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Abstract 

Political participation is undergoing changes due to the expansion of internet and 

organizational changes within different organizations. Recent research suggests that we are 

moving towards a more hybrid existence and that the internet is enabling these changes. 

Parties, like the Social Democrats in Sweden are attracting fewer paying members, in contrast 

to internet-based groups that are growing in popularity. One group that has grown in 

popularity is the website and blog (I’m) Not a racist, but1 (IRM) (Inte rasist, men). This study 

aims to analyse and compare the two groups IRM, and the Social Democrats in Örebro. The 

questions used to guide this study is: 

 

1. In what way do the groups participate, modern or traditional? 

2. What differences and similarities are possible to see regarding how the groups 

participate politically and organizationally? 

3. Is it possible to distinguish any hybrid tendencies in the Social Democrats in Örebro 

or/and in (I’m) Not a racist, but (IRM)? 

 

The analytical framework used to make this comparison is a categorical formation including 

traditional and modern political participation.  We also include the term hybrid tendencies to 

give our analysis more depth and to illustrate that groups don’t have to be either traditional 

OR modern, but it is possible for groups to be both. This study uses a qualitative method and 

a Small-N comparison with semi-structured interviews, a theoretical interpretation and a 

content analysis. The results shows that the Social Democrats are more traditional than IRM 

but the Social Democrats party unions are more modern than the regional Social Democrats 

in Örebro. IRM participate mostly in a modern way but displayed some traditional features 

such as membership criteria. All the groups showed some signs of hybrid tendencies but none 

of them were really convincing. The study suggests that further development regarding 

theories should be done to keep developing the field of political participation and the mixed 

organizational features in today’s society.  

 

Keywords: political participation, modern, traditional, hybrid organization, Social 

Democrats, IRM

                                                
1 “(I’m) Not racist, but” is our English translation of the Swedish name “Inte rasist, men” 
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1. Inledning 

Vi lever i en tid av demokrati. När en tänker på demokrati och att påverka politiskt tänker en 

kanske främst på den representativa demokratins funktioner och på att påverka genom att 

rösta och/eller vara medlem i ett parti. De politiska partierna är ofta en förutsättning för att 

(val)demokratin ska fungera i de flesta demokratier (Dalton 2014:133). Det finns dock många 

fler möjligheter att påverka politiken och de utökas och förändras hela tiden. Politiska 

organisationer har funnits länge och här är politiska partier och traditionella intressegrupper 

de två vanligaste deltagande formerna (Norris 2002). Men deltagandets villkor och de 

politiska grupperingarna har ändrats i takt med industrialisering, modernisering och de 

teknologiska framstegen. Idag är det vanligt att människor visserligen har ett intresse av att 

delta (Dalton, 2014:59) men medlemsantalet i exempelvis partier sjunker (SNS Demokratiråd 

2000; Driver, Hensby, Sibthorpe 2012:159f; Delby, Wrede 2013) och människor har blivit 

alltmer skeptiska till politiska partier (Dalton, 2014:269). Vissa anser att det här är ett 

allvarligt demokratiskt problem, medan andra menar att det bara är deltagandets form som 

ändrats (Dalton 2014). Men på vilket sätt har det ändrats? 

Bengtsson (2008) skriver att utvecklingen när det gäller politiskt deltagande gått 

från ett mer traditionellt deltagande till ett mer modernt deltagande. Där det moderna 

deltagandet mer handlar om att delta i till exempel lösa nätverk eller genom sporadiska 

aktioner (Bengtsson 2008:121). Det politiska deltagandet har även utökats och etablerat sig 

på internet vilket blivit ett allt mer aktuellt ämne i en moderniserad och digitaliserad värld. 

Det är idag lättare än någonsin att använda internet för att söka information om politik och 

uttrycka sina åsikter (Wang 2007). Internet har även underlättat för olika politiska grupper att 

sprida sina budskap och har även bidragit till att olika former av politiska grupper har bildats 

(Jensen 2013).  

Det politiska deltagandets utveckling, och förlängning till fler arenor har 

studerats av många olika forskare och vid olika tidpunkter (Verba, Nie 1972; Putnam 2000; 

Bimber 2003; Dalton 2014). Internets framväxt är en stor bidragande faktor till det politiska 

deltagandets utveckling och förändringar. Man skulle kunna säga att internet gjort det möjligt 

för tillvaron att bli mer blandad, eller hybrid. Internet har även bidragit till att 

organisationsformer blandas på ett annat sätt än tidigare.  Hybridorganisationer är något som 

det blivit allt vanligare att forska kring (Chadwick, 2006; 2007; Brandsen, Karré 2011; Smith 

2014; Eliasoph 2009). Där hybridorganisationer fått stå för en typ av organisationsform som 

lånar särdrag från olika organisationer. Även om politiskt deltagande och internet är ett 
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område som det forskats mycket om, finns det inte så mycket forskning kring hur politiska 

grupper eller organisationer blandar olika former av deltagande.  

Det politiska deltagandet är under förändring och fler former av deltagande 

tycks bli allt mer aktuella och kunskapen om det politiska deltagandet utökas ständigt till att 

inkludera fler aspekter av deltagande. Genom internets framväxt har även nya typer av 

grupper etablerat sig, där internet varit deras främsta sätt att nå ut till anhängare. En grupp 

som tagit vara på internets möjligheter är den relativt nya sajten och bloggen Inte rasist, men 

(IRM)2. IRM har fått mycket medial uppmärksamhet (Adolfsson 2013; Eriksson Rehnberg, 

Eriksson, Casslén 2014; Redin 2014). Den mediala uppmärksamhet som gruppen fått går 

också att spåra till Facebook, där IRM har 152 742 likes på det sociala mediet. I en tid där 

medlemsantalet i nästan alla partier sjunker, och det gäller även ett av Sveriges största partier, 

Socialdemokraterna. Så får andra typer av politiska grupper, såsom IRM fler anhängare (och 

likes) på nätet. I skrivande stund har riksdagspartiet Socialdemokraterna 129 900 likes på 

Facebook, vilket är mer än 20 000 färre än IRM. Med anledning av de nya sätten att delta via 

internet, partiers minskade medlemsbaser och en mer hybrid tillvaro, vore det av intresse för 

oss att studera och jämföra två olika politiska grupper, där IRM är en av dem. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka och jämföra det politiska deltagandet i två olika 

grupper: Socialdemokraterna i Örebro och IRM. Genom att jämföra och undersöka grupperna 

vill vi se hur traditionella och moderna de är i sitt deltagande. Vi vill också undersöka om det 

finns några tendenser till att grupperna är hybrida. De frågor som kommer att guida denna 

studie handlar om traditionella och moderna former av politiskt deltagande, skillnader och 

likheter mellan grupperna och en sista fråga som ämnar undersöka om det traditionella och 

moderna deltagandet blandats och om grupperna fått inslag av hybridisering.  

  

(1)  På vilket sätt deltar grupperna modernt och traditionellt? 

(2)  Vilka skillnader och likheter finns i hur grupperna deltar politiskt och organiserar sig? 

(3) Är det möjligt att urskilja några hybridiseringstendenser hos Socialdemokraterna i 

Örebro och/eller IRM?  

 

 
                                                
2 I fortsättningen kommer Inte rasist, men benämnas som IRM 
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1.3 Avgränsning 

Våra analysenheter är de politiska grupperna och inte individerna i grupperna. Vi avgränsade 

oss till två politiska grupper, Socialdemokraterna i Örebro samt IRM, eftersom vår ambition 

är att göra en mer djupgående studie. Inom Socialdemokraterna i Örebro har vi valt att 

undersöka både hela partiet lokalt men även en mindre del av partiet, i form av olika 

partiföreningar. Vårt fokus kommer vara på hur respektive grupp deltar politiskt samt hur 

grupperna är utformade och organiserade. Vi kommer således inte att undersöka enstaka 

personer i grupperna eller vilken typ av individer som ingår i respektive grupp. Detta på 

grund av att vi har valt att göra vår undersökning utifrån hur respektive grupp organiserar sig 

och deltar. Det är alltså möjligt att grupperna skiljer sig åt eller liknar varandra på olika sätt 

på individnivå, utan att vi berör detta. Studien syftar dock till att kvalitativt jämföra två 

grupper. I avsnitt 1.3.1 följer en presentation av grupperna. 

1.3.1 Om Inte rasist, men och Socialdemokraterna i Örebro 

IRM är en grupp som enligt sig själva har en grundidé som de menar att aldrig vika sig från 

som handlar om ”att granska Sverigedemokraterna och inget annat parti eller ideologi.” (Inte 

rasist, men 2015). De driver sajten och bloggen Inte rasist, men (http://interasistmen.se), ett 

Facebook-konto med namnet Inte rasist, men samt ett Twitter-konto med samma namn, där 

de publicerar inlägg utifrån deras grundidé.  De har även en podd3 där de publicerar nya 

avsnitt ungefär en gång i veckan (Inte rasist, men 2015). 

  Socialdemokraterna sitter i riksdagen men även i kommunfullmäktige i Örebro. 

Vi har valt att fokusera på Socialdemokraterna i Örebro eftersom det kan vara svårt att samla 

in material från rikspartiet. Socialdemokraterna i Örebro följer de stadgar som antagits vid 

partikongressen för rikspartiet. I Socialdemokraternas stadgar, antagna år 2013 finns 

bestämmelser kring partiets ändamål, hur de arbetar, beslutar, formar föreningar/klubbar och 

hur de gör kring val. Dessa stadgar ska alla som ingår i partiet förhålla sig till och så även 

Socialdemokraterna i Örebro. Bland annat finns regler kring medlemskap och hur det 

hanteras samt hur partiet väljer kandidater till val. Socialdemokraterna i Örebro har även 

enligt deras hemsida ett 40-tal olika lokala föreningar kopplade till moderpartiet 

(Socialdemokraterna Örebro 2015). Några av föreningarna kommer också att undersökas i 

vår studie.  

 
                                                
3 Poddsändning, ljud- och filmfiler som laddas hem vi internet för att lyssnas på (Helmersson 2015) 
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1.4 Disposition 

Vi kommer att i nästföljande kapitel (2), beskriva tidigare forskning inom området för 

politiskt deltagande, där vi menar att belysa centrala verk som lett till att området utvecklats. 

Vi kommer också att presentera och snäva in oss på de centrala verk som finns inom vårt 

område för politiskt deltagande mer traditionella och moderna form av deltagande och 

hybrida tendenser. I kapitlet som följer efter det (3) kommer vi att presentera vårt analytiska 

ramverk genom att systematiskt presentera våra analytiska utgångspunkter och hur vi byggt 

vidare från bland annat den tidigare forskningen för att skapa vårt analysverktyg. I kapitel 4 

presenterar vi vår metod, vilket är en kvalitativ, jämförande metod med semi-strukturerade 

intervjuer. Vi presenterar vårt urval och vårt material samt hur vi kommer att använda oss av 

det. Vi diskuterar även svagheter och styrkor i vårt metodval och hur vi kommer att tolka 

våra intervjuer. I kapitel 5 presenterar vi vårt resultat och redovisar hur vi kommit fram till 

det genom att bland annat citera informanterna. I samma avsnitt och i samband med 

resultatredovisningen analyserar vi materialet utifrån våra analytiska utgångspunkter. I 

kapitel 6 redogör vi för vår slutsats utifrån våra frågeställningar. I sista avsnittet diskuterar vi 

vår studie, dess räckvidd och knyter an till inledningen genom att ta upp studie i ett större 

perspektiv.  

2. Tidigare forskning inom politiskt deltagande 

Inom forskningsområdet för politiskt deltagande finns det studier med olika inriktningar, 

mycket beroende på när studien är gjord. Vi menar att det är möjligt att tala om en utveckling 

av innehållet i begreppet ”deltagande”. Vad som menas med politisk deltagande har således 

ändrats över tid. De tidigare studierna från 1940-1950-talen handlade främst om 

valdeltagande och kampanjaktiviteter. Runt år 1960 hade utvecklingen gått mot en acceptans 

med direkt kontakt med politiker och tjänstemän (Bengtsson 2008). År 1972 publicerade 

Verba & Nie en studie om politiskt deltagande i USA. Verba & Nie (1972) var bland de 

första att skriva om deltagande i ett bredare perspektiv, det vill säga de beskrev hur och 

varför medborgare deltar politiskt. Studien är en av de tidigare som handlar om olika typer av 

politiskt deltagande. Studien menar att medborgare har börjat engagera sig mer politiskt, med 

målet att påverka de nationella beslutsfattarna och författarna beskriver hur medborgare gör 

detta samt varför (Verba, Nie 1972). Senare blev också protestaktioner och sociala rörelser en 

del av deltagandet, detta benämndes först som ”okonventionellt deltagande” runt 1980-talet. 

Runt 1990-talet sågs dock deltagande i form av protester och sociala rörelser som mer 

allmänt med en mer positiv innebörd (Bengtsson 2008). 
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År 2000 publicerade Putnam en studie från USA där han beskrev att det politiska deltagande 

hade blivit mer individualiserat. Putnams (2000) studie är ett av de centrala verken när det 

kommer till politiskt deltagande. Hans studie visar att den politiska konsumtionen har ökat i 

takt med att intressegrupper och sociala rörelser har etablerats på den politiska arenan. Men 

även att de politiskt kollektiva handlingarna har blivit färre och medborgare agerar oftare mer 

individuellt (Putnam 2000). I en mer samtida kontext har många nyare studier inom politiskt 

deltagande fokuserat på bland annat internet, sociala nätverk, intresseorganisationer och 

andra typer av alternativa sätt att delta politiskt. 

2.1 Vad forskas det om idag? 

När det gäller politiskt deltagande och internet är ett av de centrala verken av Bimber (2003). 

Bimber (2003) menar att den teknologiska utvecklingen med framförallt internet möjliggjort 

för kommunikations- och informationsvägar att breddas och spridas och de har blivit billigare 

och decentraliserade. Bland annat märks detta genom att information lättare flödar genom 

och mellan organisationer och således minskas de traditionella strukturerna. Detta menar 

Bimber (2003:229) lett till att politisk förmedling, mobilisering och organisering har ändrats. 

  Flertalet studier har sedan gjorts inom området för politiskt deltagande och 

internet. Där olika forskare (Driver, Hensby, Sibthorpe 2012; Jensen 2013; Zúñiga, Puig-i-

Abrils 2009; Gustafsson 2012; Earl, Kimport, Prieto, Rush, & Reynoso 2010) har diskuterat 

de ”nya” sätten att delta politiskt och huruvida detta kan anses ersätta de traditionella. I 

Driver, Hensby & Sibthorpes (2012) studie diskuterar de huruvida nya sociala rörelser eller 

grupper kan ersätta traditionella partier. De menar att nya sociala rörelser skiljer sig från 

politiska partier men även historiska sociala rörelser i olika aspekter. Även andra studier 

(Zúñiga, Puig-i-Abrils 2009; Jensen 2013) diskuterar nya former av deltagande, med fokus på 

betydelse för hur politik och information når ut till medborgarna. Där handlar det om att 

medborgarna är mer aktiva och deltar i större utsträckning via internet än genom traditionella 

former, så som via partimöten eller demonstrationer. Men samtidigt menar Jensen (2013) att 

internet inte kommer att ersätta det traditionella ”offline” deltagandet, utan att 

internetdeltagandet används som ett komplement (Jensen 2013:351ff). Gustafsson (2012) 

påpekar snarare betydelsen av deltagande online som en källa vilken kan möjliggöra 

kommunikation och information inom partier eller intressegrupper. Även Earl, Kimport, 

Prieto, Rush, & Reynosos (2010) studie visar att internet och organisationers hemsidor har 

underlättat för människor att delta i både online och offline handlingar (Earl m.fl. 2010). 

Vissa menar dock att detta nya deltagande kan få konsekvenser för partier, i form av ett 
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sjunkande medlemsantal och ett minskat engagemang inom partier. Whiteley (2008) menar 

att det är vanligare idag att medborgare engagerar sig politiskt utan att aktivt stödja eller 

medverka direkt i ett parti, och internet är en bidragande faktor till det. I en nyligen 

publicerad studie undersöker Anduiza, Cristancho och Sabucedo (2014) internet som 

mobiliserande. Författarna menar att organisationer som är internetbaserade, inte har ett 

medlemskrav och mobiliserar sig via sociala medier ökar i antal och de ger exempel på en 

massdemonstration i Madrid som mobiliserades genom det sociala mediet Twitter. 

  Chadwick är ytterligare en forskare som uppmärksammat internets påverkan på 

det politiska deltagandet, där han menar att internet påverkat organisationer att alltmer börja 

samarbeta med andra typer av organisationer. I sin studie från 2005 presenterar han begreppet 

“organizational hybridity”, som han menar är när organisationer lånar former och 

kommunikationssätt av varandra och detta med hjälp av internets utveckling. Chadwick 

utvecklar begreppet “organizational hybridity” ytterligare i sin studie från 2007, där han 

beskriver framväxten av hybridorganisationer och internets påverkan för hybridiseringen. 

Han menar att internet har öppnat upp och skapat en mer jämlik arena för 

(hybrid)organisationer. Eliasoph (2009), har likt Chadwick (2005, 2007) även hon studerat 

hur organisationer ändrar form och blir hybridorganisationer, hon förklar det som att en 

organisation där de olika formerna av parti, intressegrupp och social rörelse flyter in i 

varandra och partier går mot att mer likna en intressegrupp/social rörelse.  

  Forskningen inom politiskt deltagande med inriktning på olika typer av 

deltagande är ganska så omfattande och det finns många olika inriktningar. Många forskare 

har under 2000- och 2010-talet undersökt internets möjlighet till deltagande och mobilisering. 

Även forskning kring hybridisering har kommit att uppmärksammas, genom framförallt 

Chadwick. Vår studie är ett försök att undersöka hur internet och hybridisering kan ha 

påverkat grupper. Vår utgångspunkt blir då att studera traditionella former av deltagande och 

moderna former av deltagande i verkligheten, med ingångsvinkeln att det kan finnas hybrida 

tendenser. 

3. Analytiskt ramverk 

För att göra vår analys och jämförelse möjlig har vi valt två analytiska utgångspunkter, en 

uppdelning i traditionellt och modernt deltagande samt hybrida tendenser (se avsnitt 3.5). I 

det traditionella och i det moderna deltagandet finns olika typer av former, aktiviteter och 

kommunikationssätt och det är dessa som kommer utgöra innehållet i vår analytiska verktyg.  
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Vår ram består inte utav en enhetlig teori hämtad från en enskild författare, utan vi har själva 

arbetat fram vår ram och vårt analysverktyg utifrån olika forskare som skrivit om politiskt 

deltagande. En stor del av den statsvetenskapliga forskningen om politiskt deltagande 

fokuserar på individer. Då vår jämförelse inte handlar om individer utan politiska grupper går 

det inte att använda sig av en enhetlig teori från litteraturen. Därför har vi valt att skapa vårt 

egna ramverk utifrån de olika aspekter som berörs i litteraturen. För att ge vår analys ett djup 

kommer vi även att behandla och diskutera begreppen hybridorganisation och hybrida 

tendenser, vilka vi kommer att presentera i avsnitt 3.5. Genom att ta in ytterligare en 

dimension i analysen kan vi undersöka om de traditionella och moderna deltagandenas 

former blandas. Genom detta är det möjligt att uppmärksamma olika nyansskillnader som kan 

finnas men även undersöka om det finns en tendens till hybridisering i grupperna vi 

undersöker. 

  För att skapa en förståelse för innehållet i vår analytiska ram kommer vi först att 

ge en definition av politiskt deltagande, sedan beskriva traditionella och moderna former av 

deltagande. Detta kommer utmynna i ett analysverktyg som sedan kommer betraktas utifrån 

begreppet hybrida tendenser. 

3.1 Vad är politiskt deltagande? 

Det finns olika definitioner av politiskt deltagande. En tidig definition från Verba & Nie 

(1972) handlar om att politiskt deltagande är de aktiviteter som enskilda individer gör för att 

påverka politiska makthavare och de beslut som de tar. Det vill säga aktiviteter som har 

ambitionen att påverka regeringsbeslut och policyprocesser. Esiassion & Westholm (2006) 

definition är något liknande men något bredare, där de menar att politiskt deltagande är 

”handlingar utförda i avsikt att påverka kollektiva utfall”. Vår definition av politiskt 

deltagande utgår ifrån Esiasson & Westholms (2006) och avser politiska handlingar som 

avser att påverka kollektiva utfall, i kommuner, i nationen eller i närområdet. Det politiska 

deltagandet kan ske genom exempelvis organisationer, partier, sociala rörelser eller på 

internet. Detta kommer att beskrivas i nästa avsnitt där vi beskriver traditionella och moderna 

former av deltagande.  

3.2  Vad handlar det traditionella politiska deltagandet om? 

Att delta genom traditionella former handlar exempelvis om att delta genom val, partier och 

intressegrupper. Det traditionella politiska deltagandet kan också handla om deltagande via 
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en kyrka eller via ett fackförbund (Norris 2002:188). För bara cirka 30-40 år sedan var det 

nästan uteslutande genom val, partier och intressegrupper som påverkan på policyprocessen 

på nationell nivå skedde (Norris 202:212). Norris (2002) menar att det traditionella 

deltagande (som våra föräldrar och farföräldrar använde sig av) håller på att tunnas ut, med 

det menar hon att gå på politiska möten, fackmöten och delta i torgmöten (Norris 2002:6). 

Traditionellt sett brukar man i en representativ demokrati se partier som länken mellan 

medborgare och stat (Norris 2002:26). Men även nyhetsmedia brukar också sägas spela en 

viktig roll i mobiliseringen av medborgare (Norris 2002:28). Även om partier och 

intressegrupper brukar räknas till det traditionella deltagandet är det inte på förhand givet att 

ett parti är traditionellt och deltar genom enbart traditionella former. Intressegrupper står för 

en mer traditionell form av deltagande där grupperna har en formell organisation som 

fokuserar på särskilda grupper. Traditionella intressegrupper har ofta väletablerade 

organisationsstrukturer och medlemskapskrav (Norris 2002). Det finns också olika 

typer/kategoriseringar av partier. Vi kommer inte ingående diskutera olika kategoriseringar 

av partier då det ej har relevans för vår analys. Vi är medvetna om att det finns olika typer av 

partier, men vi kommer utgå från att ett parti är den politiska organisation där man är medlem 

genom att ha ett medlemskap, går på partimöten, eller håller på med volontärarbete med olika 

kampanjer. 

  Partiorganisationer är oftast centralstyrda, men finns även på lokal och regional 

nivå i länen respektive kommunen. De regionala partiorganisationernas uppgift är att vara en 

länk mellan riksdagspolitiken och länet, utse ombud och nominera kandidater till 

riksdagsvalen. De lokala politiska organisationernas mål är att värva medlemmar, hålla 

partimöten och att nominera personer till kommunvalen. Under 1990-talet började dock 

centralstyrningen minska och i dagens samhälle kan lokalorganisationerna ta mer eget 

initiativ till hur deras verksamhetsplaner ska utformas och genomföras (Bäck, Möller 

2003:126). Det finns ibland även, i anknytning till partiorganisationerna, ungdomsförbund, 

kvinnoförbund, studentförbund eller liknande, som är uppbyggda likt moderpartiet. Bäck & 

Möller (2003) menar att partiorganisationer kan anses vara hierarkiska och byråkratiska, 

åtminstone till när det gäller den formella strukturen. Detta är dock inte lika enkelt i 

praktiken, Bäck & Möller (2003) menar att partier försöker arbeta mot att bli mindre 

hierarkiska och plattare i sina organisationer, men det kan handla om att det låter bra utåt 

(Bäck, Möller 2003:126ff). 

  

Medlemskap och kriterier 
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Partier och intressegrupper har traditionellt sett haft krav på medlemskap för att en person 

skulle få delta via partiet eller intressegruppen och där medlemmarna skrev under på att bli 

medlemmar (Norris 2002:189). 

  

Uppbyggnaden av gruppen 

Både intressegrupper och partier brukade ha en Weberiansk 4  byråkratisk struktur som 

kännetecknades av formella regler, reglemente, heltidsarvoderade tjänstemän, hierarkiska 

strukturer och klara gränser för vem och vem som inte tillhörde gruppen (Norris 2002:189).  

Inflytande i samhället och mål med deltagandet 

Partier står för processen att välja kandidater till riksdagen (Norris 2002:103) och i många 

länder är man också medlem i ett parti genom att man årligen betalar en summa pengar 

(Norris 2002:109). Partier och traditionella intressegrupper vill influera regeringen och 

policyprocessen (Norris 2002:189), bland annat genom att de väljer kandidater till val och 

genom deras politiska deltagande i beslutsförsamlingar, till exempel kommunfullmäktige 

eller riksdag (Dalton 2014:134). 

  

Aktiviteter och kommunikation och information 

Till det traditionella deltagande hör också tanken om ett långsiktigt deltagande som ofta sker 

genom att till exempel gå på politiska möten regelbundet och då framförallt partimöten 

(Bengtsson 2008). Men även att delta i aktiviteter, såsom att gå på torgmöten kan sägas 

tillhöra det traditionella deltagandet. Där bland annat medlemmar fungerar som 

volontärarbetare för kampanjer (Dalton 2014:134). De kommunikationsvägar som ofta 

använts i det traditionella deltagande handlar framförallt om kontinuerliga, regelbundna 

fysiska möten (Bengtsson 2008:121f).  

  

Mätbara aktiviteter 

Traditionella intressegrupper med rötter i 1800-1900talet hade ofta reglerade, 

institutionaliserade, strukturerade och mätbara aktiviteter, såsom att människor skrev på för 

                                                
4 Max Weber, sociolog. Weber ansåg att byråkrati var ett ideal och skapade ett analysinstrument som 
användes som riktmärke när organisationer bedöms som byråkratiska eller inte. Byråkrati 
kännetecknas enligt Weber av “precision, snabbhet, entydighet, kännedom om akterna, 
kontinuerlighet, diskretion, konsekvens, strikt subordination, minskade friktioner och minskade 
materiella och personella kostnader” (Lundquist 2015) 
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att bli medlemmar (Norris 2002:189). Det traditionella formerna av deltagande handlar 

således om att kunna se vad grupperna gjort. 

3.3 Vad handlar det moderna politiska deltagandet om? 

Ett modernt politiskt deltagande handlar om att delta via till exempel internet (Norris 

2002:207f), en social rörelse, nätverk och/eller genom medvetna livsstilsval. En modern form 

av politiskt deltagande som har utnyttjats av vissa grupper är internets möjligheter för 

engagemang och där vissa grupper också kan vara helt baserade på internet (Norris 

2002:209f). I det moderna deltagande försöker man bidra till social förändring och påverka 

livsstil (Norris 2002:203). Samtidigt försöker individer som deltar på ett modernt sätt oftast 

påverka genom sitt eget deltagande, till exempel genom en social rörelse där det individuella 

deltagandet är centralt men i kollektiv form (Norris 2002; Della Porta, Diani 2006) 

Det är vanligt att det moderna deltagandet sker i till exempel sociala rörelser, 

där deltagande bland annat består av direkt aktioner (Norris 2002:189) eller genom enskilda 

protestaktioner (Bengtsson 2008:121f). Att definiera en social rörelse har inte varit helt enkel, 

men vi har valt att utgå från en allmän beskrivning från Nationalencyklopedin som menar att 

en social rörelse är en ”organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett 

samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder, som att forma eller gå 

in i ett politiskt parti” (Brante 2015). Vidare beskrivs att sociala rörelser kan beteckna ett 

brett spektrum av kollektivt beteende, där bland annat motståndsrörelser nämns. Sociala 

rörelser syftar till att påverka politiska beslut och processer, och de kan ha olika 

målsättningar (Brante 2015). Norris (2002) menar att sociala rörelser har en mer flytande 

organisationsstruktur och en mer öppenhet kring medlemskapskriterierna. Sociala rörelser 

tenderar att fokusera mer på att påverka livsstil och en social förändring genom direkt aktion 

och samhällsbyggande, lika mycket som genom formella beslutsprocesser (Norris 2002:189). 

Hon menar att nya sociala rörelser, med miljörörelsen som exempel, betonar livsstils politik 

och direkt aktion (Norris 2002:203). Dessa kanaler av medborgerligt engagemang är en 

alternativ form för aktivister men den kan vara både formlös och svår att mäta. Eftersom 

sociala rörelser inte har medlemmar (utan anhängare), är det individuella deltagandet centralt, 

och där ingår individerna i ett kollektiv utan att behöva tillhöra en specifik grupp (Della 

Porta, Diani 2006:26). Sociala rörelser är inte en typ av organisation utan sociala rörelser är 

nätverk, som kanske eller kanske inte innehåller formella inslag av organisering (della Porta, 

Diani 2006:25). Sociala rörelser ofta har beskrivits som nätverk, som samverkar med andra 
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nätverk och organisationer, exempelvis miljö- eller fredsorganisationer (della Porta, Diani 

2006).  

Mer informella nätverk utan medlemskapskriterier är också en typ av 

modernare deltagande (Norris 2002:189f), och nätverken kännetecknas av en platt 

uppbyggnad, lösa koalitioner och kommunikation via internet. Nätverksaktörer karaktäriseras 

av direkta aktioner och kommunikation via internet, relativt platta organisationsstrukturer och 

mer informella sätt av samhörighet som fokuserar på gemensamma bekymmer om olika 

problem och identitetspolitik (Norris 2002:189f). Att blogga är också en form av modernt 

deltagande, vilket kan ses som en typ av aktivism, eftersom bloggarna bedriver riktade 

nyheter och åsikter mot eller för ett specifikt område eller person. De uppmuntrar även sina 

läsare till att delta i olika aktioner eller handlingar (McKenna, Pole 2007:97ff). Att delta via 

sociala rörelser eller nätverk räknas ofta till de moderna formerna av deltagandet men det ska 

inte på förhand ses som givet att moderna grupper kan räknas som sociala rörelser eller 

nätverk. Det finns dessutom många olika sätt att delta modernt, exempel via sociala rörelser, 

nätverk, bloggar eller sociala medier.  

  

Medlemskap och kriterier 

I det moderna deltagandet är det vanligt med informella nätverk utan medlemskapskriterier 

(Norris 2002:189f) och där nätverken har så kallat frivilligt deltagande. Där det inte finns 

särskilda regler för vem som är eller inte är med. I det moderna deltagandet är det vanligt att 

dessa medlemslösa former sker i en social rörelse eller genom nätverk (Norris, 2002).  

  

Uppbyggnad av gruppen 

Det moderna deltagandet kännetecknas av mer informella nätverk (Norris 2002:189f), vilka 

är uppbyggda med mer flytande och platta organisationsstrukturer. Där fokus snarare handlar 

om att lösa olika gemensamma problem som man upplever i samhället (Norris 2002:190). 

  

Inflytande i samhället och mål med deltagandet 

Inflytandet i samhället genom det moderna deltagandet handlar om att fokusera mer på att 

påverka livsstil och en social förändring genom direkt aktion och samhällsbyggande, lika 

mycket som genom formella beslutsprocesser (Norris 2002:189). 

  

Aktiviteter 
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De moderna formerna av deltagande handlar mycket mer om att det individuella deltagandet 

är centralt, och där ingår individerna i ett kollektiv utan att behöva tillhöra en specifik grupp 

(della Porta, Diani 2006:26). Aktiviteterna är således ofta individuella, såsom att blogga, 

posta inlägg på sociala medier (Jensen 2013) eller individuellt engagera sig i en kollektiv 

handling (della Porta, Diani 2006:26).  

  

Kommunikation och information 

I det moderna deltagande når mycket information och kommunikation ut via internet. Där 

olika grupper deltar online. Det är även vanligt att kommunikation och information sker 

genom till exempel sociala medier eller genom att blogga (Jensen 2013). Grupper kan 

använda internet för att identifiera och sprida mål, värva och uppmuntra stöd, organisera och 

kommunicera, sprida information och instruktioner samt rekrytera och samla in pengar. 

Webbplatser fungerar således som informationskällor, för mobilisering, eller 

samhällsorienterade funktioner (della Porta, Diani 2006:155). I vissa fall har kommunikation 

via internet expanderat kapaciteten att agera och sammanfört nätverk av aktivister med 

mycket informella organisatoriska strukturer, om de ens har några. Vissa organisationer 

skulle inte ens finnas utan internet, eftersom en del grupper är helt och endast, organiserade 

genom internet (Norris 2002:209f). 

  

Mätbara aktiviteter 

Det moderna deltagande handlar till stor del om aktiviteter som inte går att mäta, i skillnad 

till det traditionella deltagandet som är mätbart (Norris 2002:189). Litteraturen ger ingen bra 

förklaring på vilka aktiviteter som inte går att mäta, men ger exempel på en mätbar aktivitet, 

som att visa att man är medlem.  

3.4 Sammanfattning av traditionellt och modernt deltagande 

Vi kommer inte att dra någon specifikt tidsgräns för de traditionella/moderna formerna av 

deltagande utan utgår från vad som beskrivs i litteraturen. Det moderna deltagande, som vi 

utgår ifrån har dock mycket av sin utgångspunkt i nya sociala rörelser som tar sin början runt 

1950-1970-talen men även internets framväxt runt 1990-2000talet. De traditionella 

deltagandeformerna har främst sina rötter i partier och intressegrupper från 1800-1900-talen. 
Vårt analysverktyg är en sammanfattning av det tidigare avsnittet. Uppställningen i verktyget 

är mycket tydlig och renodlad i sin karaktär för att lättare visa upp skillnaderna i traditionellt 

och modernt deltagande. 



 13 

3.4.1 Analysverktyg - traditionellt och modernt politiskt deltagande  

  

Kategori Traditionella former av 

deltagande 

Moderna former av deltagande 

 Medlemskap och kriterier Krav på medlemskap och 

medlemskapskriterier 

Öppenhet kring eller inget 

medlemskap 

 Uppbyggnad av gruppen Hierarkisk uppbyggnad, 

byråkrati 

Platt uppbyggnad, nätverk, lösare 

koalitioner 

 Inflytande i samhället, mål 

med deltagandet 

Väljer representanter till val, 

påverka policyprocessen 

Försöka påverka genom sitt eget 

deltagande, påverka genom 

livsstil, social förändring 

 Aktiviteter Gå på politiska möten, rösta, 

påverka 

regering/partistyrelsen, 

långsiktigt deltagande 

Eget deltagande (på andra sätt en 

de traditionella) men kan ske 

genom kollektiva handlingar, 

direkt aktion 

 Kommunikation och 

information 

Regelbundna fysiska möten Kommunikation främst via 

internet, sociala medier 

 Går det att spåra/mäta 

aktiviteten? 

Ja, mätbara aktiviteter Nej, svårt att mäta aktiviteterna 

Källa5 

3.5 Hybriditet – mellan traditionellt och modernt deltagande? 

Organisatorisk hybriditet handlar om två saker, dels organisatorisk hybriditet i form av att 

partier och intressegrupper upplever organisatorisk förändring så att de börjar likna de mer 

lösa nätverks deltagandeformer i sociala rörelser (Chadwick 2007:284). Och dels att 

hybridorganisationer växer fram. Chadwick (2005; 2007) var bland de första att presentera 

begreppet hybridorganisation. Hybridorganisationer är något som växt fram samtidigt som 

                                                
5 Analysverktyget har vi utarbetat från Norris (2002), Bengtsson (2008), Driver, Hensby & Sibthorpe 
(2012), Bäck & Möller (2003), Della Porta & Diani (2006), Chadwick (2007), McKenna & Poles 
(2007) 
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governance- och new public management-teorierna6 (Brandsen, Karré 2011). Chadwick 

(2007) definierar en hybridorganisation som en organisation som lånar organisationsformer 

och mobiliseringssätt från andra organisationer än sin egna. Andra forskare har definierat 

hybridorganisationer som en ideell organisation som bedriver myndighetsutövning, till 

exempel en ideell organisation som bedriver en förskola (Brandsen, Karré 2011; Boström 

2009). 

Olika typer av hybridorganisationer är på framväxt, där internet är det centrala 

och där de uppvisar kombinationer av beteenden som vanligtvis förknippas med partier, 

intresseorganisationer och sociala rörelser (Chadwick 2007:295f). Ett exempel på en 

hybridorganisation är det politiska nätverket MoveOn. Till en början var MoveOn enbart en 

hemsida genom vilken det var möjligt att skriva under en petition gällande 

misstroendeförklaring i den amerikanska kongressen. Idag har MoveOn utvecklats till ett 

nätverk med över tusen volontärarbetare, 3 miljoner “medlemmar” och flera olika samarbeten 

för kampanjer. Internet har varit den bidragande faktorn till att MoveOns utvecklats, genom 

sin flexibilitet och förmåga till enkel mobilisering har internet underlättat för nätverk 

(Chadwick 2005:12ff). MoveOn agerar ibland som en intressegrupp eller en social rörelse 

och i vissa fall som en del av ett partis valkampanj. Organisatoriska förändringar likt 

MoveOns är bara möjligt genom avsaknaden av byråkratiska strukturer, som gör det svårt för 

traditionella organisationer att ändra form (Chadwick 2007:284, 295). 

Förutom att internet hjälpt till att utveckla nätverk som MoveOn, har internet 

framförallt varit den bidragande faktorn till organisationsförändringar inom redan etablerade 

grupper. Chadwick (2007) menar att internet har påverkat hur organisationer idag kan 

samarbeta och mobilisera sig enklare, vilket har lett till att organisationer går mot mer 

hybridorganiserade former.  Chadwick (2007) menar att det sedan 15-20 år tillbaka har det 

blivit allt vanligare för olika organisationer att efterlikna sociala rörelsers sätt att använda sig 

av internetkommunikation. Partier har exempelvis börjat likna sociala rörelser i sin 

uppbyggnad och de har också börjat anpassa sig till internet-nätverkens deltagande 

(Chadwick 2007:286). Dessa förändringar kan ske eftersom internet hjälper till att reducera 

kommunikationskostnaderna och gör det möjligt att förenkla kommunikationen. Internet 

underlättar också för organisationer och nätverk att variera sina repertoarer (Chadwick 

2005:20; 2007:297). 

                                                
6 Teorier inom forskning som fokuserar på olika typer av reformer inom styrnings och organiseringar 
av offentlig förvaltning med influenser från den privata sektorn (Karlsson 2015) 
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Chadwick (2007) använder sig av begreppet “organizational hybridity” vilket 

enligt honom illustrerar några av de skillnader som internet har gjort för utvecklingen av 

politisk mobilisering. Chadwick (2007:284) menar att internet uppmuntrar till organisatorisk 

hybriditet genom att internet skapar en omgivning där snabb institutionell anpassning och 

experimenterande är nästintill rutin. Vi har på svenska översatt begreppet ”organizational 

hybridty” till hybrida tendenser. Eftersom vi tycker att det svenska begreppet snarare 

fokuserar på hybridiseringar i grupper, utan att ha fokus på organisationen. Således blir 

hybrida tendenser enklare och tydligare då vi avser att analysera hybridisering inom 

grupperna. 

Hybrida tendenser fokuserar på blandningstendenser inom grupper. Vi menar 

att hybrida tendenser går att undersöka med både utgångspunkt i om partier och 

intresseorganisationer blir mer hybrida, såväl som att undersöka de mer lösa nätverks 

hybridisering. Alltså att nätverk och sociala rörelsers organisering kan gå mot mer formella 

organisationsstrukturer och att även de kan blanda traditionella organisationsformer. Således 

är det även möjligt att grupper som uppstått på internet kan blanda organiseringsformer och 

således anses vara hybrida. Med hybrida tendenser avser vi mena blandningen mellan 

traditionella och moderna deltagandeformer, oavsett gruppens ursprungliga organisering.  

  Vi ämnar alltså inte försöka analysera huruvida Socialdemokraterna i Örebro 

eller IRM kan räknas som en hybridorganisation enligt Chadwicks (2007) eller Brandsen & 

Karrés definitioner av begreppet. Utan vi menar i vår studie att snarare tala om hybriditet och 

hybrida tendenser när vi analyserar grupperna. Med det menar vi att undersöka om gruppen 

använder sig av kommunikationssätt och organisationsformer som inte är typiskt för gruppen, 

utan blandar former och samarbetar med olika typer av organisationer.  

3.5.1 Problematisering och användning av hybridbegreppet 

Organisationer och grupper kan idag välja vilken typ av form de vill använda sig av för att nå 

ut med sitt budskap. Formen och kommunikationssättet kan skilja sig från budskap till 

budskap (Chadwick 2007). Vilket bidragit till att det är idag svårare att definitivt bestämma 

vilken organisationsform en viss organisation eller grupp innehar. Gränserna mellan vilken 

organiseringsform en organisation har blir således flytande eller hybrid. Genom vårt 

analytiska ramverk är förhoppningen att vi ska kunna placera in Socialdemokraterna och IRM 

i de traditionella eller moderna formerna av deltagande beroende på i vilken kolumn de 

återfinner flest likheter. Eftersom verkligheten sällan är svart eller vit och genom 

hybridorganisationers framväxt är det möjligt att grupperna inte enbart befinner sig en av 
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kategorierna i vårt analysverktyg. Genom att fokusera på de olika kategorierna kan vi se om 

Socialdemokraterna i Örebro och IRM blandar och lånar aktiviteter och organisationsformer 

mellan de olika kolumnerna. För att på så sätt se om det finns några hybrida tendenser. 

3.6 Modernt deltagandet, traditionellt deltagande och hybrida tendenser 

Vårt analytiska ramverk beskriver dels traditionella former av deltagande och dels moderna 

former av deltagande. Vårt analysverktyg är en uppställning av innehållet i deltagandet, 

indelat i olika kategorier. Deltagandeformerna är dock sällan så separerade från varandra. 

Framförallt har internet bidragit till att olika deltagandeformer blandas, där olika grupper 

samarbetar och lånar organiseringsformer från andra grupper. Därför redogör vi för begreppet 

hybrida tendenser i vårt ramverk. Detta för att belysa att olika typer av organiseringsformer 

kan blandas.  

4. Metod och material 

4.1 Kvalitativ metod och forskningsdesign 

Vi har valt att göra en kvalitativ, jämförande studie eftersom vi tycker att metoden lämpar sig 

väldigt bra utifrån vårt valda ämne där vi vill studera två politiska grupper mer djupgående. 

En kvalitativ jämförande studie är fördelaktig när ett fåtal fall ska undersökas och för att få en 

djupare förståelse för grupperna som undersöks. När det är färre fall att undersöka blir det 

lättare att samla in en större mängd material och samtidigt kunna utföra djupare analyser 

(Halperin, Heath 2012:218). Vi övervägde och undersökte möjligheten att göra andra 

kvalitativa eller kvantitativa metodval men kom fram till att en kvalitativ jämförande studie 

lämpade sig bäst utifrån vårt syfte. Eftersom vi då kunde fokusera mer djupgående i vår 

jämförelse och således undersöka gruppernas organisation mer grundligt, snarare än 

statistiskt jämföra dem. Vi är medvetna om att andra kvalitativa eller kvantitativa metodval, 

hade bidragit med andra ingångsvinklar och perspektiv som inte uppmärksammas i 

nuvarande studie och detta hade troligtvis lett till andra slutsatser om deras moderna och 

traditionella deltagandeformer.  

Att välja en komparativ forskningsdesign är vanligt förkommande inom 

statsvetenskaplig forskning, och det finns tre huvudsakliga designer och vi har valt en av dem 

(Halperin, Heath 2012:171). Vi har utfört en så kallad liten-N jämförelse, vilket betyder att vi 

har jämfört ett fåtal fall med varandra, vilket är en vanligt förkommande metod inom den 

statsvetenskapliga forskningen (Halperin, Heath 2012:208). Vi har valt att göra liten-N 



 17 

jämförelse därför att vi ville kunna urskilja skillnader och likheter i två olika gruppers 

politiska deltagande. Det är även möjligt att jämförelsen kunde utförts mellan fler grupper 

men vi anser inte att studien nödvändigtvis blir mer trovärdig för att den innehåller fler 

grupper. Genom att fokusera på två grupper är det möjligt att gå djupare och skapa en bredare 

förståelse för deltagandet som finns i grupperna. Eftersom syftet för vår uppsats är att 

undersöka skillnader i traditionella och moderna deltagandeformer samt att undersöka 

hybrida tendenser anser vi att två grupper är tillräckligt. Genom att också välja två grupper 

har vi haft en större möjlighet att teoretiskt fördjupa oss och på ett mer djupgående sätt också 

diskutera våra teoretiska utgångspunkter. Vi är dock medvetna om att vårt val att göra en liten 

N-jämförelse mellan två grupper bidrar till att slutsatsen för studien blir specifik för just vårt 

fall och att vi endast kan uttala oss om vår studie. Vi är således medvetna om att vi inte kan 

dra generella slutsatser (Heath, Halperin 2014:214,217). Genom att göra en jämförelse mellan 

två grupper blir det dock tydligt för oss att se skillnader, likheter och grader av traditionellt 

och modernt deltagande samt kunna undersöka om det finns hybrida tendenser. 

  När det kommer till jämförande studier kan man bland annat utgå ifrån ”mest 

lika system” eller ”mest olika system” design. Vi har valt att använda oss av mest olika 

system design. Det betyder att fallen som ska jämföras, till exempel länder eller grupper i vårt 

fall, skiljer sig åt men har någon viktigt komponent gemensamt. I vår studie är den 

gemensamma komponenten politiskt deltagande. Vi valde en mest olika system design 

eftersom våra grupper inte har några uttalade likheter förutom att de deltar politiskt och just 

denna design lämpar sig bäst när en vill utföra en jämförelse mellan fall som är olika 

(Przeworski, Teune 1970:36). Przeworski & Teune (1970) påpekar dock att det inte finns en 

sådan stor skillnad mellan de två olika designerna. Målet och resultaten kan bli likande 

oberoende av vilken design som används i studien (Przeworski, Teune 1970: 32f). 

4.2 Material, avgränsning och urval 

Valet att undersöka Socialdemokraterna i Örebro och IRM baseras, som tidigare nämnts i 

inledningskapitlet, på att Socialdemokraterna är ett av Sveriges största partier och IRM är en 

ny grupp som vunnit stor uppmärksamhet. Urvalet har således skett genom att titta på två 

populära och uppmärksammade politiska grupper. Vi gjorde totalt sex intervjuer i vår studie, 

två stycken med varje informant, där informanterna använts som personer vilka kan delge 

information om det politiska deltagandet i informantens grupp (Esaisson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud 2012:227). Informanterna är strategiskt valda på grundval av att de har absolut 

närhet till grupperna vi undersöker och således har mycket kunskap om sin grupp (Ekengren, 
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Hinnfors 2012:82; Kvale, Brinkmann 2014:129). Två av informanterna är utvalda på basis av 

deras position i respektive grupp eftersom de är viktiga personer inom grupperna, det vill 

säga deras centralitet (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012). I vår studie innebar 

detta grundaren till IRM och en ombudsman för Socialdemokraterna. Vi använde oss också 

av så kallat snöbollsurval där vi i ena fallet ville få möjligheten att undersöka en annan del av 

Socialdemokraterna, och där vår första informant från Socialdemokraterna pekade oss vidare 

till nästa informant (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012:258). Vår andra 

informant från Socialdemokraterna är ordförande i två partiföreningar.  

Valet att intervjua två personer från Socialdemokraterna i Örebro är baserat på 

att ombudsmannen kan representera partiet lokalt i Örebro medan informanten för 

partiföreningarna kunde ge en bild av hur det såg ut i de lokala föreningarna. Detta försåg oss 

med en bredare bild av det politiska deltagandet i partiet. Det var viktigt för oss att förehålla 

oss öppna inför att det kunde skilja sig mellan moderpartiet Socialdemokraterna och 

föreningarna, då föreningarna är mindre grupper som arbetar ännu närmare medborgarna. 

Socialdemokraterna i Örebro är en stor organisation i skillnad till Inte rasist, men som är en 

liten grupp, vilket gjorde det viktigt för oss att utöka vår kunskap och ge oss en möjlighet att 

få ett bredare perspektiv från Socialdemokraterna genom att välja fler representanter för 

partiet. När vi redovisar resultatet av studien kommer vi att tydligt visa när det är 

ombudsmannen för Socialdemokraterna som vi refererar till och när det är ordförande för 

partiföreningarna i Socialdemokraterna i Örebro. De två Socialdemokratiska grupperna ska 

inte ses som skilda från varandra men inte heller antas vara likadana, därför kommer vi att 

presentera dem separat.  

Intervjuer har gjort det möjligt för oss att undersöka hur de olika grupperna är 

utformade och deltar politiskt, vilket kan vara svårt att undersöka via enbart litteratur eller det 

som finns tillgängligt via nätet. Genom att utföra intervjuer har vi fått möjligheten att se hur 

grupperna ser ut i verkligheten genom att tolka informanternas svar. Det finns inte heller 

tillräckligt mycket skrivet material om IRMs deltagande, inte heller ska Socialdemokraternas 

stadgar tas för absolut sanning för hur det ser ut i praktiken och därför blev intervjuer viktiga 

även här. Genom att ställa frågor till personer istället för texter har vi också kunnat ställa 

frågor vi behövt få svar på utifrån syftet för vår uppsats.  

Vi har utöver intervjumaterialet även använt oss av information från 

Socialdemokraternas hemsida och deras senaste antagna stadgar för att få en övergripande 

bild över hur partiet är uppbyggt. Vi har även samlat information från IRMs hemsida för att 

få en bild av gruppen. Stadgarna och informationen från hemsidorna kommer att utgöra en 
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liten del av underlaget för analysen. Vi har mer material från Socialdemokraterna i Örebro, 

genom att vi gjort två intervjuer och genom att vi använder oss av deras stadgar. Genom att vi 

bara har intervjusvar från en person från IRM får vi bara hans bild av gruppen, medan vi i 

Socialdemokraterna i Örebro har möjlighet att se olikheter inom gruppen. Vi tror dock inte att 

fler intervjuer från IRM hade bidragit till en mer utförlig analys eftersom gruppen bara har ett 

fåtal deltagare. Snarare kunde fler intervjuer möjligtvis kunnat bidra med bekräftelser kring 

IRM, vilket är att ta i beaktande vid resultatredovisningen men inget vi anser påverka 

studiens trovärdighet. Eftersom IRM är en mindre grupp än Socialdemokraterna finns det inte 

heller lika mycket skrivet material att ta del av. Vi har fått utgå mycket från intervjusvaren 

och då anser vi att det var mest lämpligt att intervjua gruppens ledare. Vi tror inte att studiens 

resultat hade blivit annorlunda om vi intervjuat en till person från IRM eller någon av de 

andra medlemmarna.  

4.3 Intervjuernas tillvägagångssätt 

Vi har i vår studie genomfört kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Informanterna blev 

innan varje intervju informerade om de etiska principer som finns kring intervjusituationen, 

med transkribering och syfte med intervjun (Kvale 2014:105ff). Alla har efter intervjuerna 

samtyckt till att allt transkriberat material samt deras namn får användas i studien, vi kommer 

dock bara använda deras initialer. Detta eftersom vi anser att deras namn inte är relevanta för 

studiens syfte samt att vi anser att namn blir personligare med mer fokus på individen, vilket 

inte är vårt syfte. Genom att bara använda initialerna ser vi de mer som informanter och 

behåller fokus till deras position i gruppen snarare än deras person. Vi kommer således i vårt 

resultat och i vår analys att referera till deras initialer. HJ är grundaren och informanten från 

Inte rasist, men, NH är ombudsmannen från Socialdemokraterna i Örebro och AH är 

informanten som är ordförande i olika partiföreningar inom Socialdemokraterna i Örebro.  

  Vi inledde samtliga intervjuer med bakgrundsfrågor och frågor om personernas 

engagemang i politiken för att bygga ett förtroende och ett intresse. Detta bidrog till en god 

stämning och avslappnade intervjusituationer. Samtliga intervjuer gjordes utifrån 

intervjuguider anpassade för respektive informant och de utarbetades noggrant innan varje 

enskild intervju. Detta för att intervjufrågorna inte kunde ställas på samma sätt till samtliga, 

eftersom de innehar olika positioner i respektive grupp. Intervjuguiderna utarbetades efter 

teman (Kvale, Brinkmann 2014:172ff) med frågor om bakgrund, vad det var för typ av 

organisation, hur de arbetade, vad målet var, information/kommunikation samt maktutövande 

i organisationen.  De tre första intervjuguiderna till respektive informant är utarbetade efter 
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samma teman. De första intervjuerna med informanterna hade en semi-strukturerad karaktär 

där vi arbetade mest med öppna frågor, följdfrågor och en kombination av strukturerade och 

ostrukturerade frågor (Halperin, Heath 2012:258). Genom att ställa mer öppna frågor kunde 

vi få en mer generell bild av vad informanten ansåg om det politiskt deltagandet i den egna 

gruppen och hur den var utformad.  

Efter de tre första intervjuerna transkriberades materialet för att vi sedan skulle 

kunna läsa igenom intervjuerna, vilket vi ansåg underlätta skapandet av intervjuguiderna till 

uppföljningsintervjuerna. Vi valde att göra uppföljningsintervjuer eftersom vi anser att det 

kan ge en djupare förståelse och möjligheter till att inhämta, förtydliga och utöka vårt 

material och de kunskaper informanterna kunde bidra med.  I uppföljningsintervjun arbetade 

vi både med följdfrågor, förtydliganden av tidigare svar samt inhämtning av ny kunskap. 

Uppföljningsintervjuerna blev något kortare och även de transkriberades omgående. Samtliga 

intervjuer har sedan analyserat utifrån en ”allmän analys” (Kvale, Brinkmann 2014:237) det 

vill säga, en teoretisk tolkning, vilken kommer att beskrivas i avsnitt 4.5.  Efter genomgången 

av båda transkriberingar från samtliga informanter kände vi att vi behövde ett förtydligande 

kring två områden av informanterna från Socialdemokraterna i Örebro så vi skickade ett mejl. 

Samtliga hade samtyckt till att bli kontaktade igen om det behövdes. När vi citerar 

mejlkorrespondensen presenteras det tydligt i vårt resultat. 

  Intervjuerna med AH och NH ägde rum i Socialdemokraternas lokaler i Örebro 

medan intervjun med HJ skedde via det internetbaserade kommunikationsprogrammet Skype 

då vi är bosatta i olika delar av Sverige. Den första Skypeintervjun skedde med några enstaka 

tekniska störningar medan uppföljningsintervjun gick problemfritt. De tekniska störningar i 

den första intervjun har bidragit till att vi vid tre tillfällen haft svårt att transkribera vad HJ 

sagt. Detta är en sak att ha i beaktande men inte något som vi anser påverkar resultaten i sin 

helhet. 

  Fördelar med att använda intervju som metod har varit att fritt kunna ställa de 

frågor som lämpar sig bäst utifrån studiens syfte och således kunna få ett material som kan 

svara på våra frågeställningar. Möjligheten finns också att registrera svar som är oväntade 

(Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012:251). Vi medvetna om att det i vår första 

intervju fanns en fråga av styrande karaktär, vilket kan ha påverkat informatens svar (Kvale 

2014:295). Frågan var omedvetet styrande och den ställdes sist i intervjun, så vi tror således 

inte att frågan påverkat de övriga svaren från informanten. Vi uppmärksammade detta och 

formulerade inte någon liknande fråga för kommande intervjuer. Några nackdelar att ha i 

beaktande handlar om att informanterna kan ha varit benägna att svara socialt önskvärt på 
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frågorna (Halperin, Heath 2012:237). Det handlar även om subjektiva upplevelser från 

personer anknutna till den undersökta gruppen och det kan därför aldrig tas för objektiv 

sanning. Det finns också alltid en risk att vi tolkar informantens svar olikt från vad 

informanten menade. Vi försökte dock att aktivt arbeta med förtydliganden och vi fick även 

en andra chans genom vår uppföljningsintervju. Den stora fördelen med en 

uppföljningsintervju är just möjligheten till uppföljning, men även möjligheten till 

förtydliganden (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012:251). 

4.4 Teoretisk tolkning och kvalitativ innehållsanalys  

Vi har utfört en kvalitativ tolkning av vårt material, detta för att kunna undersöka skillnader 

och likheter mellan grupperna. Tolkningen har sin utgångspunkt i vårt analytiska ramverk. 

För att kunna göra en kvalitativ tolkning har vi läst materialet upprepade gånger. Vi kommer i 

analysen av vårt transkriberade intervjumaterial använda oss av en teoretisk tolkning (Kvale 

2014:283). Den teoretiska tolkningen handlar om att vi tolkar innehållet utifrån de teorier och 

de analytiska utgångspunkter som presenterades i analysverktyget. Det finns inget specifikt 

tillvägagångssätt när det gäller teoretisk tolkning och vi vill inte binda oss till kvantitativa 

kategorier eller kvantifiera materialet. Detta eftersom vi inte vill styra innehållet utan behålla 

ett öppet förhållningssätt. Vi har utifrån flera författare skapat ett eget omfattande analytiskt 

ramverk som är vår utgångspunkt när det gäller vår förståelse för traditionella och moderna 

former av deltagande. I vår analytiska ram presenterade vi även vårt analysverktyg. Vårt 

analysverktyg består utav en kategorisk uppställning av moderna och traditionella former av 

deltagande som också blir en av våra utgångspunkter för analysen. Verktyget har vi utarbetat 

på egen hand för att lättare få en översikt och ska inte tolkas som att respektive grupper blir 

tilldelade egenskaper utifrån hur väl de stämmer in i respektive kategori. Snarare används 

verktyget för att göra jämförelsen tydligare, både för oss och för redovisningen av resultatet. 

Utöver analysverktyget problematiserade vi även hybridbegreppet för att ge ett djup åt vår 

analys och för att ge oss en möjlighet att undersöka hybrida tendenser.  

  Stadgarna och informationen från hemsidor kommer att bli föremål för en 

kvalitativ innehållsanalys (Bryman 2011:282). Detta eftersom vi är intresserade av att få en 

bild av hur grupperna är utformade, och det får vi bäst genom att läsa djupgående och förstå 

innehållet. Vi kommer att tolka stadgarna och informationen från hemsidorna utifrån våra 

analytiska utgångspunkter. Vår kvalitativa tolkning av stadgarna och informationen från 

hemsidorna ska ses som ett komplement till intervjumaterialet. Intervjuerna utgör således 

huvudmaterialet i förståelsen för det politiska deltagandet men även information från 
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hemsidorna är användbart för att kunna skapa en mer nyanserad analys. Detta eftersom att 

informationen på hemsidan är den information grupperna presenterar utåt om sig själva och 

informationen kan således vara framställd för att ge ett gott intryck av gruppen till läsaren 

(Bryman 2011:501).  

4.5 Tillförlitlighet i vår studie och metoddiskussion  

När det gäller kvalitativa studier är inte alltid validitets- och reliabilitetsbegreppen så 

lämpliga att använda (Bryman 2011:351ff; Kvale 2014:295). Vissa forskare utgår från 

begreppen extern och intern reliabilitet samt intern och extern validitet när de diskuterar 

studiers validitet (Halperin, Heath 2012:205; Bryman 2011:352). Detta kan dock bli 

problematiskt då begreppen ofta är bättre anpassade till kvantitativ forskning. Vi kommer 

därför inte att diskutera i dessa termer, även om vissa forskare anser att begreppen kan formas 

om så de passar den kvalitativa intervjuforskningen (Kvale 2014:291).  

  Vi kommer istället diskutera utifrån tillförlitlighetens begrepp: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet till styrka och konfirmera (Bryman 2011:354). Vi 

kommer även att diskutera konsekvenser av vårt metodval och hur olika aspekter kunnat 

påverka studien (Kvale 2014: 291). I kvalitativa studier är det sällan som två olika forskare 

får samma resultat, eftersom det handlar om tolkning och kontext, snarare än statistik och 

mätning och det kan svårt att tolka saker likadant. Vi vill därför diskutera vår studie utifrån 

hur vi hanterat dessa svårigheter. När det gäller trovärdigheten i vår studie är det bland annat 

viktigt för oss att forskningen har bedrivits inom de forskningsetiska principer som finns. 

Överförbarheten i vår studie handlar om att vi genom att beskriva hur vi gått tillväga och 

redovisar vår tolkning noggrant ska kunna göra det möjligt att se om det går att tillämpa på 

andra studier. Inom kvalitativ forskning är detta ofta problematiskt och vi förehåller oss 

ödmjuka inför detta. Vi menar inte att våra resultat går att överföra till andra politiska grupper 

utan att de i så fall behöver studeras enskilt. Dock kan våra teoretiska tolkningar vara till 

hjälp. Pålitligheten i vår studie handlar om att vi noggrant ska redovisa alla faser av studien, 

för att påvisa att vi har gjort det studien syftade till (Bryman 2011:354ff). Vi försöker också 

att visa vår studies pålitlighet genom att redovisa våra metodval och våra resultat med bland 

annat citat, för att tydliggöra resultatet och skapa transparens. Vi försöker tydligt visa vår 

tolkning av materialet, genom att vi noggrant presenterar vår metod och materialbeskrivning 

och redogöra tydligt för de olika faserna i processen med studien. Det är viktigt för oss att vi 

kan redovisa vår studie detaljerat och redogöra tydligt för hur våra observationer har gått 

tillväga. Genom detta vill vi skapa transparens för läsare och vår forskning. Vi vill också visa 



 23 

oss medvetna om att det inte går att få en helt objektiv studie, men vi har utfört vår studie i 

god tro utan antaganden och genom detta vill vi kunna visa möjlighet till att styrka och 

konfirmera. Vi anser också att vi försökt ge en rättvis bild av informanternas svar och genom 

detta inte snedvridit något som sagts (Bryman 2011:352ff). Vid kvalitativa studier kan det bli 

svårt att diskutera objektivitet, eftersom det finns olika tolkningar av begreppet. Vi har 

försökt att utföra våra intervjuer utan fördomar och utan att redovisa snedvridna 

föreställningar (Kvale 20014: 291ff). Tolkningen av materialet inom den kvalitativa 

forskningen kan vara problematiskt, eftersom materialet som presenteras kan tolkas olika av 

olika forskare vilket då kan resultera sig i olika slutsatser. Vi menar dock att tydliggöra vår 

tolkning så att andra (även forskare) kan spåra hur vi tolkat och förstått vårt material. När det 

gäller vårt material, både intervjuerna och dokumenten samt informationen på hemsidor vill 

vi betona att det handlar om tolkning och att vi utifrån detta ärligt vill visa hur vi kommit 

fram till våra resultat så det blir tydligt även för andra än oss själva (Halperin, Heath 

2014:328)  

  Precis som vi nämnt tidigare så är vi också medvetna om att informanterna inte 

måste ha svarat på ett sanningsenligt vis (Kvale 2014:301), även om vi naturligtvis 

uppmuntrade till detta. Vårt syfte är inte att generalisera, vilket kan vara svårt att göra utifrån 

vår studie eftersom vi endast har undersökt två grupper, (Kvale 2014:310f) utan snarare vill 

vi göra det möjligt att generera en kunskap som kan vara viktig utifrån hur politiska 

deltagandets former ändrar sig. Vi vill också påpeka att vi är medvetna om att ett annat urval 

av informanter kan leda till andra svar, och svaren vi fått självfallet också speglar 

informantens subjektiva uppfattning om gruppen.  

5. Resultat och analys  

I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt resultat tillsammans med vår analys av 

resultatet. Vi börjar med att redovisa resultatet och analysen för Socialdemokraterna i Örebro, 

för att sedan redovisa resultatet och analysen för partiföreningarna i Örebro. Grupperna ska 

inte ses som skilda från varandra men vi ser ändå värdet i att redovisa resultatet och analysen 

av grupperna separat. Detta för att tydliggöra att det kan finnas skillnader, även om de tillhör 

samma grupp och således blir det tydligare att se eventuella skillnader. Mycket för grupperna 

är gemensamt och därför kommer resultatet och analysen att följa samma struktur. Efter 

redovisningen av partiföreningarna så kommer vi redogöra för resultatet och analysen av 

IRM. 
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5.1 Socialdemokraterna i Örebro  

Vi kommer här att presentera Socialdemokraternas traditionella deltagande och sedan deras 

moderna deltagande.  

5.1.1 Traditionellt deltagande 

Medlemskap och kriterier verkar vara viktigt för partiet, NH betonar: ”vi har ungefär 1400 

medlemmar. [...] Jag håller mycket medlemsutbildningar, och då brukar alltid första frågan 

vara ”vad gjorde att du blev medlem?”. Det finns även medlemskriterier. Enligt 

Socialdemokraternas stadgar är det också viktigt att den som ska bli medlem, förutom att 

betala medlemsavgiften, även ”erkänner partiets stadgar” (Socialdemokraterna 2013:29). NH 

förklarar att man: ”själv uppger att man vill bli medlem, och så hör vi av oss när vi ser att 

dom har kommit in i rullarna, att dom har betalt medlemsavgiften det vill säga”. Detta är två 

väldigt tydliga krav på medlemskap. 

  Vi ställde även en lite knepigare fråga kring medlemskap. Nämligen om det 

vore möjligt att om man skulle kunna vara medlem utan att betala avgiften, NH var lite 

oförstående inför frågan och förstod inte varför man inte skulle vilja betala medlemsavgiften: 

”Våran avgift tycker jag inte är hög [...] för många vill ju vara med säger de, vi vill va med 

men jag har inte råd, så det är inte av ideologiska skäl har jag aldrig märkt att man inte vill 

vara med och betala”. NH nämner medlemskap och medlemmar flera gånger under intervjun 

och det framstår som det är en viktig del av partiet. Förutom när vi ställde direkta frågor kring 

medlemskap så nämnde NH exempelvis även: ”medlemmarna som finns ska komma med 

förslag och idéer” och “att påverka så pass mycket så att medlemmarna väljer att vara kvar 

som medlem och att fler blir medlemmar för att det är värt det” samt ”har du involverade 

medlemmar som kan berätta för andra det är värt då får vi också fler aktiva medlemmar”. 

Medlemskapet i partiet verkar vara centralt och det finns en tydlig skillnad om du är medlem 

eller inte. Vilket kan tolkas som att partiet deltar traditionellt eftersom de har medlemskap 

och kriterier, speciellt med tanke på NHs svar gällande ett mer öppet medlemskap, där hon 

inte förstod problemet med att betala en avgift för att bli medlem. 

Socialdemokraterna i Örebro kommunicerar främst via möten med sina 

medlemmar. Där de har regelbundna fysiska möten med medlemmarna:  

representantskapen, och dom är mellan 4-6 gånger om året. [...] Så varje kväll, från 

januari till maj och september till november är det minst två grupper igång varje kväll. 

[...] Det är väldigt mycket möten, bjuder in till föreläsningar, man bjuder in till 
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diskussioner (NH 2015a).  

En av partiets främsta aktiviteter är således många regelbundna fysiska möten, vilket 

förknippas med det traditionella deltagandet.  

När det gäller partiets organisation, så har Socialdemokraterna i Örebro en 

styrelse, som är ansvariga för det politiska arbetet i kommunen, vilket är fastställt i stadgarna: 

”Styrelsens uppgift är härvid att bilda opinion för partiet och dess politik” 

(Socialdemokraterna 2013:37). NH berättar att de finns ungefär 40 lokala föreningar 

kopplade till partiet och deras högst beslutande organ kallas för Representantskap. I 

Representantskapet är alla medlemmar välkomma att delta men alla har inte rösträtt: ”varje 

förening, de här 40, har rätt att utse mellan tre och fyra personer, dom är dom som beslutar 

och har rösträtt på mötena.”. NH förklarar vidare partiets organisation enligt följande:  

 

Så det är inte hiera[rki], utan mer som en pyramid kan man väl säga. Sen kan man välja 

om man, vilken, om man är på botten eller toppen som är högst upp. Så 

representantskap högst beslutande organ, en styrelse och så ett antal lokala föreningar 

(NH 2015a).  

Vi tolkar det här som att NH försöker släta över hur organisationen är uppbyggd, eftersom de 

verkar ha en hierarkisk struktur och detta tänker kanske NH är något negativt att berätta. För 

att kanske motbevisa en bild om hierarkisk struktur, förklarade NH även att partiet lokalt 

bestämmer hur deras mål ska se ut utan det nationella partiets inblandning:  

dom lokala målen sätts ju här helt fritt, precis som dom lokala föreningarna sätter ju 

sina mål fritt, men [...] våran grundvärdering, det är ju det som styr, indirekt det vill 

säga, [...] vi bestämmer det på en kongress nationellt, så är det ju, det skulle vara 

väldigt konstigt om man lokalt gör tvärsom, eller jobbar för motsatsen, [...] men dom 

lokala, vi i Örebro bestämmer oss för att vi vill (NH 2015b).  

Vi tolkar detta som att de trots allt har en traditionell uppbyggnad av gruppen genom att det 

finns hierarkiska strukturer och byråkrati. 

En av partiets uppgifter är att välja representanter: ”Arbetarekommunens 

uppgift [...] val av politiskt förtroendevalda” (Socialdemokraterna 2013:28), vilket är ett av 

målen med deltagandet och en del av det traditionella deltagandet. NH ansåg att det här var är 

viktig uppgift för partiet: “En av dom viktigaste [...] det är partierna som utser dom 
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förtroendevalda, så att ja de tycker jag är ganska självklart att det är en uppgift för partiet att 

ha det”. NH nämner också att partiet förbereder motioner och förslag inför partikongresser:  

 

Inför en kongress så handlar det om att skriva motioner och förslag [...] handlar det 

mycket om politikstyrning – att man får någonting gjort helt enkelt. [...] så är det ju och 

då måste man ju påverka personer eller organisationer eller parlament som, som 

bestämmer eller som har hand om saker (NH 2015a).  

Detta kan tolkas som att de vill påverka policyprocessen och de som har inflytande över dem 

och det är en del av det traditionella deltagandets aktiviteter.  

När vi frågade om hur partiet och deras medlemmar kan engagera sig berättade 

NH att medlemmar kan engagera sig i sina lokala partiföreningar: ”dels i sina lokala 

föreningar, vi har ju både geografiska och intresseföreningar”, men att det även finns andra 

sätt att delta: ”mycket utbildningar, träffar, och ett antal möten och arrangemang som gör att 

man får lära sig mycket mer och hur jag kan påverka, och sen är det ju att lära sig hur driver 

man politik”. NH tycker också att det är bra att det går att konkret se vad partiet har uträttat:  

 

Både utifrån, återigen de mål eller de löften man har gett, man kan berätta att har det 

hänt någonting [...] just här i Örebro har vi jobbat jättemycket med att återkoppla, inför 

val, inför valrörelsen förra året så presenterade vi att dom vallöften vi gett 2010 eller 

2011, det var ju ett omval i Örebro [...] hur vi hade infly[tande], infriat dom och det är 

ju jätteviktig (NH 2015b).  

Detta tolkar vi som att det anses vara viktigt för NH att kunna visa vad de har gjort genom att 

visa hur de infriat löftena och att också kunna visa det utåt. Detta tolkar vi som ett sätt för 

dem att spåra/mäta aktiviteterna vilket är ett traditionellt deltagande, även om NH inte 

beskriver i detalj hur de gör. 

I mejlkorrespondens med NH beskrev hon att samarbeten med andra grupper 

växlar beroende på aktivitet: “Det vara ett samarbete inför en manifestation eller en aktivitet. 

Det kan vara andra partier, ex. sedan 5 år tillbaka styr vi kommunen tillsammans med KD 

och Centerpartiet”. Detta tolkar vi som att Socialdemokraterna i Örebro främst har 

samarbeten med andra partier för att kunna genomföra sin politik. NHs svar ger intrycket att 

de främst riktar in sig på policyprocessen och att i detta fall påverka, i kommunfullmäktige 

vilket handlar om att deras mål med deltagandet är traditionellt. Det är svårt för oss att veta 

vilken typ av samarbeten NH menar, men hon skriver att det handlar om “en kort period 
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kring praktiska frågor” vilket kan tolkas som att dessa samarbeten främst sker av praktiska 

skäl och inte ska ses som en direkt politiskt handling.  

5.1.2 Modernt deltagande 

NH berättar att de använder sig av moderna kommunikation- och informationssätt, genom att 

använda social medier och mejl för att nå ut med information:  

vi har ett medlemsbrev som vi skickar ut, dom som har mejl e-postar vi till såklart, [...] 

vi har en Facebookgrupp som lägger ut daglig dags på både politik och arrangemang så 

att säga och vi har ju våran hemsida, inte så mycket annonser och så dels är det färre 

och färre som har tidningar (NH 2015a).  

På frågan om de använder sociala medier för att få ut information svarar NH:  

Det blir ju mer och mer att vi gör det, vi har inte så mycket, vi har ju, vi har ju ja, några 

personer som ja, har Twitterkonton och så men framförallt ja, det är Facebook och 

hemsidan som blir den länken som många [...] vi lägger nog ut säkert ett par tre 

politiska beslut i veckan på Facebook och hemsidan (NH 2015a).  

Detta tolkar vi som att partiet använder sig av modern information och kommunikation vilket 

indikerar på att de deltar på ett modernt sätt. NH berättar också att det finns personer som 

bloggar och är länkade via partiets hemsida, men partiet i sig har ingen egen blogg:  

det är ju personer som har egna bloggar [...] dom länkar upp dom på hemsidan, det är 

enskilda personer, men vi har ingen egen, [...] Jag vet inte ens om det ska va så, jag tror 

bloggar ska vara personliga det känns som så [...] att man har en egen blogg (NH 

2015a).  

NH gav under intervjun ett lite tvekande intryck inför det moderna deltagandet via bloggar 

och ansåg att var ett mer individuellt deltagande. Därmed ansåg hon inte att bloggning var 

något deltagande som hon menade att partiet kan använda sig av. Partiet deltar modernt via 

internet-kommunikation och sociala medier, men de verkar inte använda sig av fler alternativ 

än Facebook.  

5.2 Partiföreningar i Socialdemokraterna i Örebro  

Vi kommer först att redovisa partiföreningarnas traditionella deltagande och sedan deras 

moderna deltagande.  
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5.2.1 Traditionellt deltagande 

Det framgår i Socialdemokraternas stadgar att partiföreningarna är partiets grundorganisation 

och att föreningarna är sammanslutna till partiets lokala huvudorganisation, det vill säga 

arbetarekommunen (Socialdemokraterna 2013:6). Enligt Bäck & Möller (2002:126ff) är 

föreningarna uppbyggda på samma sätt som moderpartiet. AH beskriver organisationen för 

sin områdesförening enligt följande:  

Vi har ungefär 2500 hushåll som bor i det här alltså, vi går och lämnar och knackar 

dörr så gör vi det till ungefär 2500. |...] då jobbar vi med, naturligtvis på prata politik, 

engagera oss och intresserar oss i frågor som rör vårt område. [...] vi har en styrelse, 

precis som alla andra och så har vi medlemmar, och vi är en ganska modern tänkande 

så vi har öppna styrelsemöten och öppna medlemsmöten. Alla får vara med och delta 

(AH 2015a).  

Här är det möjligt att se att den föreningen som AH arbetar med lokalt försöker anpassa sig 

och ha en öppenhet kring föreningen där det handlar om att ”alla” ska få vara med. Men att 

partiets uppbyggnad med representantskap och partikongress finns kvar som en viktig del av 

partiarbete. Vilket är en traditionell uppbyggnad av gruppen.  

Det är ju så att alla medlemmar, 1400-1500, kan ju inte gå på medlemsmöten för att 

prata och där styrelsen då för arbetarkommun då ska lyssna, utan då har man valt att 

minimum tre, sen bygger man på antal beroende på antal medlemmar, och dom går och 

representerar vi våran förening (AH 2015a).  

AH berör också de olika strukturer som finns inom partiföreningarna något försiktigt, hon är 

väldigt noga med att poängtera att det inte handlar om makt “i våran förening så har vi 

väldigt mycket ... nu säger jag ma[kt], möjligheter, inte makt riktigt, utan möjligheter att 

påverka”. Detta tolkar vi dock som att även hon försöker släta över partiets hierarkiska 

strukturer och därmed också den traditionella uppbyggnaden av gruppen som finns. Hon 

utvecklade också detta senare, när vi ställde frågor om det fanns personer i föreningarna som 

har mer att säga till om svarade AH: 

det är klart att så är det ju. Ehm, har du en ledande position i föreningar eller i 

styrelserna, eller i politiken, det är klart att jag har [...] men jag får ju fortfarande inte 

gå utanför ramarna för vad Socialdemokraterna står för [...] ju mer du, insyn, ju mer du 

sitter med och kan påverka ju närmare beslutsfattarna du sitter desto mer kan man 

påverka (AH 2015a).  
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Detta kan tolkas som det ändå finns viss typ av hierarkisk struktur, vilket är en traditionell 

uppbyggnad av gruppen. Även om AH försöker få det att låta som att organisationen är 

plattare och att det finns stora möjligheter till att påverka så finns ändå den hierarkiska 

strukturen kvar. När det handlar om aktiviteter för områdesföreningen beskriver AH att det 

finns olika sätt för medlemmarna att engagera sig, exempelvis ”medlemsmöten, utåtriktade 

aktiviteter” och ”vi blir alltid tillfrågade att knacka dörr och vara med i valarbetet och 

sådant”, vilket tillhör de mer traditionella aktiviteterna. Partiföreningen använder sig också 

av de mer traditionella former av deltagande när de har regelbundna fysiska möten:  

vi försöker hålla oss till en gång ungefär 10 möten på ett år, olika det är ju årsmöten 

och sånt. Rosta/Örnsro är lite färre, då kanske det är 6-7, så då blir det ungefär 

varannan månad då... (AH 2015a). 

När det gäller de aktiviteter som partiföreningarna använder sig av, försöker de dels påverka 

policyprocessen genom att använda sig valkampanjer. De tänker också långsiktigt och AH 

menar att det är viktigt att även vara aktiva mellan valen:  

... Och sen står vi mycket och pratar och speciellt när det är val, men vi måste vara 

aktiva även mellan valen när dom, och tala om att vi finns, kom och prata med oss om 

ni har någon åsikt om skolan eller något sånt där (AH 2015a).  

 I kommunikationen med andra än partiföreningens medlemmar beskriver AH:  

vi ställer oss utanför exempelvis ett område i Rosta centrum, ställer vi oss utanför ett 

Konsum, S-kvinnor kanske går till stadsparken eller ställer sig på torget eller utanför 

Marieberg, men det är så vi kommunicerar (AH 2015a).  

Vilket kan tolkas som ett traditionellt deltagande när det gäller kommunikation och 

information, då det är en form av “torgmöten” och fysiska möten. AH ser det som 

partiföreningens uppgift att ”Gå ut och knacka dörr, eh dela ut flygblad, eller informationer 

och, och framförallt då när det är inför val” vilket handlar om aktiviteter som är typiska för 

det traditionella deltagandet och som inriktar sig mer på traditionellt kampanjarbete.  

5.2.2 Modernt deltagande  

I frågor kring medlemskap och hur man blir medlem visar AH tydligt att 

områdesföreningarna och Socialdemokraterna i Örebro har börjat använda sig av de 

möjligheter som internet för med sig, åtminstone när det gäller att rekrytera och samordna 
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medlemmar och medlemskap:  

... lättaste går man in på hemsidan, och då finns det olika sätt, smsa till exempel eller 

skriva ner. [...] då blir du medlem, bara medlem gå direkt till Socialdemokraterna 

[hemsida], det gjorde jag! (AH 2015a).  

AH nämner också att sociala medier, i detta fall Facebook som en viktig del för 

engagemanget:  

Facebook är naturligtvis ett extremt bra sätt att förmedla, vi har ju en Facebookgrupp i 

S-kvinnor där jag enkelt kan bara förmedla till styrelsen och tala om ”det här är på 

gång”, det handlar om att sprida budskap för att få information om det (AH 2015a). 

Vid ett senare tillfälle tar AH återigen upp Facebook och de fördelar hon ser med det sociala 

mediet:  

Vi försöker förmedla genom att skicka ut informationer och medlemsbrev, via post och 

mejl, vi har en Facebook-sida, där man som medlem då kan ta till sig budskap och 

informationer (AH 2015a).  

Åter igen, när det gäller att få ut information menar AH att: ”Facebook, är väldigt, väldigt 

viktigt.”. Genom att använda sig av Facebook tolkar vi det som att partiföreningen har 

anpassat anpassa sitt sätt att nå ut med information, vilket är en form av modernt deltagande. 

När vi frågade vilka partiföreningarna ville påverka svarade AH medborgarna:  

Alla medborgare vill vi påverka i första hand [...] vi vill påverka dom att faktiskt förstå, 

men också få att vara delaktiga. Det vill vi påverka i första hand [...] Och så är det ju 

inom S-kvinnor, så vill vi ju påverka, dels andra kvinnor och andra 

samarbetsorganisationer, men vi vill ju påverka våra politiker (AH 2015a).  

Här tolkar vi det som att det traditionella deltagande där det främst handlar om att kanske 

påverka beslut och policyprocesser står i skymundan. Eftersom politiker är det AH nämner 

sist som partiföreningarnas mål med deltagandet. Snarare fokuserar AH på det mer moderna 

deltagandet och på en social förändring eftersom partiföreningarna vill påverka medborgare, 

deras attityder och särskilda grupper. Detta kan ses som en modern typ av deltagande 

eftersom deras mål med deltagandet är att de vill påverka enskilda personer eller 

organisationer. Men de deltar även traditionellt eftersom de är en del av moderpartiet 

Socialdemokraterna i Örebro.  
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När AH pratar om S-kvinnor snuddar hon på att utmana hierarkiska strukturer 

”här måste vi ju ut och ta kampen och då kan du få göra det mot egna partiet också” vilket 

kan tolkas som att partiföreningen också vill utmana det egna partiet och därigenom också 

den mer traditionella hierarkin som ofta finns hos ett parti. Här öppnar AH för en mer modern 

typ av deltagande där hon önskar en mer modern uppbyggnad av gruppen. Det är dock svårt 

för oss att urskilja om de verkligen har en plattare organisation, eller om det AH ger uttryck 

för snarare handlar om en önskan. 

När det gäller medlemskapskravet i partiföreningarna resonerar AH som så att 

personer skulle få vara med (till viss del) utan att betala medlemsavgift, även om hon ser 

medlemskapet som en viktig del av att delta politiskt:  

 

Ja, jag skulle nog självklart låta den få vara delaktig på, på nått vänster, men, men man 

ska ju också vara medveten om att vara medlem i partiet är en form av delaktighet i det 

hela då, eh, det finns ju vissa saker som man inte skulle tillåta att den här personen 

gjorde på grund av att den inte är med i partiet (AH 2015b).  

AH förtydligar vad vissa saker betyder: ”jag skulle nog ha svårt att vi bjöd in dem på 

representantskapet eller medlemsmöten”. Men hon förblir ändå öppen för andra typer av 

deltagande, till exempel ”om någon vill dela rosor eller dela flygblad”. Detta tolkar vi ändå 

som att AH är öppen för olika typer av medlemskap där hon reflekterar över meningen med 

medlemskapskravet, vilket kan tolkas som att partiföreningen försöker delta på ett modernt 

sätt.   

5.3 Inte rasist, men 

Först kommer vi att redovisa IRMs moderna deltagande och därefter deras traditionella. Inte 

rasist, men är en “sajt som granskar Sverigedemokraterna med humor...” (HJ 2015a). De är 

en politisk grupp, som enligt sig själva ”gör vårt allra bästa för att inte låta våra partipolitiska 

åsikter färga det vi skriver” (Inte rasist, men 2015). IRM menar således att klargöra att de inte 

är ett parti, eller stödjer ett enskilt parti. IRM driver en sajt, blogg, Twitterkonto under 

namnet Inte rasist, men och de har även en podd, vilket kan sägas vara deras huvudsakliga 

politiska deltagande.  

5.3.1 Modernt deltagande 

Mycket av IRMs deltagande sker via sociala medier, där Facebook är särskilt viktigt 

”Facebook [...] har vart superviktigt instrument för oss”. Vilket är en modern form av 
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kommunikation och information. HJ berättar hur IRM är utformat, där han också direkt 

nämner Facebook som mobiliserande för deras deltagande: ”IRM är utformat väldigt enkelt, 

vi har en grupp där vi samtalar, de mesta sker via Facebookchatt men vi har en [Facebook] 

grupp också”. IRMs kommunikation och information är väldigt modern, där de är helt 

baserade på internet och träffas endast ett fåtal gånger per år, enligt HJ är de ”organiserade 

via internet mer eller mindre. Vi träffas någon gång per år typ. Sen träffas vi en och en eller 

två och två så kan vi träffas ibland men de mesta sker ju via chatt.”. Att de träffas borde 

kunna räknas till de traditionella aktiviteterna och till traditionell kommunikation och 

information. Men genom att HJ beskriver att de organiserade via internet, fick vi intrycket att 

de träffas för att umgås och detta borde därför inte räknas till deras politiska deltagande. Vår 

tolkning av deras information och kommunikation är att den är modern, men detta utesluter 

naturligtvis inte möjligheten för dem att träffas fysiskt eller hålla möten om de så vill. Vi 

förbehåller oss öppna inför att de även kan delta traditionellt gällande information och 

kommunikation.  

  När vi frågade hur IRM skulle beskriva sig själva, utifrån att det finns olika 

uppbyggnader av grupper, där vi gav partier, intressegrupper, olika typer av organisationer 

och sociala rörelser som exempel, svarade HJ att de var en:  

Blandning mellan aktivism, social rörelse [...] så vi är nån slags aktivism. Jag tror att 

man skulle kunna kalla IRM för medborgarjournalistik på riktigt alltså. En bunt 

aktivister som har bestämt sig att göra journalistik med mycket satir å humor för att 

själv orka med (HJ 2015b).  

IRM deltar modernt genom internet. Där internet har varit mobiliserande för uppbyggnaden 

av gruppen där aktivister kunnat gå samman och skapa något som liknar ett nätverk, med 

mycket platta organisationsstrukturer.  

På frågan om personer inom IRM har olika ansvarsroller svarar HJ: ”Nä, nä 

utan alla har mer eller mindre lika mycket att säga till om” men även att ”... äh men min roll 

är väl någon slags ledande roll”. Vad det gäller hans ledande roll så handlar det, enligt HJ om 

att:  

jag har väl nån slags ändå så, ledande... äh... funktion eftersom jag dels har vart med 

längst, och har väl setat [suttit] med de här sakerna [...] men mer eller mindre så är alla 

med och tycker till det är oftast jag som får stå bak alltså det är oftast jag som får ner 

min vilja (HJ 2015a).  
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Detta kan tolkas som att deltagandet i IRM handlar om ett individuellt deltagande som sker i 

någon slags kollektiv form, vilket är en form av modern aktivitet. Vi frågade vid ett senare 

tillfälle om de uttalat den ledande rollen i IRM som HJ har och han svarade följande: ”Nä, det 

har vi inte, utan det har nog kommit så, dels för att det är jag som producerat mest”, vilket vi 

tolkar som att uppbyggnaden av gruppen handlar om att de har lösa organisationsstrukturer, 

om ens några eftersom de inte har olika roller eller ansvar inom grupper, vilket liknar 

nätverkens moderna deltagandeform. När vi frågade vilken inflytande i samhället IRM fyller 

svarade HJ:  

en tror jag, väldigt viktigt som, några viktiga grejer som vi har gjort de är att vi lyft, 

varit med och lyft näthat på agendan [...] just såna där hatsajter tycker jag att vi fått upp 

på agendan på ett helt annat sätt men också så har vi fyllt den funktionen att det blir 

väldigt, väldigt svårt för politiker och andra tyckare att med hedern i behåll gå och säga 

att SD är minsann inte rasister (HJ 2015a).  

Likt det som sker i det moderna deltagandet har IRM lyft och drivit ett samhällsproblem och 

riktat in sig på ett specifikt område, där de menar att det behövs sociala förändringar. Detta 

tolkar vi som att de deltar modernt när det gäller inflytande i samhället och mål med 

deltagandet. HJ pratade även om vad IRM har bidragit med i samhället:  

så tror jag inte att vi har någon större effekt på väljartillstörmningar. [...] kanske vi har 

gjort en skillnad men jag tror inte, jag tror inte det, men andra grejer som vi gjort vi 

har, alltså, sett flera partiledare, riksdagsledamöter som har tagit upp våra granskningar 

och ställt Jimmie Åkesson till svars (HJ 2015a).  

Att IRM vill (och har) påverkat hur media granskar näthat idag, vilket handlar om en social 

förändring. HJ menar också att de har bidragit till att politiker inte kan säga vad de vill utan 

att det får konsekvenser, vilket kan tolkas som att de vill påverka de med politisk makt. I så 

fall handlar det om att påverka policyprocessen, vilket skulle kunna falla in under det 

traditionellt deltagande. Men eftersom formen på deras deltagande är så modernt och inte 

främst inriktar sig på att påverka policyprocessen, kan deras påverkan på policyprocessen 

snarare ses som en biprodukt av deras moderna deltagande, även om det framstår som 

självklart att de vill påverka riksdagspolitiken. Deras inflytande i samhället handlar således 

mest om påverka genom social förändring.  



 34 

5.3.2 Traditionellt deltagande  

IRMs politiska deltagande är till stor del modernt men det finns även traditionellt deltagande 

hos IRM. Något som kan ses som traditionellt är medlemskapet och medlemskapskriterierna i 

IRM. Där det finns både medlemskapskrav, och kriterier för vilka som får bli medlemmar. 

När vi frågar HJ hur man blir medlem svarar han följande:  

då ska ni bevisa att ni har gjort någonting innan, det är väldigt väldigt, vi har väldigt, 

väldigt strikta krav på hur, jag tänker inte avslöja allt [...] men vi hittar dig oftast, jag 

tror inte vi har rekryterat nån som har kontaktat oss. (HJ 2015a).  

Vid ett senare tillfälle förklarar HJ litegrann vad kraven innebär:  

Mitt sätt att rekrytera eller vårt sätt att rekrytera, det är väl mitt sätt att rekrytera det är 

väl att alla dom här människorna hade presterat eller visat på en vilja att, att gö[ra] 

nånting [...] genom alltså att liksom titta på människor som upprätthåller aktivism 

under längre period utan att nån liksom står och trycker på dom att dom måste gö[ra] 

de. Alltså att det finns ett självintresse redan från början att gö[ra] de här (HJ 2015b).  

Vilket kan tolkas som att IRM, åtminstone när det gäller medlemskap i gruppen, har strikta 

medlemskapskrav och även kriterier (som vi inte får veta något om egentligen) vilket är en 

form av traditionellt deltagande. HJs krav är dock väldigt modernt inriktade, där det krävs att 

man genom sitt eget engagemang ska delta kollektivt. Med medlemskap i gruppen menas 

vilka som får skriva och posta inlägg på deras blogg/Facebook/Twitter och inte de som gillar, 

delar och kommenterar deras sociala medier, vilka snarare ska ses som anhängare. Det är 

tydligt vilka som är medlemmar och vilka som är anhängare. När vi frågade HJ hur deras 

anhängare kan engagera sig svarade han:  

Alltså det finns ju egentligen ingenting annat än, än att gilla, dela och skriva 

kommentarer i den meningen, det dom kan gö[ra] är att lyssna på våra uppmaningar 

när vi ber om liksom delta i, i manifestationer eller i, när vi ber dom samla in pengar 

men ja asså, det blir, vi vill förhålla oss på det sättet också. Vi vill att dom, alltså jag 

skämtar verkligen inte när jag säger att vi vill att dom ska gö[ra] någonting vettigare 

(HJ 2015a).  

Detta tolkar vi som, att för att vara medlem krävs det att man uppfyller de kriterier som HJ 

har. Således är övriga personer, som gillar, delar och kommenterar snarare passiva anhängare.  

HJ hade väldigt bra vetskap på hur många som gillade och besökte deras Facebooksida:  
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152 000 på Facebook och vi hade tre miljoner människor som följde oss under 

valmånaden. [...] Det är alltså tre miljoner sidvisningar och det kan du ju, ungefär en 

miljon unika (HJ 2015a).  

Att HJ hade så bra koll på hur många som gillade och besökte IRMs Facebooksida tolkar vi 

som att det är viktigt för IRM att kunna mäta aktiviteten och kunna visa vad de gjort. HJ 

nämnde även: “det är jag som producerat mest, om man tittar dom artiklarna som är skrivet 

på IRM, som är skrivna på IRM så är 800 jag som har gjort.” Vilket vi tolkar som att HJ har 

både väldig bra vetskap över hans aktivitet på bloggen/Facebooksidan men även att det 

verkar vara viktigt att han kan mäta och spåra sin aktivitet. Detta tolkar vi som att IRM kan 

mäta/spåra aktiviteterna, vilket är en del av det traditionella deltagandet.  

5.4 Hybrida tendenser  

5.4.1 I Socialdemokraterna i Örebro och deras partiföreningar  

När det gäller Socialdemokraterna i Örebro så har de anpassat sig till ett modernt deltagande 

genom att använda kommunikation och information som är typiskt för det moderna 

deltagande. Det finns vissa hybrida tendenser, genom att de använder sig av internet, sociala 

medier och websidan för att organisera sig. NH berättar också i mejlkorrespondensen att de 

har samarbeten med andra grupper, av praktiska skäl, detta skulle kunna vara en hybrid 

tendens men eftersom NH inte gav några exempel på vad det var för samarbeten kan vi inte 

dra några större slutsatser. NH gav inga ytterligare svar som vi kan tolka som tydliga hybrida 

tendenser hos moderpartiet Socialdemokraterna i Örebro. NH gav genom sina svar inga 

indikationer på önskan om hybridisering hos partiet.  

Socialdemokraterna i Örebros partiföreningar har desto fler hybrida tendenser. 

Dessa kan ses genom att de kommunicerar och förmedlar sin information via internet och 

social medier. De har även samarbeten med andra organisationer och nätverk: ”Sen så jobbar 

vi mot andra, vi har ett projekt i Bosnien exempelvis”. AH visade även indikationer till att 

hon vill öppna upp för fler samarbeten med andra grupper och organisationer: “jag skulle ju 

jättegärna se ännu mera att vi [...] jobbar med samarbetsgrupper eller med andra grupper, 

föreningar med mera”. I mejlkorrespondens frågade vi AH om partiföreningarna hade något 

samarbete med någon annan grupp, AH svarade såhär:  

Vi använder oss av ABF7 ibland för att ordna utbildningar och få utbildning. Material 

mm. När det gäller Kvinnohuset så är vi delaktig i styrelsen. S-kvinnor var med och 
                                                
7 Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är ett studieförbund (ABF 2015) 
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startade. Samarbetet är dåligt men vi vill förändra, förbättra det i framtiden (AH 

2015c).  

Att samarbeta med andra och ”använda” sig av andra organisationer/nätverk för att 

mobilisera och utveckla sitt politiska deltagande, är mer typiskt för sociala rörelser och det 

moderna deltagandet. Eftersom Socialdemokraterna är en medlemsorganisation i ABF kan de 

kanske inte just det samarbetet klassas lika mycket som hybrida tendenser som samarbetet 

med Kvinnohuset kan tolkas. Partiföreningarna tycks dock blanda lite organisering som är 

mer typiskt för nätverk. 

Den största hybrida tendensen som kan urskiljas i partiföreningarna är hur AH 

resonerar kring medlemskap i föreningarna, där hon var öppen till att även icke-medlemmar 

kan få delta på aktiviteter, med undantaget för medlemsmöten. De vill även utveckla sina 

samarbeten med andra organisationer:  

 

jag skulle ju jättegärna se ännu mera att [...] vi jobbar med samarbetsgrupper eller med 

andra grupper, föreningar med mera som kanske är jättepåverkade som har 

kvinnofrågorna, Kvinnohuset [...] vi har ju med och starta Kvinnohuset här i Örebro 

[...] i den föreningen finns ju S-kvinnor [...] där skulle vi kunna jobba ännu mera vi 

skulle kunna jobba med, med jouren, socialjouren, [...] med gruppen för eh, våld i nära 

relation och så vidare, mm (AH 2015b).  

AH diskuterar och uttrycker en önskan om att vidga deras politiska deltagande. Där hon ser 

ett behov av att samarbeta med andra grupper som har olika typer av organisering för att 

kunna utveckla föreningens egna politiska deltagande. Detta tolkar vi som en önskan om 

hybrida tendenser inom partiföreningarna eftersom de vill utöka sitt nätverkande med andra 

organisationer/grupper, och då i särskilda sociala frågor.  

5.4.2 I Inte rasist, men 

IRM har vissa hybrida tendenser. De är en grupp som är baserade på internet och det är 

genom internet som de deltar politisk. HJ förklarade att deras deltagande på internet också 

handlar om att: “Dels, vi försöker putta dom vidare till folk som gör vettigare saker än vad vi 

gör”, i uppföljningsintervjun bad vi om ett förtydligande kring vad “putta vidare” kan 

innebära:  

 

Vi har försökt pusha människor på att gå och skriva under det här hos Röda Korset, 

förhoppningsvis när dom kommer dit så ser dom nånting där dom kan aktiveras, alltså 
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gör någonting vettigare än sitt på internet och dela länkar hela dagarna (HJ 2015b).  

Vi tolkar detta som att de försöker att motivera sina anhängare till att engagera sig politiskt 

via mer traditionella grupper. Vilket kan ses lite som en paradox när det gäller 

deltagandeformer. Istället för att utgångspunkten är det traditionella deltagande, där 

traditionella grupper använder internets mobiliseringssätt som uppmuntrade till organisatorisk 

hybriditet genom att det skapar en experimenterande omgivning med snabb institutionell 

anpassning. Så handlar det i IRMs fall om internet som utgångspunkt för organisatorisk 

hybriditet där de uppmuntrar till traditionell organisering. HJ utvecklade sitt resonemang:  

alltså vi försöker liksom, som till exempel vi har vid flertal tillfällen uppmanat 

människor och söka upp sitt lokala Tillsammansskap8 [...] Vi har uppmanat människor 

till att sänka pengar till oss [...] som i sin tur, aa då har de också vart 

Tillsammansskapet men det är inte det enda stället (HJ 2015b).  

Vi tolkar dessa citat som att IRM vill att deras anhängare ska engagera sig politiskt, både 

traditionellt och modernt. HJ diskuterar också möjligheten att undersöka traditionella 

deltagarformer för IRM i framtiden:  

så vi hoppas verkligen att vi kan slussa dom vidare till bättre saker för skulle vi börja 

dra igång liksom såna grejer, vi funderar på med kampanjer och sånt framöver men det 

är så långt framåt det är ju planering och just nu har vi lite lång semester, går på 

halvfart (HJ 2015a)  

Detta tolkar vi som att IRM genom sitt deltagande delvis vill påverka människor att delta 

politiskt via mer traditionella sätt, till exempel genom Röda Korset (som klassas som en 

traditionell organisation) eller genom (kanske) framtida kampanjarbete. HJ menar också att 

deras grupp kommer finnas kvar, även om SD lämnar riksdagen:  

Det är jag tämligen övertygad om för jag tror inte att ehm, de, jag tror att för de första 

dyka upp ett annat alternativ och jag tror fortfarande att vi skulle titta åt den här miljön 

som SD ingår i [...] så vi måste nog finnas kvar och granska där (HJ 2015a).  

mer eller mindre alla skulle ju ha möjlighet att få va med i IRM om man bara visade 

                                                
8 ”en plattform för initiativ, nätverk och föreningar som arbetar för att stärka sammanhållningen i 
lokalsamhället.” (Tillsammansskapet 2015)  
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det intresset och engagemanget som krävs, [...] men det skulle nog, det skulle vara 

smärre mardröm för nån att försöka få nån kontroll över det här [...] så det är ett 

avvägande mellan att vara en liten grupp å vara en större grupp också (HJ 2015b).  

Detta skulle kunna innebära att IRM ser en möjlighet till att i framtiden bli en 

hybridorganisation, men det är inga slutsatser vi kan dra i nuläget. HJ ger uttryck för att vilja 

gå mot mer organiserade former istället för att enbart vara ett nätverk av aktivister som puttar 

vidare människor men han verkar också vara medveten om att det kan finnas svårigheter med 

det och att det kan ta tid.  

5.5 Sammanfattande jämförelse mellan Socialdemokraterna i Örebro och Inte rasist, 
men  

Det är i kategorierna uppbyggnad av gruppen, inflytande i samhälle/mål med deltagandet 

samt aktiviteter som de största skillnaderna mellan grupperna finns. I partiföreningarna finns 

ett visst modernt deltagande i kategorin inflytande i samhället/mål med deltagandet, annars 

deltar de på liknande sätt som moderpartiet Socialdemokraterna i Örebro. 

Socialdemokraterna i Örebro har en traditionell uppbyggnad av gruppen, ett traditionellt 

inflytande i samhället/mål med deltagandet, samt traditionella aktiviteter. Medan IRM har en 

modern uppbyggnad av gruppen, ett modernt inflytande i samhället/mål med deltagandet 

samt använder sig av moderna aktiviteter. 

När det gäller likheter återfinns de i kategorin kommunikation och information 

där Socialdemokraterna i Örebro, partiföreningarna och IRM använder sig av de moderna 

formerna. Alla tre informanter nämner sociala medier och då framförallt Facebook som 

gynnande för deras kommunikation och information. Däremot använder sig även 

Socialdemokraterna i Örebro och deras partiföreningar av traditionell kommunikation och 

information också, eftersom de har regelbundna fysiska möten. 

När det gäller likheter i kategorin medlemskap och kriterier finns de hos 

Socialdemokraterna i Örebro och IRM. Något som är intressant i sammanhanget är att 

partiföreningen har en någorlunda öppnare tanke kring medlemskapet i föreningarna och där 

är det också en skillnad mellan moderpartiet i Örebro och partiföreningarna. Medan NH för 

Socialdemokraterna i Örebro var väldigt tydlig med att ett betalt medlemskap behövdes så 

ansåg AH att det i partiföreningarna inte vore omöjligt med ett visst engagemang även utan 

ett faktiskt medlemskap och var öppen för tanken att få delta, förutsatt att man hade samma 

grundvärderingar som Socialdemokraterna. I IRM fanns det tydliga krav på medlemskap och 

kriterier, annars fick en inte delta via gruppen mer än att passivt gilla/dela, vilket i sig inte 
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kan ses som att en är medlem i gruppen. Således deltar både IRM och Socialdemokraterna i 

Örebro mer traditionellt i kategorin medlemskap och kriterier. Medan partiföreningarna har 

en kombination av modernt och traditionellt deltagande i medlemskaps-kategorien. 

Det var lite svårt att fånga och sätta ord kring kategorin går det att spåra/mäta 

aktiviteterna? eftersom det delvis var svårt att ställa frågor kring det, men också svårt att 

tolka svaren. Det vi kunde urskilja var att det var viktigt för Socialdemokraterna i Örebro att 

man både kunde visa vad man gjort, spåra det till löften man angett och att det således gick 

att visa medlemmar och andra att man gjort något. Inom IRM hade HJ väldigt bra kännedom 

om hur många som gillade dem på Facebook, besökte deras Facebook och blogg, vilket 

betyder att även de kan spåra och mäta sina aktiviteter. 

Samtliga grupper hade någon typ av hybrida tendenser. Hybrida tendenser 

fanns hos Socialdemokraterna i Örebro och i partiföreningarna i Örebro genom att de 

använde sig av modern information och kommunikation och således blandade 

mobiliseringssätt. Partiföreningarna var dock något mer hybrida eftersom de var mer öppna 

inför att exempelvis inte behöva ha medlemskap. De uttryckte också större önskan om att 

utveckla mer hybridiseringar i form av nätverk med grupper. 

I IRM fanns det vissa hybrida tendenser, eftersom de använder internet som 

utgångspunkt för organisatorisk hybriditet och där med uppmuntrar sina anhängare att 

engagera sig genom mer traditionella organiseringar. IRM indikerar även att de i framtiden 

kanske skulle kunna utvecklas från ett nätverk till en hybridorganisation.  

6. Slutsats  

Syftet med vår studie var att undersöka och jämföra två politiska grupper: 

Socialdemokraterna i Örebro och Inte rasist, men och deras politiska deltagande utifrån 

traditionellt och modernt deltagande samt undersöka om det finns några hybrida tendenser 

inom grupperna.  

Resultatet av vår studie visar att Inte rasist, men deltar mestadels modernt men 

har traditionella deltagandeformer när det gäller medlemskap och kriterier, genom att det 

finns tydliga gränser för vilka som får medlem i gruppen. Samt att de till viss mån vill och 

kan mäta sina aktiviteter, vilket syns i att de mäter sidvisningar på bloggen och antal likes på 

Facebook. Detta skulle kunna ses som ett traditionellt deltagande men i modern form. Vårt 

resultat visar också att Socialdemokraterna i Örebro (inte inkluderat partiföreningarna) 

mestadels deltar traditionellt genom att de har krav gällande medlemskap och kriterier, där 

det finns tydliga gränser för vem som är medlem eller inte. Deras uppbyggnad av gruppen är 
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traditionell eftersom den är hierarkisk. Deras inflytande i samhället och mål med deltagandet 

handlar om att påverka policyprocesserna och välja representanter till val. Deras aktiviteter 

sker framförallt via politiska möten och de försöker påverka regeringen eller partistyrelsen. 

Det går att spåra/mäta aktiviteterna inom gruppen eftersom de anser att det är viktigt att 

kunna återkoppla till de löften de har givit och kunna visa att löftena har infriats. Men de har 

modern kommunikation och information genom att de använder sig av sociala medier. 

Partiföreningar deltar också traditionellt genom att de har en hierarkisk 

uppbyggnad av gruppen, deras aktiviteter är framför allt regelbundna möten och att de 

försöker påverka policyprocesserna. Det var svårt att se och tolka om det går att spåra/mäta 

aktiviteterna inom gruppen och där har vi inget resultat. Men de har ett mer modernt 

deltagande i kategorin information och kommunikation och medlemskrav och kriterier. Detta 

eftersom de använder sig av sociala medier och är mer öppna för att låta människor delta till 

viss del utan medlemskap. I kategorin inflytande i samhället/mål med deltagandet deltar 

partiföreningarna både modernt men också traditionellt. Modernt eftersom de inriktar sig på 

specifika områden där de försöker åstadkomma social förändring, traditionellt eftersom de är 

en del av Socialdemokraterna i Örebro som deltar traditionellt. 

Vårt resultat visar att de största skillnaderna mellan grupperna främst handlar 

om deras uppbyggnad av gruppen. Det finns också skillnader i medlemskap och kriterier och 

inflytande/mål med deltagandet mellan Socialdemokraterna i Örebro och partiföreningarna, 

där partiföreningarna var något mer modernt inriktade. När det kommer till kategorin går det 

att spåra/mäta aktiviteterna? var det lite svårt att analysera utifrån kategorin men det var 

möjligt att göra en analys utifrån (moderpartiet) Socialdemokraterna i Örebro och Inte rasist, 

men. Båda grupperna kunde mäta/spåra sina aktiviteter. Socialdemokraterna i Örebro ansåg 

att det var viktigt att det går att mäta aktiviteter för att se att saker blir gjorda, såsom att kunna 

visa att de håller sina vallöften medan Inte rasist, men mer använde det som ett sätt att 

bekräfta hur många som gillar och besöker deras Facebook. Så de mäter aktiviteter, men på 

olika sätt. Flest likheter fanns i kategorin information och kommunikation där både 

Socialdemokraterna i Örebro (och partiföreningarna) och IRM använde sig av modernt 

deltagande. 

Det fanns vissa hybridiseringstendenser hos partiföreningarna eftersom de hade 

en mer öppen syn på medlemskap och kunde tänka sig att låta medborgare delta utan att de är 

medlemmar i partiet, de samarbetar med olika organisationer och grupper i nätverkande syfte 

och att de är öppna för fler samarbeten, vilket är mer likt sociala rörelser, de blandar således 

organiseringsformer. Däremot fanns inte samma tendenser att urskilja hos 
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Socialdemokraterna i Örebro. I IRM fanns det också vissa hybrida tendenser, eftersom de 

använde internet som utgångspunkt för organisatorisk hybriditet där de uppmuntrar till 

traditionell organisering.  

6.1. Slutdiskussion  

När vi påbörjade den här studien försökte vi förhålla oss öppna inför vad studiens resultat 

skulle visa. Det hade varit lätt för oss att anta mycket om bägge grupper eftersom 

Socialdemokraterna i Örebro är ett parti och IRM finns på internet. Just därför blev vårt 

metodval med intervjuer extra viktigt för oss, där vi fick chans att få en djupare insikt i bägge 

grupper och möjligheten att se fler nyanser av modernt/traditionellt. Genom att vi har använt 

oss av intervjuer som vår huvudsakliga källa kan vi inte med säkerhet veta om våra 

informanter har gett oss hela sanningen i sina svar eller om de har modifierat sina svar till att 

låta bättre. Vi vill markera vår medvetenhet kring detta och studiens begränsningar kring det, 

men vi hoppas ändå att vår studie kan bidra med en kunskap inom fältet för hur politiskt 

deltagande kan vara organiserat och hur grupper kan delta. Vi hoppas att vår studie också kan 

verka som inspiration för fortsatt forskning inom området kring modernt och traditionellt 

deltagande samt hybridiseringstendenser. 

Det moderna deltagandet via internet blir allt mer populärt, kanske för att 

internet utgör ett enkelt medel för att få ut information och att nå ut med kommunikation. 

Vilket användes av både moderpartiet, partiföreningarna och IRM. Även om vår studie inte är 

tillräcklig för att vi ska kunna dra några generella slutsatser kan den kanske vara till nytta för 

partier som vill utveckla sin repertoar och undersöka andra former av deltagande. För fortsatt 

utveckling skulle det vara berikande att undersöka större delar av grupper eller fler grupper 

för att göra större och djupare jämförelser. Eller kanske mer långgående studier för att kunna 

spåra förändringar inom grupper. 

Att partier håller på att bli mer hybrida är inget tydligt mönster som vi kan 

urskilja från vår studie. Något som är intressant att uppmärksamma utifrån våra slutsatser är 

dock partiföreningarnas tanke om öppenhet kring medlemskapet, i förhållande till 

moderpartiet. Även om partiföreningarna visade upp mönster som förknippas med 

hybridisering genom att de har en mer öppen syn på medlemskap och deltar och vill delta i 

olika samarbeten och nätverk. Partiers traditionella strukturer som ofta regleras i stadgar kan 

ses som hindrande för hybridiseringar (Chadwick 2007:285, 295). Chadwick (2007) påpekar 

också detta eftersom det är mycket lättare för nätverk som MoveOn att bli hybrida, eftersom 

de saknar byråkratiska strukturer. Men hur ska man se på partiers mer hierarkiska strukturer? 
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Är de ett hinder eller är de en förutsättning för partiers existens? Om partiföreningen vill 

öppna för deltagande utan medlemskap, hur skulle moderpartiet då tackla den frågan? 

Stadgarna säger nej till ett öppet medlemskap, men skulle det kunna finnas undantag? 

Ur en demokratisk synvinkel kan det förändrade politiska deltagandet ses som 

både positivt och negativt. Negativt i den bemärkelsen att valdemokratin och politiska partier 

fortfarande spelar en stor roll i det nationella beslutsfattandet och det kan knappast ses som 

lyckat om de tappar medlemmar. Positivt i den bemärkelsen att deltagandet expanderats till 

flera arenor och det har luckrat upp gamla mönster och skapat förutsättningar för 

förbättringar. Men i en värld där modernisering och teknologiska framsteg för närvarande 

tycks ha väldigt få begränsningar, är det viktigt att även det traditionella deltagandet hänger 

med i förändringarna. För partierna behövs, eftersom de är en förutsättning för att 

valdemokratin, som den ser ut idag, ska fungera. 

Håller samhället på att bli mer hybridt? Blir partier mer hybrida och finns det 

moderna grupper som också är hybrida? Kanske. Utifrån vår studie kan vi konstatera att mer 

forskning behövs inom området, där man öppnar upp för dessa korsblandningar och 

blandningsformer av deltagande och undersöker för att förbättra de teoretiska utgångspunkter 

som finns. Hur ska man bättre kunna undersöka partier utan att fastna i det traditionella 

deltagandet? Och hur skulle forskningen kunna hjälpa partier att utvecklas? Hur ska man 

undersöka och se på grupper som IRM? Kan, bör, ska internet-baserade grupper gå, eller går 

de mot mer traditionella former? Dessa är några av många frågor vi ställer oss efter den här 

avslutade studien.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide för första intervjun med NH, Socialdemokratisk ombudsman. 

Bakgrund 

Berätta vad du gör här hos Socialdemokraterna?   

Hur kommer det sig att du började engagera dig inom Socialdemokraterna? 

VEM(vad) är de: 

1. Skulle du kunna beskriva hur organisationen för Socialdemokraterna i Örebro ser ut? 

2. Vad är Socialdemokraterna i Örebros roll inom partiet i stort/helhet? 

Hennes upplevelse: 

3. Vad känner du förenar medlemmar i Socialdemokraterna i Örebro? 

4. Kan du beskriva hur du upplever relationen mellan medlemmarna och partistyrelsen?  

HUR, engagerar de sig: 

1. Hur blir man medlem i ert parti? 

2. Hur kan era medlemmar engagera sig?   

3. Hur ofta sammankallar ni till möte med medlemmar?  

Hennes upplevelse: 

4. Om du skulle uppskatta, ungefär hur stor andel av era medlemmar kommer på mötena? 

5. Hur ser du på det personliga mötet inom partiet, t.ex. när medlemmar träffar varandra? 

VAD, är deras mål: 

1. Vilka vill Socialdemokraterna i Örebro påverka? 

Hennes upplevelse: 

2. Vilka vill du påverka genom ditt deltagande i Socialdemokraterna i Örebro? 

Information/kommunikation 

1. Hur kan era medlemmar ta del av partiinformation från er? 

2. Hur kommunicerar ni med era partimedlemmar? Kan ni ge något exempel? 

3. Hur kommunicerar ni med andra än era medlemmar? Kan ni ge något exempel? 

4. (Om hon inte själv nämner sociala medier: Använder ni några typer av sociala medier i er 

kommunikation?) 

Hennes upplevelse: 

5. Vilket kommunikations sett fördrar du? Och varför? 

Organisation och makt 

1. Vad känner du att partiet helst prioriterar: högt medlemsantal, involverade medlemmar, 

publicitet, inflytande på nationell nivå? 

2. Hur upplever du olika maktförhållanden i partiet? 
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3. Vad tycker du är bäst med att engagera sig inom Socialdemokraterna i Örebro? 

  

Till sist… Är det något mer du skulle vilja berätta/tillägga?  

  



 50 

Bilaga 2 

Intervjuguide för första intervjun med HJ för Inte rasist, men.  

Bakgrund 

1. Hur startade Inte rasist, men? 

2. Berätta vad du gör inom Inte rasist, men..?  

3. Hur kommer det sig att du började engagera dig inom Inte rasist, men?   

Vem (vad) är det? 

1. Kan du beskriva hur organisationen för Inte rasist, men ser ut?/Kan du beskriva hur 

Inte rasist, men är utformat? 

2. Vilken typ av funktion tycker du att Inte rasist, men fyller i samhället? 

3. Hur beskriver du Inte rasist, men när andra frågar? 

Hur, engagerar de sig? 

1. Om vi skulle vilja engagera oss/va med i Inte rasist, men, hur gör vi då? 

2. Har du någon uppfattning om hur många människor som följer och läser Inte rasist, 

men? 

3. Hur kan era följare engagera sig? (vilka kanaler finns för engagemang, 

blogg/facebook/direkt kontakt) 

4. Hur kan era följare delta? 

Vad, är era mål? 

1. Vilka vill Inte rasist, men nå ut till? 

2. Vilka eller vad vill Inte rasist, men påverka? 

3. Om SD skulle åka ur Riksdagen, tror du att Inte rasist, men som organisation/blogg 

skulle finnas kvar? Om ja: hur då?/vad skulle ändras? 

4. Har ni något mål med organisationen/blogg? - hur arbetar ni med detta mål? 

Information och kommunikation 

1. Hur kommunicerar ni inom Inte rasist, men med varandra? 

2. Hur kan era följare ta del av information från er? 

3. Hur kommunicerar ni med era följare/anhängare? 

4. Vilket sätt tycker ni är effektivast för att sprida ert budskap?  

Organisation och makt 

1. Hur kommer ni överens om vad som ska publicera/lägga upp på bloggen/Facebook? 

2. Har ni olika ansvarsroller inom inte rasist, men? 

3. Hur ser du på din roll inom inte rasist, men? 
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Är det något du vill tillägga och förtydliga? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide till första intervjun med AH ordförande i en S-förening och i Örebro 

kvinnoklubb. 

Bakgrund 

1. Berätta hur ditt politiska engagemang ser ut? 

2. Hur kommer det sig att du började engagera dig på det viset/just så? 

VEM(vad) är de: 

1. Skulle du kunna beskriva hur organisationen för föreningarna? 

2. Vilken typ av koppling har (föreningen) till Socialdemokraterna i stort/helhet? 

3. Vilket stöd har ni från Socialdemokraterna i Örebro? 

HUR, engagerar de sig: 

1. Hur blir man medlem i er förening/föreningar? 

2. Hur kan era medlemmar engagera sig? 

3. Hur ofta har ni möten med medlemmar i föreningen? 

Hennes upplevelse: 

4.   Om du skulle uppskatta, ungefär hur stor andel av era medlemmar kommer på mötena? 

5. Hur ser du på det personliga mötet inom föreningen, t.ex. när medlemmar träffar varandra? 

VAD, är deras mål: 

1. Vilka vill föreningarna påverka? 

2. Vad är målet med föreningarna? 

Hennes upplevelse: 

2. Vilka vill du påverka genom ditt deltagande i föreningarna? 

(Ev. Följdfråga: varför har du valt föreningen, varför tycker du den passar bäst?) 

Information/kommunikation 

1. Hur kan era medlemmar ta del av information från er förening? 

2. Hur kommunicerar ni med era medlemmar? Kan du ge något exempel? 

3. Hur kommunicerar ni med andra än era medlemmar? Kan ni ge något exempel? 

4. (Om hon inte själv nämner sociala medier: Använder ni några typer av sociala medier i er 

kommunikation?) 

Hennes upplevelse: 

5. Vilket kommunikations sett föredrar du? Och varför? 

Organisation och makt 

1. Vad känner du är viktigast för föreningen? 

2. Upplever du att vissa nom föreningen har mer att säga till om än andra? 
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3. Vad tycker du är bäst med att engagera sig inom föreningarna? 

  

Till sist.. Är det något mer du skulle vilja berätta/tillägga? 
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Bilaga 4  

Uppföljningsintervju med ombudsman NH för Socialdemokraterna i Örebro, 

intervjuguide 30/4 

1. Hur ser du på partiets uppgift att utse kandidater till förtroendeposter? 

2. Är det för partiets del viktigt att kunna se eller visa vad man har gjort? 

3. Om en person vill engagera sig inom Socialdemokraterna och tycker att ni gör väldigt 

bra saker som den gärna vill vara en del av, men känner att medlemsavgift är emot 

personens principer eftersom denne tycker att engagemang inte behöver ha en avgift. 

Vad skulle du säga till den personen? 

4. Hur påverkar Socialdemokraterna i stort vilka mål Socialdemokraterna i Örebro har? 

5. Vad innebär ideologi för Socialdemokraterna i Örebro? 

6. Vad tycker du är utmärkande med det politiska deltagandet i ett parti?   
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Bilaga 5 

Uppföljningsintervju med IRMs HJ, intervjuguide för 28/4 

1. Hur många är ni i IRM? 

2. Hur kommer det sig att de anslöt sig? 

3. Förra gången så frågade vi hur era följare kunde engagera sig och då svarade du bland 

annat att ni “försöker putta dom vidare till folk som gör vettigare saker än vad vi gör” 

- Kan du utveckla det svaret?/vad menar du med “putta vidare”? 

4. Har ni i IRM uttalat att du har en ledande roll/funktion? 

5. Hur viktigt anser du att Facebook är för ert deltagande? 

6. Tycker du att IRM är organiserade genom internet? 

7. Har du träffat alla i IRM personligen?   

8. Vilka inom IRM har tillgång till IRMs sociala medier, bloggen, vilka får publicera? 

9. När det gäller politiskt deltagande finns det olika typer av deltagande, t.ex partier, 

intressegrupper, organisationer, sociala rörelser, är det något du känner igen? 

10. Vid ja: Vad skulle du säga att ni är? på vilket sätt är ni “det”?  
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Bilaga 6 

Uppföljningsintervju med ordförande i partiföreningen, AH, intervjuguide: 

1. Vad skulle du säga är föreningarnas uppgift i Socialdemokraterna i Örebro? 

2. Vilket vikt lägger föreningarna vid att kunna se eller visa det man har gjort?/Är det för 

föreningarnas del viktigt att kunna se eller visa vad man har gjort? 

3. Om en person vill engagera sig inom någon av dina föreningar och tycker att ni gör väldigt 

bra saker som den vill vara en del av, men känner att medlemsavgift är emot personens 

principer eftersom denne tycker att engagemang inte behöver ha en avgift. Vad skulle du säga 

till den personen? 

4. Vad tycker du är utmärkande med det politiska deltagandet i ett parti? 

5. Hur ser du på deltagandet i föreningen? Finns det alternativa sätt att ha de föreningarna du 

är med i, där de inte går via socialdemokraterna, vore det intressant för dig? 
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Bilaga 7  

Hej Nina! 

Vi intervjuade dig inför en C-uppsats för några veckor sedan. Vi har ytterligare några frågor 

som vi hoppas du kan svara på, du behöver inte svara så jättelångt. Det viktigaste är att vi får 

ett svar, vilket vi vore hemskt tacksamma för.   

1.     Samarbetar Socialdemokraterna i Örebro med andra organisationer och/eller grupper? 

(utanför socialdemokraterna) 

2.     Om ni gör det: Isåfall hur? 

 

3.     Använder partiet internet för att organisera partiet lokalt?  

4.     Om ni gör det, ge exempel på hur: 

5.     Om ni inte gör det, vilka sätt använder ni: 
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Bilaga 8  

Hej Anna! 

Vi intervjuade dig inför en C-uppsats för några veckor sedan. Vi har ytterligare några frågor 

som vi hoppas du kan svara på, du behöver inte svara så jättelångt. Det viktigaste är att vi får 

ett svar, vilket vi vore hemskt tacksamma för. 

  

1.     Samarbetar någon av de föreningar du är med i, med andra organisationer och grupper? 

(utanför socialdemokraterna) 

2.     Om ni gör det: Isåfall hur? 

 

3.     Använder någon av dina föreningar internet för att organisera föreningen?  

4.     Om ni gör det, ge exempel på hur: 

5.     Om ni inte gör det, vilka sätt använder ni: 

 

 


