska 
fortsätta [...] Det ska finnas protokollfört hela tiden, liksom. Det ska ju vara ordning på det.” 

Tabell 5: Toppstyrning som legitim styrform 

  

Synen på toppstyrning som en legitim styrform delas emellertid inte av alla. En del 

menar att det rör sig om ett godtyckligt maktutövande, att kunskap används som ett 

medel för att köra över medlemmar i strävan att få igenom ett beslut, eller att den 

egna positionen utnyttjas i egenintresse. En medlem finner den upplevda 

toppstyrningen som ett resultat av resursbrist, att det blir för kostsamt för 

organisationen att involvera “gräsrötterna” och upprätthålla en decentraliserad 

struktur. 

 

 Toppstyrning som godtyckligt maktutövande 

R2 “Det kan ju vara en problematik med de här regionstyrelserna som egentligen har ett väldigt 
stort mandat att verka [...], med lite resurser, lite pengar, och så öppnar det upp lite för 
krafter [...] man har ett egenintresse av att ”jag vill jobba med [...], det är jätteviktigt att 
driva det här [...]” Och då är det ju [...] den personen i styrelsen som driver alltihop [...] och 
då tycker den att [...] det blir inte föreningens projekt, utan “det är ju mitt projekt!” [...] då 
får man ju ett problem med att då sitter man i styrelsen och så ger man sig själv jobb.” 

M1 “Jag vet ju själv [...] Jag kan ha satt mig in riktigt ordentligt i vissa frågor och [...] märker 
att medlemmarna inte alls är insatta, de är lite blasé sådär va, [...] och så drar man iväg och 
säger ”[...], vi anser såhär!” till andra motparten i frågan, men egentligen har jag kanske 
inte förankrat det där riktigt, [...], och det inser jag att det är fel – så får man inte göra! Man 
måste alltså tröska det här riktigt ordentligt i medlemsmöten, så att man får med sig 
medlemmarna [...] från gräsrotsnivå och uppåt måste de stora frågorna gå liksom. [...] 
[Riks] måste alltid i botten av sina resonemang ha med sig gräsrötterna, annars kommer 
organisationen så småningom att självdö.” 

M3 “Med den organisation som finns nu så blir det väl mer att den styrs uppifrån än nerifrån. 
Men det är väldigt svårt det där, för det är ju också en ekonomisk fråga [...] det är svårt att 
vara en stor och bred organisation om man inte har pengar.” 

Tabell 6: Toppstyrning som godtycklig maktutövande 
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Det är värt att notera att en av respondenterna förekommer både bland förespråkare 

och motståndare mot toppstyrningens varande (R2), något som möjligen kan tolkas 

som ett uttryck för att toppstyrning endast ses som legitimt där makthavaren upplevs 

se till kollektivets bästa. Men det ger även indikationer om en motsättning som tycks 

finnas inbyggd i organisationen, det svaga engagemanget på regional och lokal nivå 

gör det möjligt för den engagerade styrelsemedlemmen att ta kommando. Att en 

person som, trots att den givits mandat genom en demokratisk process, har utrymme 

att driva igenom något som inte förankrats hos medlemmarna; “demokrati handlar ju 

också om att få starka röster inte ska få för stort inflytande heller, på något vis, och 

det finns ju den risken idag [...] jag menar [...] det skulle inte vara så svårt att kuppa 

den här föreningen” (M6). 

  

Tema 4.2.3: Den aktiva medlemmens hegemoni 
Ett återkommande problem som lyfts fram av såväl riksorganisationens representanter 

som medlemmar, rör den engagerade medlemmens möjligheter att påverka. De 

demokratiska ambitionerna kombinerade med ett svagt medlemsengagemang tycks 

medföra att den som hör av sig till kansliet eller riksstyrelsen kan få ett förhållandevis 

stort gehör för sina synpunkter. Medvetenheten kring denna problematik är utbredd 

bland riksorganisationens representanter, vilka tycks ha svårt att hantera de 

motstridiga kraven att å ena sidan lyssna in och fånga upp och, å andra sidan, inte 

särbehandla eller tillskriva en åsikt statusen av att vara allmänt hållen. De måste också 

förhålla sig till de beslut som fattas, även om de fattas under till synes odemokratiska 

former. En av respondenterna antyder även ett behov av att inte i allt för stor 

utsträckning låta sig övertygas av den engagerade medlemmen att ta avsteg från den 

rådande verksamhetsplanen. 

  



 
35 

 

 Riksorganisationens syn på medlemsinflytande 

R1 “[Inflytande] är kopplat till valberedningen också ju. [...] Passiviteten gör ju att kanske inte 
alla… det är vissa som väljer [styrelse] och då får de ju ofta väldigt stort inflytande kan man 
säga. Så är det ju. Och så är det i alla organisationer.” 

R2 “Det är inte så många som gör det, men man kan ju lyfta luren och ringa. [...] eftersom så få 
gör det så har de ju förstås stor inverkan eftersom man lyssnar i alla fall. Men det är klart, är 
det något helt motstridigt mot den riktning som ligger just nu, då skulle det ju ta tid att 
förändra. Det krävs ju att många uttrycker en viss åsikt.” 

R3 “Rent praktiskt går det ju [att påverka verksamheten] men sedan handlar det ju om vilka 
som gör det och vilka som har tid att engagera sig. [...] Vi har ju vissa [medlemmar] som är 
superaktiva, men det är en ganska liten grupp.” 

Tabell 7: Riksorganisationens syn på medlemsinflytande 

  

Det empiriska materialet vittnar även om att medlemmar som är eller har varit aktiva i 

organisationens verksamhet upplever goda möjligheter att påverka 

riksorganisationens verksamhet. Under intervjuerna är flera av respondenterna noga 

med att komplimentera riksorganisationens representanter och medarbetare för deras 

tillgänglighet och mottaglighet för synpunkter. Nämnda medlemmar medger också att 

de har en betydande “föreningsvana” och är intresserade av vilka verksamheter som 

bedrivs, något de menar kan ha betydelse för upplevelsen av inflytande. En 

respondent framhåller speciellt att dennes delaktighet i en aktiv lokalförening 

påverkar den upplevda graden av medlemsinflytande. 

  

Det är dock inte idel okritiska röster som förekommer i reflektionerna kring 

medlemsinflytande. En av respondenterna påpekar att det stora flertalet medlemmar i 

själva verket inte alls lär känna sig delaktiga och syftar då huvudsakligen på 

landsortsbefolkningen. Resonemanget indikerar att huvuddelen av verksamheten 

bedrivs kring tätorterna, varför medlemmar som inte är bosatta i nära anslutning till 

en aktiv region- eller lokalförening känner sig nedprioriterade. En annan invändning 

som lyfts fram är kopplad till upplevda oklarheter i organisationens struktur. 

Respondenten menar att flera medlemmar kan tänkas ha svårt att veta hur de kan 

engagera sig, vilket får följden att engagemanget uteblir.      
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 Medlemmars syn på möjligheten att påverka 

M1 “Jag tycker jag har rätt goda möjligheter att påverka. [...] det är ju väldigt viktigt [...] och 
det tror jag nog att alla [...] tycker och skulle jag försöka recensera mina kollegor så är det 
ju många som [...] upplever att man har väldigt lite möjligheter att påverka, alltså att 
avståndet har ökat mellan [medlemmar] på landsbygden och riksorganisationen.” 

M2 “Jag tycker att vi har en bra dialog helt enkelt. [...] Jag tycker också att [...] vi har fått 
mycket stöd i vår lokala förening. [...] Jag tror att de försöker se till både föreningar och 
enskilda konstnärer, om det är någon som behöver stöd på något sätt. [...] Och det är ju 
väldigt svårt att driva saker själv.” 

M4 “Jag tycker det är stora möjligheter när det gäller riksplanet, jag har inga problem [...] att nå 
fram med mina åsikter, eller ta del utav det arbete som görs, men [...] jag är ju föreningsvan 
[...]. Jag är ju van att ta reda på vad jag vill. [...] det är viktigt att man ser till att alla 
kommer till tals, att man lyssnar också på de som kanske inte har så stor vana.” 

M5 “Jag vet hur en förening fungerar och ska fungera. Jag har också suttit som politiker, [...] 
och det är ju väldigt mycket likadant. [...] ibland så ringer jag bara in och så säger jag: jag 
har ett förslag [...] Ofta lyssnar man ju på det eftersom det kommer från en medlem. Så jag 
tycker inte att det är något bekymmer alls.” 

M6 “Om man vill engagera sig, så är det nog väldigt oklart [...] Alltså, [...] på vilket sätt ska det 
gå till och så vidare? [...] Och [...] även om vi inte skulle göra någon [...] mirakulös 
förändring [...], så tror jag man skulle kunna tänka igenom det här: ”vad finns det för nivåer 
och engagemang i [föreningen] och hur kan man ta tillvara på det engagemang som kanske 
då finns, men som idag inte kommer till sin rätt?” Lite så.” 

Tabell 8: Medlemmars syn på möjligheten att påverka 

  

Att medlemmars engagemang uteblir till följd av oklara former för inflytande kan 

möjligen förstås som ett resultat av en bristande kommunikation; “[organisationen] 

måste bli bättre på att fånga upp enskilda medlemmars intressen, kommunikationen 

måste bli bättre på alla plan. Vi har ett kommunikationsproblem idag!” (M1). Det kan 

också förstås som en följd av att tillgången till kunskap är koncentrerad till 

riksorganisationen; “det kanske också kan vara ett sätt att få [...] ökad delaktighet 

genom att [...] göra en lägre tröskel in till kunskapen” (R3). 
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5. Analys 
Betydelsen av regler för upprätthållandet av organisationens grundvalar liksom 

principer som främjar delaktighet förefaller genomsyra tolkningar av 

organisationsdemokrati i den undersökta organisationen. I det följande behandlas 

därmed regler och delaktighet som samlingsbegrepp för de idéer som konstituerar 

organisationsdemokratins konceptuella aspekter. Reglernas och 

delaktighetsprincipernas bärkraft i den organisatoriska praktiken förstås som 

organisationsdemokratins praktiska aspekter. Uppdelningen av analyskapitlet i 

konceptuella och praktiska aspekter syftar till att blottlägga hur 

organisationsdemokratiska idéer förhåller sig till den ideella organisationens 

demokratiska praktik. De konceptuella aspekterna relateras till de teorier som 

diskuterar demokratibegreppets meningsdimensioner medan de praktiska aspekterna 

analyseras i relation till de motsättningar som befintlig forskning kopplat samman 

med såväl implementering som vidmakthållande av demokrati i organisationer.  

 

5.1 Konceptuella aspekter av organisationsdemokratin 

Det organisationsdemokratiska ideal som framträder i det empiriska exemplet kan 

sammanfattas i två övergripande begrepp. Å ena sidan regler, vilka symboliserar 

jämlikhet, solidaritet och rättvisa (jmf. Lundquist 2001, s. 119), men som även 

skyddar de abstrakta värdena mot godtyckligt handlande (Lundquist 2001, s. 107; 

Locke 1698, s. 358). Å andra sidan delaktighet, som förespråkar öppenhet, 

ömsesidighet, ansvar och diskussion (jmf. Lundquist 2001, s. 119). Oaktat vilka 

aspekter av den demokratiska ordningen som betraktas står det klart att den 

demokratiska organisationsformen inte är förhandlingsbar, utan är stadigt förankrad i 

medlemmarnas förväntningar på organisationen (jmf. Parsons 1956; Chen, Lune & 

Queen 2013). 

  

5.1.1 Regler 
Den betydelse som tillskrivs begreppet organisationsdemokrati i det empiriska 

exemplet under Tema 4.1.1 belyser i högre grad komponentdimensionen av 

demokratibegreppet än de abstrakta värden som enligt Lundquist innehar en högre 
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hierarkisk position på idéstadiet. Begrepp som öppenhet och diskussion förekommer, 

men i liten utsträckning jämfört med den vikt som läggs vid demokratiska 

konstruktioner. En separation av dimensionerna kan emellertid tyckas godtycklig med 

tanke på de värden som i det empiriska exemplet synes vara förknippade med 

demokratiska institutioner som exempelvis rösträtten (Lundquist 2001, s. 113-119). 

Upptagenheten vid efterlevnad av demokratiska regler och demokratiskt fattade beslut 

kan relateras både den lockeanska konstitutionalismens principer om att skydda de 

demokratiska processerna och till Rousseaus (jmf. 1762, s. 60-61, 72) resonemang om 

hur den demokratiska processen bör tjäna det allmännas bästa (jmf. Locke 1698, s. 

356). Den åberopade principen om att regler ska instiftas med kollektivets bästa för 

ögonen, liksom idealet om deltagande på jämlika grunder, knyter även an till 

Habermas (jmf. 1994) definition av den republikanska demokratin. 

  

Bejakandet av majoritetsprincipen, liksom betoningen vid att denna respekteras, kan 

kopplas till idéer om att beslut ska tas i vad Bobbio (jmf. 1994, s. 262-263) kallar laga 

ordning. I det empiriska exemplet förekommer utsagor som antyder att den äkta 

överenskommelsen är, om inte otänkbar, så åtminstone orealistisk. Respondenternas 

resonemang kan tänkas bottna i en insikt om att de demokratiska idéerna måste 

skyddas genom demokratiska konstruktioner som vidmakthåller en ordning. Det 

ligger också nära till hands att anta att majoritetsbeslutet är en så starkt 

institutionaliserad idé att tanken knappt existerar att den kan ifrågasättas till förmån 

för en mer konsensusorienterad ordning. I likhet med kravet på majoritetsbeslut är 

transparens ett annat återkommande påbud. Att synliggörande av protokoll eller 

återrapportering värderas högt kan förstås mot bakgrund av Gilljam & Hermanssons 

(jmf. 2003) teori; att transparensen inte enbart tjänar som informationsförmedlare, 

utan också som en kontrollfunktion där insyn i organisationens förehavanden borgar 

för ett korrekt uppträdande från de förtroendevalda och de anställda. 

  

Sammantaget tycks det som om de idéer som konstituerar begreppet 

organisationsdemokrati kan förstås som en uppsättning normer för organisering, 

styrning och kontroll. Det är en organisationsform som återges i det empiriska 

materialet, snarare än ett abstrakt ideal som är avsett att utgöra organisatorisk 

ledstjärna (jmf. Strauss 1998; Wilkinson 1998; Stohl & Cheney 2001; Kerr 2004; 

Diefenbach & Sillince 2011). De demokratiska komponenter som lyfts fram knyter an 
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till definitionen av den representativ-demokratiska organisationsformen (Diefenbach 

& Sillince 2011, s. 1518-1519) och till Kerrs (2004, s. 82) beskrivning av politisk 

demokrati. Således tycks en kollektivistisk-demokratisk ordning (jmf. Rothschild-

Witt 1979, s. 525) varken föreligga eller utgöra ett organisationsdemokratiskt ideal att 

eftersträva. Hållningen är emellertid inte enhällig. Den till synes avvikande 

ståndpunkten att en organisation bör styras “nerifrån och upp” vittnar även om 

förekomsten av ett egalitärt organisationsdemokratiskt ideal (jmf. Diefenbach & 

Sillince 2011, s. 1518-1519). Hållningen som den nämnda respondenten uttrycker kan 

även relateras den direktdemokratiska idealtypen som anger att folket åtnjuter ett 

direkt inflytande över ett politiskt innehållsprogram, liksom de processer som styr den 

(jmf. Weale 2007, s. 31). 

  

5.1.2 Delaktighet 
Mot bakgrund av det krav på demokratiska beslutsprocesser som riktas mot den 

sociala ekonomins organisationer blir det uttalade demokratiska idealet, liksom den 

kollektiva uppslutningen kring demokratins nödvändighet, begriplig (jmf. Defourny 

2001, s. 7, 17, 18). Riksorganisationen kan därmed tänkas erfara påtryckningar från 

såväl omgivning som medlemmar att leva upp till demokratiska ändamål och 

ambitioner (jmf. Chen, Lune & Queen 2013, s. 860-861). I gränslandet mellan 

organisationsdemokratisk idé och praktik återfinns Tema 4.1.2 som berör det 

bristande medlemsengagemanget. Att det uteblivna engagemanget beskrivs som ett 

hot mot de demokratiska ambitionerna kan förstås med hänvisning till att ett ideal om 

representativ demokrati tycks föreligga. Det låga engagemanget undergräver en 

demokratisk praktik i enlighet med idealet, inom vilket förtroendevalda medlemmar 

ska representera det samlade medlemskollektivet (jmf. Weale 2007, s. 31). 

  

Det empiriska materialet implicerar en vilja att verka demokratiskt i en inkluderande 

miljö, liksom att deltagande och öppenhet är högt värderade organisatoriska 

egenskaper. Flera av de tankar som förs fram bär spår av idéer som kan kopplas 

samman med den deliberativa demokratins diskuterande och samtalande ideal: att alla 

ska ges intellektuell möjlighet att delta i diskussionen (jmf. Habermas 1996 se Elstub 

& McLaverty 2014, s. 1; jmf. Elster 1998; Elstub & McLaverty 2014). Resonemanget 

känns även igen från antagandet att samtliga personer som berörs av ett beslut ska ges 
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möjlighet att delta i beslutsfattandet, en princip som observerats av Rothschild-Whitt 

(1979), Beeman et al. (2009, s. 877) och Lichterman (2009). I det empiriska exemplet 

tycks emellertid deltagande snarare syfta till delaktighet i de diskussioner som föregår 

beslut, än delaktighet i det faktiska beslutsfattandet (jmf. Habermas 1994; jmf. Elster 

1998; Elstub & McLaverty 2014). 

  

Det tycks, paradoxalt nog, som om de demokratiska ideal om möjligheter att delta 

som förs fram av riksorganisationens representanter kan vara vad som ligger till grund 

för den bristande representationen. I sin strävan att konstruera en struktur för 

demokratiskt deltagande som bygger på frivillighet tycks organisationen därmed ha 

åstadkommit en form som fått färre, snarare än fler, medlemmar att engagera sig (jmf. 

Stohl & Cheney 2001, s. 373; Pusic 1998, s. 86). Svårigheterna att få till stånd en hög 

grad av engagemang och deltagande indikerar således att närvaron av en form för 

engagemang inte kan ses som en garant för ett aktivt deltagande (jmf. Stohl & Cheney 

2001, s. 359). 

  

När medlemsengagemang förstås i termer av ideellt arbete tillkommer motsättningar 

som har att göra med den frivilliga arbetsinsatsens karaktär. I kontrast till den 

byråkratiska idealtypen för organisering, styrning och kontroll överskrider det ideella 

arbetet de begränsningar av individens frihet som regleras av arbetskontraktet (jmf. 

Weber 1947, s. 333-336), något som i praktiken innebär att det frivilliga och 

oavlönade arbetet ytterligare inskränker volontärens privatliv. Förväntningar på 

medlemmars ideella deltagande grusas därmed i mötet med 

organisationsmedlemmarnas verklighet. Den ekonomiska utsatthet som uppges prägla 

många konstnärers vardag kan tänkas verka till den ideella organisationens nackdel, 

då den lämnar litet utrymme för engagemang (jmf. Stohl & Cheney 2001, s. 374-377). 

Till detta kan läggas att medlemskollektivet konstitueras av en mängd olika intressen, 

där deltagande i organisationens verksamhet inte nödvändigtvis står i centrum för en 

majoritet (jmf. Pusic 1998, s. 77; Bobbio 1994, s. 262-263; Habermas 1994). Kraften i 

organisationer som rör sig inom tredje sektorns ramar bygger emellertid ofta på just 

frivilligt arbete (jmf. Defourny 2001, s. 1) vilket antyder att organisationen har visst 

fog att önska ett större engagemang från medlemmarna.   
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5.2 Praktiska aspekter av organisationsdemokratin 

Åberopandet av demokratiskt instiftade regler och principer om delaktighet rimmar 

illa med organisationen som konstruktion (jmf. Ahrne & Brunsson 2011, s. 84). Med 

medlemskapet följer motstridiga intressen om vad som till exempel utgör en 

demokratisk organisationsform (jmf. Ridley-Duff 2007, s. 388-389). Regler som 

instiftats i organisationsdemokratins namn tycks borga för skendemokratiska 

handlingar, vilka å ena sidan överensstämmer med ett demokratiskt ideal 

(representativ demokrati) men som, å andra sidan, inte förmår leva upp till 

representationskravet (jmf. Segnestam-Larsson 2013, s. 247; Sörbom 2004, s. 10). 

Därtill kommer ett bristande medlemsengagemang, vilket lämnar öppet för informella 

hierarkiska bildningar (jmf. Diefenbach & Sillince 2011, s. 1524-1525). Hierarkierna, 

resulterar i undertryckande av medlemsintressen som strider mot den diskursiva 

ordningen (jmf. Stohl & Cheney 2001, s. 379-381). Till en högre grad av 

medlemsinflytande står styrning därutöver i direkt motsatsförhållande. Likaså gör 

sanktioner; att aktiva medlemmar åtnjuter mer resurser och hörsamhet än andra (jmf. 

Chen, Lune & Queen 2013, s. 872). 

 

5.2.1 Den regelbaserade strukturens godtycklighet 
Att demokratiskt utformade regler utgör en central organisationsdemokratisk idé går 

igen i konstruktionen av organisationens formella struktur. Det empiriska materialet 

under Tema 4.2.1 vittnar om en stark vilja att upprätthålla visionen om 

organisationsdemokratins närvaro. Emellertid framträder en tydlig motsättning mellan 

formen för demokratiskt deltagande, vilken tar sig uttryck genom demokratiskt 

instiftade regler, och den bristande tillgången på innehåll - i termer av engagemang - 

att fylla formen med (jmf. Sörbom 2004, s. 10). 

  

För att leva upp till det representativ-demokratiska ideal (jmf. Diefenbach & Sillince 

2011, s. 1518-1519) som legat till grund för organisationens utformning krävs att 

riksorganisationen går in och skapar sammanhang inom vilka demokratiska praktiker 

kan äga rum. Att riksorganisationen tvingas konstruera tillfälliga regionstyrelser i 

syfte att utse representanter utgör ett talande exempel. Även om det således råder 

samstämmighet mellan organisatoriskt tal (“vi är en demokratiskt utformad 

organisation”) och utformning (“som väljer representanter genom demokratiska 
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processer”), är de i praktiken inte konsekventa. Den skendemokratiska handlingen 

kompenserar för brister i strukturen, medan talet kompenserar handlingens brister 

genom att uttrycka avsikten (jmf. Segnestam-Larsson 2013, s. 247). Den av 

riksorganisationen konstruerade strukturen för inklusion och hörsamhet gentemot 

medlemmar ute i landet, kan således förstås som en skendemokratisk struktur, om än 

en omedveten sådan (jmf. Sörbom 2004, s. 10). 

  

Den organisatoriska förväntningen på medlemsengagemang stöter på motstånd i 

mötet med organisationens formella struktur (jmf. Stohl & Cheney 2001, s. 363-364). 

Skulden för de demokratiska bristerna tillskrivs regionindelningen, vilken kan förstås 

som ett exempel på hur en administrativ reform implementeras som en hastig lösning 

på upplevda organisatoriska problem (jmf. Strauss 1998, s. 13). Genomdrivandet av 

omorganisationen kan relateras till vad Stohl & Cheney (2001, s. 366-367) kallar 

Paradox of adaptation, där behovet av att få det nya systemet att fungera kolliderar 

med viljan att upprätthålla en befintlig struktur. Nedläggningen av den tidigare 

distriktsindelningen till förmån för regionbildningen fick medlemmarnas engagemang 

att tryta, något som kom den nya formens livskraft att gå förlorad. Att döma av 

resultatet misslyckades organisationens ledning att förankra idén om 

omorganisationen hos medlemskollektivet (jmf. Strauss 1998, s. 13). Bristen på 

engagemang kan även förstås som ett resultat av att organisationen vid övergången till 

regionindelning missbedömt vilka resurser, i form av till exempel stöd eller närvaro, 

som tycks ha varit behövliga för att få till stånd ett livskraftigt regionarbete från 

början (jmf. Strauss 1998, s. 13). Kvar blev endast en tom struktur vilken kan tänkas 

ha gett utrymme för uppkomsten av maktkoncentration kring de medlemmar som är 

aktivt engagerade i organisationens verksamhet (jmf. Diefenbach & Sillince 2011, s. 

1524-1525) 

  

5.2.2 Delaktighetens motsägelser 
Den toppstyrning som antyds under Tema 4.2.2 kan förstås utifrån flera perspektiv. 

För det första, givet att en toppstyrning faktiskt föreligger, kan fenomenet tolkas som 

ett resultat av formella strukturers tendens att förstärkas i den demokratiserade 

organisationen. Enligt Diefenbach & Sillince är det fråga om hur “högre värden” 

anges som skäl för att motivera en lodrät relation mellan ledning och underordnade. 
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Bland toppstyrningens förespråkare förekommer utsagor om hur styrformen 

legitimeras av de demokratiska processer som föregått den rådande ordningen. 

Författarna menar emellertid också att ordningen kan förstås som ett resultat av att 

demokratiska strukturer implementerats ovanpå en hierarkisk ordning, vilket inte 

tycks vara fallet i det empiriska exemplet. En stark central organisation synes här ha 

vuxit fram över tid (jmf. Diefenbach & Sillince 2011, s. 1524-1525). 

  

En mer adekvat tolkning av den föreliggande toppstyrningen kan möjligen göras 

utifrån Ridley-Duffs (jmf. 2007, s. 387) resonemang om demokratisk legitimitet i 

social enterprises. Den rådande elitistiska styrformen kan ur ett sådant perspektiv 

förstås som legitimerad av ett kommunitaristisk-unitaristiskt synsätt. Den makt som 

organisationens befattningshavare åtnjuter motiveras av den förmåga att skapa 

konsensus på basis av kunskap som de anses besitta. I egenskap av “informerade” ges 

den styrande eliten företräde att definiera “det allmännas bästa” vilket 

institutionaliseras genom instiftandet av regler och ansvarsfördelning (jmf. Ridley-

Duff 2007, s. 384). 

  

Det uttalade motståndet mot toppstyrning kan, utifrån Ridley-Duffs (jmf. 2007, s. 

388-389) resonemang, förstås som ett resultat av den unitarist/pluralist-debatt som 

författaren menar präglar mycket socialt företagande. Medan förespråkare ger 

ledningen mandat att bestämma hur de kollektiva resurserna ska fördelas (ett 

unitaristiskt synsätt) menar motståndare att det är en uppgift för medlemskollektivet 

(ett pluralistiskt synsätt). Toppstyrning kan ur det senare perspektivet tänkas stå i 

direkt konflikt med delaktighetsidealet. Wilperts (jmf. 1998, s. 47) teori om 

formalisering som ett skydd mot godtyckligt maktutövande kan inge förståelse för 

varför toppstyrning åtnjuter ett visst stöd i det empiriska exemplet. Det är bland annat 

med hänvisning till formella principer om reglers efterlevnad och transparens som den 

elitistiska styrformen motiveras. Därtill finner antagandet att organisationsledningen 

handlar med kollektivets bästa i åtanke stöd hos både Rousseau (1762, .s 60-61, 72) 

och Habermas (1994). Utifrån det resonemang som förs av Stohl & Cheney (2001, s. 

370-372) kan motståndet mot den rådande ordningen rent av tyckas paradoxalt i den 

bemärkelsen att medlemmarna i kontraktet med en representativ-demokratisk 

organisation överlåter sina rättigheter att fatta beslut till sina representanter (jmf. 

Weale 2007, s. 31).    
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Riksorganisationens farhågor om den aktiva medlemmens oproportionerligt stora 

inflytande över verksamheten kan förstås utifrån Diefenbach & Sillinces (jmf. 2011, 

s. 1524-1525) resonemang om informella strukturers intensitet i den demokratiserade 

organisationen. I och med att beslutsfattande i det empiriska exemplet uttryckligen 

tolkas som ett politiskt system kan risken sägas aktualiseras för bildandet av allianser 

med definitionsmakt. Att samtliga intervjuade medlemmar framhåller en betydande 

vana av föreningsaktivitet som en tänkbar orsak till sitt upplevda inflytande implicerar 

att respondenterna själva utgör en del av ett informellt nätverk. Enligt Diefenbach & 

Sillince tenderar nätverken även att ge upphov till formella och informella hierarkier, 

vilka anses vara vad som i realiteten driver representativa demokratiska 

organisationer. 

  

Utifrån ett sådant perspektiv är det tänkbart att Stohl & Cheneys (jmf. 2001, s. 379-

381) Commitment Paradox aktualiseras. En konsekvens av en föreliggande hegemoni 

kan bli att aktiva medlemmar på en lägre hierarkisk nivå upplever sina åsikter 

nedprioriterade av den övriga gruppen och därmed minskar sitt engagemang eller 

distanserar sig från organisationen. Det är tänkbart att en informell hierarkisk struktur 

undertrycker den demokratiska formens grunder genom att exempelvis hämma det 

deliberativa samtalet och den enskilda deltagarens vilja att delta i organisationens 

verksamhet. Varman & Chakrabarti (2004) menar att strukturer av detta slag är att 

likna vid oligarkiska, även om de ofta har uppstått oavsiktligt. Utifrån det resonemang 

som förs av Chen, Lune & Queen (jmf. 2013, s. 872) kan den aktiva medlemmens 

hegemoni förstås som ett resultat av organisationens oemottaglighet för synpunkter 

som utmanar interna myter och riktningar. Organisationens identitet kan ses som 

begränsad till ett fåtal “berättare”. Ur ett sådant perspektiv blir även 

representationsproblemet begripligt, liksom den alltjämt rådande bristen på 

engagemang. 
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6. Slutsatser 
De idéer som konstituerar begreppet organisationsdemokrati i den ideella 

organisationen kan förstås som symboler för de abstrakta och med 

demokratibegreppet förknippade värdena jämlikhet, solidaritet, rättvisa, öppenhet, 

ömsesidighet, ansvar och diskussion (jmf. Lundquist 2001, s. 107, 119). 

Organisationsdemokrati tolkas som en form för organiserad verksamhet, vilken 

förväntas värna om demokratiskt instiftade regler, liksom principer om 

medlemskollektivets möjligheter till delaktighet. Reglerna förespråkas som 

beskyddare av demokratiska institutioner som exempelvis majoritetsbeslutet (jmf. 

Locke 1698, s. 356; Bobbio 1994, s. 262-263). Principen om delaktighet föreskriver 

att alla som berörs av ett beslut ska ges möjlighet att delta i den föregående 

diskussionen (jmf. Premfors & Roth 2004; Elster 1998; Elstub & McLaverty 2014). I 

den ideella organisationen ställer delaktighetsprincipen emellertid krav på ett visst 

ideellt medlemsengagemang, vilket en organisation inte formellt kan utkräva (jmf. 

Weber 1947, s. 333-336).   

 

Föreställningen om att demokratiska idéer av nödvändighet måste finna 

motsvarigheter i den organisatoriska praktiken ter sig som en starkt institutionaliserad 

myt, vilken bärs upp av medlemskollektivet (jmf. Meyer & Rowan 1977; Chen, Lune 

& Queen 2013, s. 856). Trots att organisationsinterna idéer om 

organisationsdemokrati kan reduceras till ett behov av regler och principer tycks 

idéerna ändå svåra att omsätta i praktiken. Regler som instiftas för att skydda 

demokratiska principer i en kontext där medlemsengagemanget är svagt riskerar bli 

till bärare av tomma eller skendemokratiska strukturer (jmf. Sörbom 2004, s. 10; 

Segnestam-Larsson 2013, s. 247). Därtill skapas utrymme för aktiva 

organisationsmedlemmar att utöva ett jämförelsevis stort inflytande över den ideella 

organisationens verksamhet, vilket innebär att delaktighetsprincipen kommer på skam 

(jmf. Diefenbach & Sillinces 2011, s. 1524-1525). Svårigheten att omsätta 

demokratiska idéer i en organisatorisk praktik kan förstås som ett resultat av att vissa 

komponenter i den organisatoriska konstruktionen, som står i strid med demokratiska 

idéer, inte är förhandlingsbara. 
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7. Avslutande diskussion och 
forskningsförslag 
Enligt Stohl & Cheney (2001, s. 358) är organisationsdemokrati både en perceptuell 

och politisk fråga. Begreppets mening kan kontrolleras av en dominant grupp, dess 

rådande tolkning kan förändras över tid och det kan även förstås på olika sätt i olika 

delar av en organisation. Emellertid är det inte bara de abstrakta idéerna som riskerar 

komma på kollisionskurs i frågan om organisationsdemokratins vara eller icke vara. 

Ng & Ng (jmf. 2009, s.183) menar att de institutionaliserade och ofta förgivet tagna 

kravet på effektivitet är svårt att kombinera med organisationsdemokrati då det 

försvårar den tidskrävande demokratiska processen. Davies (1967, s. 275) menar att 

det nödvändigt att erkänna den roll som spelas av det kulturellt betingade antagandet 

att (politisk) demokrati är bra när effektivitet och demokratiska 

organisationsstrukturer sammanfaller och mindre bra när så inte är fallet. Han menar 

att det föreligger en risk för att "önsketänkande" kan påverka en skenbart neutral 

organisatorisk analysprocess. Utifrån ett sådant resonemang är det tänkbart att ett 

“effektivt” - i bemärkelsen friktionsfritt - beslut i efterhand tillskrivs statusen av ett 

demokratiskt beslut, eller tvärt om. Mot denna bakgrund föreslås att kommande 

forskning inom ramen för begreppet organisationsdemokrati riktar uppmärksamhet 

mot förhållandet mellan organisationsdemokrati och effektivitet. Företrädelsevis 

utifrån teorier om lös koppling (jmf. Meyer & Rowan 1977) och/eller organisatoriskt 

hyckleri (jmf. Segnestam Larsson 2013, s. 274). 

  

Det tycks vidare vara ett misstag att betrakta förmågan att implementera och tillämpa 

organisationsdemokrati som likvärdig för alla organisationer. Att olika 

organisationsformer har skilda förutsättningar är ett ofta förbisett faktum i den 

konceptlitteratur som förespråkar abstrakta reformprogram (jmf. Townley 2001, s. 

304). Således kan ett demokratiskt förankrat koncept som implementerats 

framgångsrikt i en organisation visa sig vara högst bristfälligt i en annan. 

Resonemang av denna karaktär möts bland annat hos Kerr (2004, s. 82) och 

Wilkinson (1998, s. 40) och kan även skönjas hos Rothschild-Whitt (jmf. 1979, s. 

525) som framhåller att alternativa organisationer inte bör betraktas som bärare av 
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samma institutionaliserade standarder som de traditionella. Vidare forskning föreslås 

därmed studera hur organisationsdemokratins förutsättningar skiljer sig mellan olika 

typer av organisationer. 

  

Trots att de organisationsinterna incitamenten för att efterleva demokratiska ideal kan 

tyckas få till antalet förefaller alternativa organisationer framhärda i sina 

demokratiska ambitioner. Syftet med en demokratisk reform kan ur ett 

ledningsperspektiv förstås som ett medel för att få medlemmar att bidra med mer till 

organisationen, eller som en möjlig lösning på uppkomna problem (jmf. Stohl & 

Cheney 2001, s. 363-364; Strauss 1998, s. 13; Wilkinson 1998, s. 45). 

Implementeringen av en ny demokratisk struktur tycks emellertid medföra en smärre 

uppsjö av regler och principer att följa, vilka i själva verket kan ha en hindrande 

effekt på avsikten (jmf. Pusic, 1998, s. 86). Till detta kan läggas de motsättningar som 

tycks vara inbyggda i ambitionen att leva upp till principer om inklusion, 

representation och delaktighet inom ideella organisationer. Det tycks som om 

förväntningar på ett ideellt engagemang i organisationer som förespråkar 

demokratiskt deltagande kan bli till ytterligare en huvudvärk för medlemskollektivet 

(jmf. Stohl & Cheney 2001, s. 374-377). Mot denna bakgrund föreslås fortsatt 

forskning om engagemangets roll för demokratisk organisering i ideella 

organisationer. Sådan forskning skulle kunna ge intressanta insikter i exempelvis 

medlemmars benägenhet att upplåta sin privata tid för kollektiva syften. 
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Bilaga 
Intervjuguide[*] 

  
Hur länge har du varit medlem i [organisationen]? 
  

• Varför är du medlem i [organisationen]? 
• Hur skulle du beskriva din relation till föreningen? 

  
Vad tycker du om [organisationens] nuvarande organisationsstruktur? Det vill säga 
sättet som [organisationen] organiserar sig på? 
  

• Har du någon åsikt om den formella strukturen med tre olika nivåer? 
• Har du någon åsikt om sammanslagningen av [organisationerna] till en 

gemensam förening? 
  
Hur upplever du att dina möjligheter att påverka [organisationens] 
verksamhet/utveckling? 

• Är det viktigt för dig att vara delaktig? 
• Vilka förväntningar har du på din möjlighet att påverka [organisationen]? 

  
I vilken utsträckning tycker du att medlemmar bör ha inflytande över 
[organisationen]? 
  
Vad anser du karaktäriserar en demokratisk organisation? 

• Hur ser idealtypen av en demokratisk organisation ut för dig? 
• Vilken betydelse lägger du i begreppet organisationsdemokrati? 

  
Är det viktigt att en organisation som denna är demokratisk? 
  
Vilken är din åsikt om sammanslagningen av [organisationerna], vilka fördelar och 
nackdelar har kommit av sammanslagningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 [*] Transkriberade intervjuer lämnas på begäran 


