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Abstract 

Deltagandets mekanismer och hur de samverkar är en ständig fråga 
inom statsvetenskapen. Uppsatsförfattarna intresserar sig för 
deltagarparadoxen; att medborgare väljer att engagera sig politiskt 
trots att möjligheterna för att den enskildes deltagande påverkar 
utfallet är minimal. Utifrån teorier om deltagande och incitament för 
det samma skapar de en incitamentsmall som sedan utgör den 
teoretiska basen för en empirisk studie. Med kvalitativ metod 
undersöker författarna fallet Forsans kiosk i orten Dalby i Lunds 
kommun. De drar slutsatsen att de boende i Dalby engagerar sig i 
fallet av en rad olika anledningar. Det vanligast förekommande 
argumentet är att engagemanget följer av en känsla av frustration över 
att politiker i Lund beslutar saker utan Dalbybornas stöd. Vidare 
uttrycks en vilja att uttrycka sitt stöd för byn. Slutligen finner 
uppsatsförfattarna att resurser i form av humankapital och socialt 
kapital spelar en viktig roll för deltagandets omfattning. 

 
Nyckelord: deltagande, protest, missnöje, kommunpolitik, 
röstningskalkylen 
Antal ord: 8876 
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1 Inledning 

Vi tar vår utgångspunkt i studiet av medborgerligt deltagande i politiska processer 
och varför medborgare engagerar sig i frågor av politisk karaktär. Medborgar-
engagemang är kärnan i ett antal demokratiteorier och anses vara ett sätt att trygga 
demokratins fortlevnad; passiva medborgare ses till och med som ett allvarligt hot 
mot demokratin av vissa statsvetenskapliga teoretiker. Diskussionen kring hur ett 
samhälle ska gå till väga för att säkerställa engagemang hos medborgarna, samt 
paradoxen att många människor faktiskt engagerar sig i samhället trots att deras 
påverkansmöjligheter oftast är mycket små, intresserar oss. Det är detta intresse 
som leder oss in på vårt valda ämne; medborgardeltagande och vår frågeställning 
som lyder: 
 

Varför deltar medborgaren politiskt? 
 
Vi har valt den då den berör ett klassiskt statsvetenskapligt område som är 
relevant för att motivera valet av demokrati som styrelseskick.  

För att knyta vår frågeställning till ett empiriskt underlag genomför vi en 
fallstudie som bygger på ett antal intervjuer med personer som på ett eller annat 
sätt har varit engagerade i en proteströrelse. Vårt fall är kontroverserna kring 
flytten av Forsans kiosk i Dalby mellan 2004 och 2008 för att utröna personers 
motiv till deltagande i proteströrelsen. Fallet Forsans kiosk intresserar oss 
eftersom det väckte ett oväntat stort engagemang vilket beslutsfattarna inte var 
helt beredda på. Vår hypotes, som svar på frågan varför Forsans kiosk väckte så 
stort engagemang bland byborna, är att detta är ett uttryck för det avstånd som 
finns mellan den politiska eliten och den lilla medborgaren.  

1.1 Begreppsdefinitioner och avgränsning 

Utifrån vår frågeställning väcks frågor om vad vi egentligen menar med begreppet 
politiskt deltagande. Politiskt deltagande inbegriper en rad handlingar av vilka vi 
väljer att utgå från en definition som ges av Peter Esaiasson och Anders 
Westholm i boken ”Deltagandets mekanismer” från 2006. De menar att politiskt 
deltagande definieras som handlingar utförda i avsikt att påverka det kollektiva 
utfall vilket de kallar för resultat. För att vidare förklara detta delar de in politiskt 
deltagande i tre delar: handling, avsikt och utfall.  

Definitionen innebär att författarna beskriver politiskt deltagande som en 
fysisk handling där individen försöker utöva inflytande med avsikt att påverka 
något som har betydelse för en inte alltför snävt avgränsad grupp av människor 
(Esaiasson och Westholm, 2006: 15-16). När vi använder begreppet politiskt 
deltagande i denna uppsats är det denna definition som vi faller tillbaka på. Andra 
teoretiska begrepp som vi använder kursiveras första gången de dyker upp och 
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hänvisas till aktuell källa. Vid direkta citat och artikeltitlar används citations-
tecken. 

Begreppen politiskt engagemang, politiskt deltagande, medborgar-
engagemang och medborgardeltagande använder vi genom hela arbetet. De 
används genomgående som synonyma uttryck. 

Den underkategori av politiskt deltagande vår fallstudie fokuserar på är 
deltagande genom manifestation. Anledningen till detta är att denna form av 
deltagande är aktuell i det fall vi undersöker. 

1.2 Material 

Vi har ett antal huvudsakliga källor för vårt material. För det första använder vi 
mediearkiv och offentliga handlingar som beskriver händelseförloppet, det vill 
säga: vad som skedde och vad som rapporterades. Rapporteringen finner vi i 
Sydsvenska Dagbladets och Skånska Dagbladets arkiv. De offentliga dokumenten 
har vi begärt ut från Lunds kommun. 

För det andra finner vi vår teoretiska bas i två svenska antologier: 
Demokratins mekanismer, sammanställd av Mikael Gilljam och Jörgen 
Hermansson, samt Deltagandets mekanismer, sammanställd av Peter Esaiasson 
och Anders Westholm. Det teoretiska underlaget underbyggs även av artikeln 
“How Civic is the Civic Culture? Explaining Community Participation Using the 
2005 English Citizenship Survey”, skriven av Peter John, Edward Fieldhouse, 
Hanhua Liu från 2011. Utöver dessa använder vi Erling Lindéns sammanställning 
av Dalbys historia, Dalby med Nordens äldsta stenkyrka och första munkorden. 

För det tredje utgör vårt primärmaterial i form av intervjuerna en viktig del i 
vår uppsats. Slutligen använder vi oss av Metodpraktikan av Esaiason, Gilljam, 
Oscarsson och Wängnerud som metodologisk bas under uppsatsskrivandet. 
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2 Teoretisk utgångspunkt och metod 

I denna del redogör vi för den teoretiska bas som vi utgår ifrån och de metoder 
och tillvägagångssätt vi använder i vår fallstudie. 

2.1 Teori och tidigare forskning 

Det finns många definitioner av begreppet demokrati som sträcker sig hela vägen 
från den minimalistiska definitionen som Schumpeter argumenterade för till den 
av Dahl förespråkade mer omfattande synen. Gemensamt inkluderar dock alla 
definitioner någon form av medborgerligt deltagande. Forskningen om detta 
deltagande är en central del i den statsvetenskapliga disciplinen. Många är de 
lärda som har försökt ta reda på varför folk faktiskt väljer att engagera sig. Vårt 
val är att fokusera på teorier som handlar om medborgarnas deltagande. Till att 
börja med redogör vi för tidigare forskning på området och sedan studerar vi vårt 
valda fall utifrån dessa teorier. 

Tidigare forskning visar att sannolikheten för att den enskilde individens 
deltagande skulle avgöra det politiska utfallet är att anse som väldigt låg men ändå 
är det politiska engagemanget väl utbrett. Detta har förbryllat många statsvetare 
genom historien. Bäck, Teorell och Westholm redogör i antologin Deltagandets 
mekanismer för detta fenomen som Olson benämner the paradox of participation. 
Olson tar avstamp i forskningen om rationellt handlande och säger att det ligger 
en paradox i att personer deltar i det politiska spelet trots att det är låg sannolikhet 
för att den enskilde medborgarens engagemang har någon på påverkan på utfallet 
vilket således gör engagemanget irrationellt. Skolan om de rationella aktörerna är 
en central utgångspunkt för att kunna ta sig an denna paradox. Bäck m.fl. tar upp 
Rikers och Ordeshooks ekvation om rationellt deltagande, den s.k. 
röstningskalkylen, från 1968 (Bäck m.fl., 2006: 50-51): 
  

R = P * B - C 
  
Ekvationen, som utgår ifrån valdeltagande, har för syfte att bryta ned deltagande i 
mindre beståndsdelar för att sedan väga dem mot varandra. R står för den 
belöning, reward, som den deltagande får ut av sitt engagemang. P är 
sannolikheten, probability, för att medborgaren med sin röst kan avgöra 
valutgången. B är de fördelar, benefits, som erhålls om den kandidat eller det parti 
som medborgaren lagt sin röst på slutar som vinnare. Slutligen står C för de 
kostnader, costs, som är förknippade med deltagandet. En rationell individ bör 
enligt denna modell utnyttja sin rätt att rösta endast om P * B > C, alltså har man 
genom detta lyckats destillera fram tre avgörande faktorer för deltagande. 
Problemet med denna slutsats är att sannolikheten för den enskildes deltagande 
ska ha en avgörande roll är så försvinnande liten att produkten av denna och 
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fördelarna aldrig kommer överstiga kostnaderna. För att komma runt detta lägger 
Rikers och Ordeshooks till ytterligare en variabel, nämligen D som står för 
skyldighet, duty (Bäck m.fl., 2006: 51-52). Detta leder till följande formel: 
 
                       R = P * B - C + D 
  
Skyldighet åsyftar här de åtaganden som medborgaren känner att hon har 
gentemot samhället. Detta bygger alltså på att det finns normer i samhället som 
gör gällande att man bör försöka påverka den politiska beslutsprocessen. Om 
denna känsla av skyldighet är tillräckligt stark kan man således tänka sig att 
belöningen blir större än 0 även om sannolikheten att påverka är försumbart liten. 

Den här kalkylen kan, menar Bäck m.fl., utan svårigheter användas på andra 
former av deltagande som till exempel manifestationer, partiaktivitet och 
kontakter. Översatt till manifestation, vilket är vad vi undersöker, blir exempelvis 
R nyttan av att delta i ett demonstrationståg, P sannolikheten för att en persons 
deltagande är avgörande och B den marginella nyttan av att den frågan man 
demonstrerar för får genomslag (Bäck m.fl., 2006: 52). 

2.1.1 Selektiva incitament 

Den ovan nämnda variabeln skyldighet kan brytas ned i tre underkategorier vilka 
Bäck m.fl. menar är ett typer av selektiva incitament för deltagande. Ett selektivt 
incitament innebär en känsla av belåtenhet som tillfaller den som själv deltar och 
är frånkopplat det kollektiva utfallet. Selektiva incitament kan anta ett antal 
former utifrån vad det är som gör att individen upplever tillfredsställelse av att 
delta: 
 

• tillfredsställelse genom att leva upp till en norm 
• tillfredsställelse genom att uttrycka sin åsikt 
• tillfredsställelse genom underhållning 

  
Den första kategorin av selektiva incitament är att individen lever upp till de 
gällande samhällsnormerna för deltagande. Det upplevs exempelvis som en 
samhällelig plikt att delta i val varför en individ kan uppleva tillfredsställelse av 
att gå och rösta (Bäck m.fl., 2006: 53-54). Peter John, Edward Fieldhouse och 
Hanhua Liu tar i sin artikel ”How Civic is the Civic Culture? Explaining 
Community Participation Using the 2005 English Citizenship Survey” också upp 
normer som ett selektivt incitament för engagemang. Ett samhälle kan enligt deras 
uppfattning innebära det lokala samhället och den lokala gemenskapen och 
deltagande kan således även ge tillfredsställelse när en individ agerar i enlighet 
med de normer som finns i personens lokala kontext, exempelvis inom en 
granngemenskap eller en mindre bygd (John m.fl., 2011). 

Den tillfredställelse en individ får av att uttrycka sin åsikt eller visa sin 
lojalitet är den andra typen av selektiva incitament. Detta liknar Bäck m.fl. vid 
den sportintresserades incitament att följa sitt favoritlag på TV - resultatet lär inte 
förändras av att denne sitter där men det ger en personlig tillfredsställelse att få 
agera ut sina känslor på något sätt (Bäck m.fl., 2006: 53-54). 

Slutligen finns det en tredje typ av selektivt incitament som handlar om att 
individen tycker att det är underhållande att delta. Detta innebär att individen av 
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någon anledning finner ett nöje i att engagera sig och ta del av en politisk process. 
Detta kan bero på en mängd olika orsaker, för att nämna några skulle det kunna 
vara att deltagandet sker i goda vänners lag eller att det är lockande när stora 
händelser äger rum i en liten ort (Bäck m.fl., 2006: 53-54). 

2.1.2 Kollektiva incitament 

Utöver de selektiva incitamenten ser Bäck m.fl. även kollektiva incitament som en 
möjlig förklaring till varför personer väljer att delta. De selektiva incitamenten 
gynnar endast den enskilde deltagaren medan de kollektiva har önskvärda effekter 
även för andra. Incitamenten utgår även från individens syn på sannolikheten att 
det enskilda engagemanget kan påverka det slutliga utfallet. Förhållandet 
representeras i röstningskalkylen av ledet P * B. Vidare menar författarna att 
sannolikheten att den enskildes bidrag spelar en avgörande roll objektivt sett kan 
antas vara försvinnande liten. Dock spelar den upplevda och därmed subjektiva 
sannolikheten stor roll då en individ kan bli medryckt av stämningen i den grupp 
hon deltar i. Med detta i åtanke kan villkoret P * B > C rent subjektivt uppfyllas 
och deltagandet blir rationellt (Bäck m.fl., 2006: 53-54). Finkel och Muller har i 
studier visat att det vid manifestationer, i större utsträckning än andra deltagande-
former, finns inslag av dessa kollektiva incitament (Finkel och Muller, 1998). 

John m.fl. nämner även de kollektiva incitamenten som en viktig faktor för 
deltagande. Deras benämning är neighbourhood affect med vilket de menar att en 
person som känner en emotionell samhörighet med en lokalitet är mer benägen att 
engagera sig för den. I förlängningen handlar det här om identitetsskapande 
utifrån en gemenskap och de nämner det lokala planet som en arena för den här 
företeelsen. Begreppet inbegriper enligt författarna två aspekter, dels en känsla av 
samhörighet med närmiljön, dels en känsla av frustration och missnöje med att 
någon utomstående fattar beslut som påverkar den samma (John m.fl. 2011). I vår 
teoretiska modell väljer vi att kategorisera de argument för deltagande som 
uttrycker en känsla av samhörighet med närmiljön som kollektiva eftersom det i 
grunden handlar om att upprätthålla en gemenskap. De argument som faller in 
under den andra aspekten i definitionen, nämligen känslan av frustation och 
missnöje, kategoriserar vi som ett selektivt argument utifrån viljan att uttrycka sin 
åsikt. 

2.1.3 Resurser som incitament 

Enligt de teorier som Jan Teorell presenterar i antologin “Demokratins 
mekanismer” om vad som gör att personer engagerar sig i politiska processer 
urskiljs resurser som en förklaringsfaktor till deltagande. Han delar in resurser i 
tre olika kategorier: fysiskt kapital, humankapital och socialt kapital. Till det 
fysiska kapitalet räknar han vad han kallar för de traditionella resurserna i form 
av finansiella tillgångar, men även utrustning som datorer och hur mycket tid 
personen har att avsätta för sitt deltagande. Till humankapital räknar Teorell 
mänskliga förmågor såsom utbildningsnivå, kunskaper och andra färdigheter. 
Konkret skulle detta innebära att en persons utbildningsnivå är en faktor som 
påverkar hur mycket han/hon deltar i politiska processer. Den tredje typen av 
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resurser anser Teorell är socialt kapital i form av den tillgång till sociala nätverk 
som personen har. Med detta menar han att en person med många sociala 
kontakter har större chans att bjudas in att delta i olika processer och den sociala 
kretsen gynnar därmed deltagandet positivt (Teorell, 2003: 334-335). 

Tillämpat på röstningskalkylen kan tillgång till resurser uttryckas som det 
omvända sambandet till de kostnader som är kopplade till politiskt engagemang. 
En person som har stor tillgång till resurser i form av exempelvis tid upplever 
kostnaderna för ett engagemang som förhållandevis små, medan samma 
tidsåtgång för en person med knappare tidsresurser upplevs som ett mer kostsamt 
åtagande. Kostnaden och vikten av komponenten C är till följd av detta 
resonemang relativ och beroende av medborgarens resurser. Bäck m.fl. menar att 
kostnaderna på så sätt minskas för en person med stor tillgång till resurser varför 
balansen i röstningskalkylen lutar mer åt att ett deltagande blir lönsamt än för en 
person som har få resurser (Bäck m.fl., 2006: 55). 

2.2 Metod och tillvägagångssätt 

Vi använder en kvalitativ metod och genomför våra intervjuer utifrån vår 
forskningsfråga för att ta reda på vilka incitament de engagerade i proteströrelsen 
hade. De teorier vi använder oss av delar in incitamenten i olika kategorier, vilket 
vi redogör för ovan. De tre underkategorierna till de selektiva incitamenten 
benämner vi som följer: 
 
Figur 1: Selektiva incitament                     

                                  
Dessa incitamentkategorier använder vi som fack i vilka vi sorterar svaren vi får 
från våra intervjupersoner. Utöver de tre selektiva incitamenten använder vi även 
det kollektiva incitamentet som ett fack. Vår kompletta teoretiska mall illustreras 
nedan:                                 
 
Figur 2: Mall för incitament            
 Selektiva Kollektiva 

  Pliktkänsla Vilja att 
uttrycka sin 
åsikt 

Underhållande   

Argument 1         

Argument 2         

osv. 
 

        

  

Tillfredsställelse genom att leva upp till en norm → Pliktkänsla 
Tillfredsställelse genom att uttrycka sin åsikt       → Vilja att uttrycka sin åsikt 
Tillfredsställelse genom underhållning                 → Underhållande 
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Vi finner att ett antal argument är återkommande vilka vi under efterarbetet 
samordnar under en gemensam rubrik utifrån vad som utgör kärnan i argumenten. 
Vi gör detta för att kunna föra en diskussion som omfattar hela materialet. 

2.2.1 Intervjuernas utformning 

Våra intervjuer har som ändamål att ge en bild av hur situationen utspelade sig 
samt att ta reda på vilka argument de deltagande hade. Ytterligare vill vi få reda 
på vad våra intervjupersoners generella bild av manifestationen var, exempelvis 
vad de tror gjorde att andra personer valde att delta. Eftersom personerna vi träffar 
var, och i viss mån fortsatt är, engagerade och intresserade av frågan har de 
mycket att säga och därför väljer vi att genomföra intervjuerna i samtalsform 
såsom beskriven av Esaiasson m.fl. i Metodpraktikan. Våra frågor är öppet 
formulerade eftersom vi vill stimulera våra intervjupersoner att använda sina egna 
ord och berätta så mycket som möjligt om fallet. Vidare anser vi att formen 
samtalsintervju öppnar möjligheten för svar vi kanske inte hade väntat oss och 
tillåter oss att komma in på oväntade spår och ställa följdfrågor kring dessa 
(Esaiasson m.fl., 2007: 283-284). För att underlätta vårt senare arbete med 
intervjumaterialet spelar vi in våra intervjuer. 

Utöver detta vill vi även ta reda på information om personens liv och bak-
grund. Detta för att resurser tas upp i vårt teoretiska underlag som en viktig faktor 
för deltagande och engagemang. Vi ställer således frågor angående utbildning, 
nuvarande och tidigare yrkesliv och dylikt.  

Vi utgår från en relativt lös struktur med ett litet antal ämnen vi vill prata med 
personen om men i första hand låter vi personen själv berätta fritt, allt för att 
främja det öppna samtalet. De svar vi får kan vi sedan följa upp med vad vi har 
bedömer som relevanta följdfrågor utifrån våra teorier. Våra valda ämnen följer 
nedan: 
 

• Kioskens funktion och historia 
• Själva debatten och processen kring flytten 
• Orsaker till ditt och/eller folkets engagemang 
• Relationen till politiker och engagerade organisationer 

 
Dessa ämnen fungerar alltså som stödpelare för oss under intervjuernas gång och 
de fyra ämnena behandlas av alla våra intervjupersoner.     

Esaiasson m.fl. belyser den potentiella risk som finns med samtalsintervjuer, 
nämligen att personen som genomför intervjun påverkar de svar som personen 
som intervjuas vill ge. Personen kan exempelvis utgå från vad intervjuaren har för 
bakgrund och berätta om saker som hon tror intervjuaren är ovetandes om 
(Esaiasson m.fl. 2007: 301). I vårt fall anser vi att vår roll som studenter och icke 
boende i Dalby påverkar hur personerna förhåller sig till oss, bl.a. vill de förklara 
hur det är att bo i Dalby och berätta om byns historia. Detta uppmuntrar vi 
eftersom vi anser att detta är nyttigt för oss att förstå i vårt arbete. Vi anser utifrån 
detta att intervjuareffekterna som vi har på samtalets gång har gett oss en positiv 
påverkan då de stimulerar personerna att berätta mer om saker vi är intresserade 
av. Vi är även medvetna om att vår position som utomstående, dvs. icke 
Dalbybor, potentiellt kan bidra till minskat förtroende. Det öppna samtalet med 
mycket frihet för intervjupersonen hoppas vi motverkar detta. 



 

 8 

Ytterligare en risk vi ser i en samtalsintervjusituation är att vi med vår 
teoretiska förförståelse ställer ledande frågor för att bekräfta vad vi tror att 
personerna anser. För att undvika detta utgår vi från våra stödpelare i form av 
ämnen vi vill prata om och ställer öppna frågor. 

Avslutningsvis ser vi en risk i att vi under intervjuprocessen färgas av de 
personer vi träffar och har träffat tidigare. Detta skulle innebära att de senare 
intervjuerna påverkas av de tidigare. Vi tror att detta är svårt att undvika, men 
genom att utgå från vår mall över ämnen utformar vi trots detta intervjuerna på 
samma sätt med samtliga personer vilket minimerar denna risk. 

2.2.2 Val av intervjupersoner 

I valet av våra intervjupersoner utgår vi först och främst ifrån att intervjua centrala 
personer i processen kring flytten av Forsans Kiosk. Detta i enlighet med vad som 
beskrivs om samtalsintervjuer av Esaiason, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 
där de benämner det som urval efter centralitet. Dessa centrala personer 
identifierar vi efter att ha granskat det mediematerial och de offentliga handlingar 
som vi tidigare nämnt. Esaiason m.fl. nämner också att det i urvalsprocessen är 
vanligt med det som kallas snöbollsurval vilket betyder att centrala informanter 
hänvisar vidare till potentiella andra intervjupersoner (Esaiason et al. 2007: 291). 
Detta sker även under vår urvalsprocess. Vi börjar med personer vi anser var 
centrala och får därefter rekommendationer att söka upp andra som var 
involverade. Vårt totala antal intervjuade personer är fem personer. 

2.2.3 Redovisning av intervjuerna 

Vi redovisar argumenten som framkommer i våra intervjuer obundet av vilken av 
våra intervjupersoner som framfört dem. Detta innebär att resultatet hänvisas till 
intervjumaterialet som helhet. Vår motivering av detta val är att vi under 
intervjuerna ber personerna att berätta om de generella argument för deltagande 
som förekom under protesten. Anledningen till att vi ställer denna fråga är att 
antalet personer vi intervjuar är begränsat. Med detta sagt väljer vi våra intervju-
personer på ett strategiskt vis, som tidigare nämnt, utifrån centralitetsprincipen, 
varför vi anser att de är representativa och har den insyn i proteströrelsen som 
krävs för att kunna ge de generella svar vi söker. Detta innebär att argumenten 
inte kan knytas specifikt till personen i fråga utan till rörelsen som helhet. 
Argumenten vi redovisar som resultat av våra intervjuer är alltså våra 
intervjupersoners uppfattning om generella motiv för samtliga deltagare. De 
personer vi intervjuar presenteras i källförteckningen. 



 

 9 

3 Fallstudie Forsans kiosk 

År 1963 öppnade Gunhild Fors vad som kom att bli Skånes kanske mest 
uppmärksammade kiosk, Forsans kiosk. Belägen i Dalby centrum blev kiosken 
snabbt en samlingsplats och ett naturligt tillhåll för Dalbyborna. Sonen och 
svärdottern, Sven och Rut, tog över verksamheten och drev den tills dess att den 
tvingades stänga i början av 2008. Vi undersöker fallet Forsans kiosk utifrån de 
protester mot flytten som pågick från det att frågan första gången kom upp, 2005, 
till dess att den slutligen stängde 2008. Vi börjar med att redogöra för byns 
historia, för att sätta in fallbeskrivningen i en social kontext, varefter vi beskriver 
händelseförloppet under processen när kiosken flyttades och redovisar 
avslutningsvis resultaten av de intervjuer vi genomfört med personer med 
anknytning till proteströrelsen och Forsans kiosk.       
 

3.1 Historisk bakgrund 

Dalby är en ort belägen cirka en mil utanför Lund. Sedan 1974 utgör orten en del 
av Lunds kommun. I dag bor cirka 7000 invånare i vad som är kommunens näst 
största tätort. Liksom kommunens övergripande mål planeras även Dalby att växa 
de kommande åren (Dalby förr och nu, Lunds kommun, 2011-01-12). 

Dalbys historia tar sin början redan före medeltiden som den dominerande 
orten i bygden innan Lund växte i betydelse, varför Dalby redan från början har 
en egen prägel och skiljer sig från andra orter i närområdet. Erling Lindén ger i sin 
sammanställning Dalby med Nordens äldsta stenkyrka och första munkorden en 
historisk överblick av byns utveckling fram till modern tid. Han berättar att Dalby 
för första gången nämns av historiska källor år 1076 beskriven som Skånes första 
stad men menar att det finns anledning att tro att byn till och med är äldre än så. 
Efter färdigställandet av Dalby kyrka och dess tillhörande kloster dominerar orten 
området under hela medeltiden (Lindén, 1990: 3-16). 

Dalby förlorar sedermera sin ställning som huvudort i området samtidigt 
som Lund växer i betydelse. Lindén citerar historikern Knut Knutsson som be-
skriver hur byn på 1700-talet består av 37 gårdar och 13 gatuhus som var i mycket 
dåligt skick (Lindén, 1990: 39-42). 

År 1822 splittrades Dalby upp då marken skiftades och bönderna anvisades 
till nya platser. Detta innebar, enligt Lindén, att byn fick en ny funktion som 
samlingspunkt för bönderna som flyttat längre från byns centrum. I samband med 
att orten förändrades på detta vis tog även stenbrytningen fart och Dalby blev en 
särpräglad arbetarby. Stenbrotten kring tätorten blev byns stora arbetsplatser och 
från 1800-talet och framåt har stora anläggningar växt upp i områdena kring byn. 
Stennäringen sysselsätter alltjämt i dag ett par hundra arbetare vid bruket Siporex 
strax utanför byn (Lindén, 1990: 71-73). 



 

 10 

Dalby järnvägsförbands med Malmö i slutet av 1800-talet, vilket Lindén 
menar ledde till en utbyggnad av byns jordbruk. Bönderna kunde nu sälja sina 
varor enklare och industrierna byggdes ut när transporterna blev billigare. 
Järnvägen ledde också till att nytt folk letade sig till byn. Under början av 1900-
talet gick omkring 25 tåg varje dag till och från Dalby, och människor kunde nu 
bosätta sig på landet och pendla till tätorterna Lund eller Malmö. Villaområden 
bredde ut sig och dessa följdes under efterkrigstiden av radhus. I takt med 
utvecklingen ville befolkningen under slutet av 1970-talet att byns köpcentrum 
skulle utvidgas att omfatta delar av den gamla bykärnan. Förslaget innebar att de 
gamla byggnaderna skulle ge plats åt nya hus, vilket väckte debatt kring 
bevarandet av Dalbys kulturella miljö. Resultatet av denna diskussion, menar 
Lindén, blev att en bevaringsplan för Dalby centrum gjordes upp av Lunds 
kommun år 1980, vilken innebar att 13 byggnader ansågs som kulturhistoriskt 
värdefulla. Lindén beklagar att bevaringsplanen inte omfattar bycentrum som 
helhet utan istället tar upp enskilda byggnader för sig, eftersom han menar att det 
är det samlade intrycket av byn som ger besökaren en känsla av hur den historiska 
miljön sett ut (Lindén, 1990: 75-78). Exempelvis omfattar bevaringsplanen den 
stenmur som omgärdar kyrkan och går igenom den tomt som Forsans kiosk ligger 
på. Vidare hyser Lindén ett mycket lågt förtroende för politikernas intresse av att 
bevara byns kärna och betonar att det är Dalbyborna som genom 
tidningsinsändare och opinionsväckande förvaltar Dalbys historiska arv (Lindén, 
1990: 78). 

3.2 Forsans försvinnande 

I nyhetssammanhang nämns flytten av Forsans kiosk för första gången 2005 då en 
ny detaljplan antas för markområdet kiosken ligger på (Kiosken i Dalby måste 
flyttas, Sydsvenska Dagbladet, 2005-09-09). Syftet som nämns i detaljplanen från 
22 september 2005 vilken rör korsvirkeshuset, tidigare kallad Slöjdboden, är att 
"pröva lämpligheten att tillåta att fastigheten får användas för ändamål som är 
förenliga med byggnadens kulturhistoriska värde samt att skydda den 
kulturhistoriskt, värdefulla bebyggelsemiljön”. I planförslaget ingår en var-
samhetsbestämmelse (vilken betyder att en generell varsamhet ska gälla för 
utvecklingen av området kring kyrkan), en reglering av kyrkans behov av 
parkering samt ett beslut om att Forsans kiosk inte ska beviljas en permanent 
byggrätt. Det argument som anges för att kiosken inte ska beviljas byggrätt är att 
byggnaden inte passar in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Kiosken har 
fram till nu besuttit ett tillfälligt bygglov vilket enligt plan- och bygglagen längst 
kan förlängas till 2007-07-01. Detta betyder att den måste vara borta innan dess. 
Från kommunens sida har man genom Lundafastigheter, Lunds kommuns 
fastighetsbolag som förvaltar kommunägda fastigheter, även för avsikt att sälja 
Slöjdboden eftersom det går emot den kommunala principen att inte ha 
outnyttjade byggnader i sin ägo (Sammanträdesprotokoll, byggnadsnämnden i 
Lunds kommun, 2005-09-22). 

Protesterna kommer igång redan när ärendet uppmärksammas för första 
gången. I december 2005 startas en namninsamling med syfte att uppmärksamma 
politikerna i Lund på hur viktig kiosken är för Dalby. I det här skedet är 
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kommunen tydlig med att poängtera att kiosken ska få möjlighet att 
omlokaliseras. Ägarna till kiosken menar att den ligger bra där den ligger och 
förstår inte varför den ska behöva flytta (Dalbybornas mötesplats..,Sydsvenska 
Dagbladet, 2005-12-28). Under 2006 avtog rapporteringen i frågan såväl som 
protesternas omfattning. Bevarandet av Forsans tas upp av ett antal lokalpolitiker i 
deras personvalskampanjer inför kommunalvalet men hur stort genomslag frågan 
får är svårt att utläsa från rapporteringen. 

I november 2007 manar byarådet till upprop vid kiosken. De menar att det 
fortfarande finns hopp och att ingenting är över förrän beslutet är verkställt. 
Sydsvenska Dagbladet rapporterar att cirka 70 personer samlas den tionde 
november för att uttrycka sitt missnöje mot beslutet om flytten (Upprop för 
Forsans gatukök i Dalby, Sydsvenska Dagbladet, 2007-11-10). 

I en tjänsteskrivelse från 2008 framgår att det under hösten 2007 och början 
av våren 2008 har förekommit kontakt mellan ägarna till Forsans kiosk och 
tjänstemän från serviceförvaltningen, tekniska förvaltningen och stads-
byggnadskontoret i syfte att undersöka alternativa uppställningsplatser för 
kiosken. Två förslag till ny placering presenteras men båda avböjs av ägarna 
(Sammanträdesprotokoll, byggnadsnämnden i Lunds kommun, 2008-08-12). 
Enligt ägarna är de förslag som ges orealistiska efterson de inte fungerar för 
verksamheten (Intervju med Sven och Rut Fors, 2011-12-05). I en tjänsteskrivelse 
från stadsbyggnadskontoret föreslås att Sven Fors åläggs ett vite om 100 000 kr 
om inte kiosken är bortforslad inom tre månader. Den 21 augusti 2008 fattar 
byggnadsnämnden beslut i enlighet med denna skrivelse. Tre av nämnds-
medlemmarna yrkar i enlighet med förslaget från stadsbyggnadskontorets medan 
två förespråkar att vitet ska sänkas till 50 000 och tiden för bortforsling förlängas 
till sex månader (Sammanträdesprotokoll, byggnadsnämnden i Lunds kommun, 
2008-08-21).       

Den första februari 2008 uppmärksammas möjligheten att tillämpa den så 
kallade Kirunalagen på flytten av Forsans kiosk. Kirunalagen innebär att en 
byggnad vid omlokalisering inte omfattas av samma krav på bygglov eftersom 
den på den nya platsen inte räknas som ett nybygge. Saken undersöks men 
möjligheten utesluts snart (Lag från Kiruna kan rädda Forsans kiosk, Sydsvenska 
Dagbladet, 2008-02-01). 

Makarna Fors beslutar sig för att stänga kiosken efter att ha förhandlat med 
Lunds kommun och inte kommit till en lösning. De anser att en flytt vore för 
kostsam och bestämmer att den 29 februari 2008 blir kioskens sista öppetdag. 
Sista dagen i kioskens historia blir kanske den mest välbesökta. Mycket folk 
samlas för att ta en sista korv, samtala och uttrycka sin tacksamhet mot Sven och 
Rut Fors. Bo Palmaer, ordförande i byarådet, överlämnar blommor till paret Fors 
med orden “Det är en institution som försvinner” (Sista korven är serverad, 
Skånska Dagbladet, 2008-02-29). Sydsvenska Dagbladet rapporterar från sista 
dagen och berättar om långa köer och sentimentala besökare (Gravkorv och 
blommor på Forsans sista dag, Sydsvenska Dagbladet, 2008-03-01). 

Det dröjer fram till juli 2010 innan byggnaden slutligen forslas bort. Sven 
Fors har lyckats sälja den (Bulten hittad, nu rullar Forsans mot nya mål, 
Sydsvenska Dagbladet, 2009-07-21). Trots den försenade flytten utkrävs aldrig 
det vite som byggnadsnämnden beslutat om. 
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3.3 Intervjuer 

De samlade argument som framkommer under våra intervjuer samordnar vi och 
kategoriserar med efterföljande förklaring av kategorierna nedan: 
  
Figur 4: Argument efter kategori                         
       
   Selektiva Kollektiva 

  Pliktkänsla Vilja att 
uttrycka sin 
åsikt 

Underhållande   

Argument Sympati med 
makarna Fors 

Protest mot 
det politiska 
avståndet 

Vara med när 
det händer 
något 

Kioskens 
funktion 

 Medborgerlig 
plikt 

    Samhörighet 
med närmiljön 

       Makarna Fors 
samhälls-
funktion 

Källa: intervjumaterial från samtliga intervjuer under perioden 5-13 december 
2011 

3.3.1 Sympati med makarna Fors 

De argument för engagemang vi samordnar under rubriken sympati med makarna 
Fors omfattar argument för deltagande motiverat av en personlig kontakt med 
makarna Fors. Till detta räknar vi även uttalanden grundade i sympati till följd av 
vad som hänt dem. Våra intervjupersoner anger exempelvis att det hela var ett 
övergrepp mot Rut och Sven och att man ville ge ett personligt stöd till dem.  
 

3.3.2 Medborgerlig plikt att ställa upp 

De argument för engagemang vi samordnar under rubriken medborgerlig plikt att 
ställa upp omfattar argument för deltagande motiverat av att man som 
medborgare i ett demokratiskt samhälle har en plikt att delta när man anser att en 
process inte har gått rätt till. Exempel på argument som framförs av våra 
intervjupersoner är att deltagandet var en protest mot behandlingen av ärendet och 
att man måste kämpa för att höras i det politiska klimatet. 
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3.3.3 Protest mot det politiska avståndet 

De argument för engagemang vi samordnar under rubriken protest mot det 
politiska avståndet omfattar argument för deltagande motiverat av att Dalbyborna 
vänder sig mot att utomstående beslutar om vad man uppfattar som Dalbyfrågor. 
Under våra intervjuer lyfter våra intervjupersoner exempelvis fram att de 
engagerat sig för att man som Dalbybo känt sig åsidosatt och att man inte vill att 
byråkraterna från Lund ska komma och sätta sig på dem. 

3.3.4 Vara med när det händer något 

De argument för engagemang vi samordnar under rubriken vara med när det 
händer något omfattar argument för deltagande motiverat av att folk anslöt sig till 
protesten av den enkla anledningen att de ville vara på plats och delta när det 
händer något i byn. 

3.3.5 Kioskens funktion 

De argument för engagemang vi samordnar under rubriken kioskens funktion 
omfattar argument för deltagande motiverat av att kiosken hade en kollektiv 
funktion som samlingspunkt och var en sammanhållande faktor i byn. De 
argument som framfördes under våra intervjuer och som vi kategoriserat under 
denna rubrik är exempelvis att kiosken var en del av Dalby och att det var 
praktiskt med dess tillgänglighet. 

3.3.6 Samhörighet med närmiljön 

De argument för engagemang vi samordnar under rubriken samhörighet med 
närmiljön omfattar argument för deltagande motiverat utifrån att kiosken och 
Dalby som ort har en identitetsmässig sammankoppling. Exempel på argument 
som framförs av våra intervjupersoner är att Dalby ju var kiosken och man ville se 
efter Dalby. 
 

3.3.7 Makarna Fors samhällsfunktion 

De argument för engagemang vi samordnar under rubriken makarna Fors 
samhällsfunktion omfattar argument för deltagande motiverat utifrån att makarna 
Fors utförde ett samhällsnyttigt arbete eftersom de tog hand om byns ungdomar 
genom att ge dem en tillhållsplats och se till att de skötte sig. Våra 
intervjupersoner lyfter fram argument för engagemang exempelvis utifrån att 
Sven och Rut Fors såg efter ungdomarna och att folk hade sett att det fungerade. 
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3.3.8 Personliga emotionella argument 

Inom ramen för våra intervjuer lyfts även argument fram som vi har samordnat 
under rubriken personliga emotionella argument. Dessa faller utanför modellens 
kategorier. De redovisas mot bakgrund av detta enskilt och tas inte upp i 
modellen. Argumenten grundar sig i den personliga relationen vår intervjuperson 
upplever sig ha till kiosken och den sentimentala känsla som hon känner kring 
frågan. Exempelvis säger personerna vi intervjuar att kiosken alltid legat där och 
att folk hade en känslomässig koppling till den. 

3.3.9 Central person 

Personerna vi talar med lyfter, utöver de argument som vi redogjort för ovan, även 
fram den roll som den dåvarande och sedermera avlidne ordföranden för byarådet, 
Bo Palmaer, spelade inom proteströrelsen. De beskriver honom som en driven och 
engagerad person som visste hur man skulle driva frågor av politisk karaktär. De 
personer vi träffar berättar att Palmaer var f.d. politiker på kommunnivå och att 
han emellanåt tog hjälp av de kontakter han hade med politiker i Lund för att 
driva Dalbyfrågor. De säger vidare att han samlade folket i byn och fick saker att 
hända, och menar att om han inte varit engagerad för frågan hade protesten blivit 
väsentligt mindre i sin omfattning. Inte heller dessa uttalanden går att hänföra till 
modellens kategorier och redovisas därför enskilt. 
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4 Analys 

I detta avsnitt redovisar vi de mest frekvent förekommande svarskategorier av 
dem vi tar upp i kapitel III och kopplar dem till våra teorier om medborgar-
deltagande. 

4.1 Vilja att uttrycka sin åsikt 

Det vanligast förekommande argumentet vi stöter på under samtalsintervjuerna är 
att Dalbyborna känner sig överkörda av politikerna i Lund. Det politiska avståndet 
mellan Dalby och Lund upplevs som stort och de politiker som styr menar man 
varken är representativa för befolkningen eller de frågor Dalbyborna är 
intresserade av. I våra intervjuer framkommer vid upprepade tillfällen att 
demonstranterna vid tillfället ansåg att Lundapolitikerna inte visste tillräckligt om 
Dalby i allmänhet och kiosken i synnerhet och att de hade beslutat i frågan utan 
att ta hänsyn till Dalbyborna. Den generella känslan bland de deltagande var, 
enligt våra intervjupersoner, att man ville säga ifrån och visa för politikerna att de 
inte hade insikt i hur byn fungerar. Forsans kiosk fick symbolisera den kamp om 
politisk representation som många mindre orter tampas med. 

Argumenten som grundar sig i denna inställning har vi sorterat gemensamt 
som ett selektivt argument utifrån viljan att uttrycka sin åsikt. För att återkoppla 
detta resultat till röstningskalkylen där selektiva incitament bryts ut ur 
komponenten D, duty, menar vi att deltagandet kommer till stånd eftersom de 
enskilda personernas kostnad för ett engagemang uppvägs av att D ökar när de får 
tillfälle att uttrycka sin åsikt såsom illustrerat nedan. 
 
R = P * B - C + D  
 
 

4.2 Andra selektiva incitament 

Inom ramen för våra samtal ger personerna även argument grundade i andra typer 
av selektiva incitament. Våra intervjupersoner ger uttryck för en känsla av 
sympati för makarna Fors kombinerat med att de menar att det är varje persons 
plikt att ställa upp för dem i den utsatta situation de befann sig i. Sven och Rut 
Fors personliga öde engagerar Dalbyborna som upplever behandlingen av dem 
som orättvis, och deras engagemang blir ett sätt att stötta kioskägarna. Vi sätter 
två rubriker på dessa argument, dels den medborgerliga plikten, dels sympatin för 

Om D ökar blir värdet av röstningskalkylen positivt 
och konsekvensen blir då att deltagande lönar sig 
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makarna Fors.  
Ytterligare selektiva incitament som framkommer under våra intervjuer är 

att de protesterande deltar eftersom de känner att det underhållande att vara med 
när det händer något i byn. Den underhållning vi här åsyftar är i form av att det 
händer något och att det i sig lockar människor att delta. Vi kan inte med säkerhet 
säga att detta var ett utbrett argument bland deltagarna.  Det empiriska underlaget 
stöder alltså inte detta fullt ut som ett incitament för deltagarna, vilket vi anser 
bero på att våra intervjupersoner, på grund seriositeten av deras eget engagemang, 
inte är benägna att framhäva detta som en faktor. 

De ovan nämnda argumenten är alla uttryck för selektiva incitament vilka 
kan brytas ur komponenten D i röstningskalkylen såsom redogjort för av Bäck 
m.fl. Deltagarnas engagemang drivs således, på samma vis som ovan, av att 
värdet av D ökar vilket resulterar i att kostnaderna av engagemanget blir 
uppvägda (Bäck m.fl., 2006: 50-51). 

4.3 Kollektiva incitament 

Det framkommer i intervjuerna att många Dalbybor kände en emotionell koppling 
till Forsans kiosk. Det kan vara genom minnen från gångerna de handlat där eller 
utifrån den tid de som ungdomar hängde vid kiosken om kvällarna. Kiosken 
upplevdes, menar våra intervjupersoner, som en del av Dalbys identitet och 
proteströrelsen frammanades ur denna känsla. John m.fl. lyfter i sin diskussion om 
neighbourhood affect fram just denna känsla av samhörighet med det lokala 
planet som viktig för det politiska engagemanget i en fråga. Om det finns en stark 
gemenskap och ett känslomässigt band till det lokala samhället är chanserna för 
engagemang större. I motsats till detta, menar John m.fl. att det kan skapas starka 
motsättningar om ett samhälle påverkas kraftigt av att en aktör som inte är del av 
den gemensamma identiteten har för stor inverkan på det lokala beslutsfattandet 
(John m.fl. 2011).  

Andra argument som kan kategoriseras som kollektiva är att intervju-
personerna betonar kiosken och makarna Fors funktion i Dalby. Det framkommer 
att många engagerade sig med motiveringen att kiosken fyllde en viktig praktisk 
funktion i Dalby. Möjligheten att lätt och snabbt kunna äta någonting på 
kvällskvisten, såväl för Dalbybor som för passerande, samt att kunna inhandla 
vardagliga varor som exempelvis cigaretter betonas av våra intervjupersoner. 
Kanske än viktigare än denna handelsmässiga funktion var kioskens sociala 
funktion, vilket även det framkommer under intervjuerna. Med makarna Sven och 
Rut Fors funktion menar våra intervjupersoner det sociala arbete som de utförde. 
Det framkommer under intervjuerna att många ungdomar uppehöll sig vid Forsans 
under kvällstid. Makarna såg då efter dem och hade tack vare detta en god insikt i 
vad som skedde i dessa gäng. Denna relation med ungdomarna uppskattades av 
såväl föräldrar som sociala myndigheter. Fors berättar själva att de hade en god 
kontakt och samarbetade med den lokala polisen för att förebygga brott i Dalby. 

Bäck m.fl. menar att argument som syftar till det gemensamma bästa är att 
räkna som kollektiva incitament för deltagande. Argumenten vi ordnat till denna 
kategori härstammar alla ur en argumentation som rör Dalby som helhet och 
kioskens funktion i den samma (Bäck m.fl. 2006: 53-54). Samtliga kollektiva 
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incitament representeras av ledet P * B i röstningskalkylen, vilket innebär att 
kostnaderna för engagemanget kompenseras genom att den kollektiva nyttan av 
engagemanget, i detta fall vinningen av att ha kiosken kvar i byn, ökar. 

 
 
R = P * B - C + D  
 

4.4 Resurser 

Vid upprepade tillfällen under våra intervjuer återkommer intervjupersonerna till 
den betydande roll som byarådets dåvarande ordförande, Bo Palmaer, spelade för 
proteströrelsen. Personerna vi pratar med menar att rörelsen drevs av Palmaer och 
att den inte varit lika framstående utan hans drivkraft. De lyfter fram att han med 
sin erfarenhet från kommunpolitik och sina kontakter var anledningen till att 
byarådet lyckades lyfta upp frågor på den politiska dagordningen även i Lund och 
att han engagerade folket i byn. På detta vis menar våra intervjupersoner att 
rörelsen inte hade varit den samma utan Palmaer och hans personliga tillgångar 
bestående av kontakter och färdigheter. Han lyckades även få många personer att 
sluta upp och visa sitt stöd för Forsans tack vare det förtroende han ingav dem. 
Intervjupersonerna menar att Dalbyborna visste att Palmaer hade en näsa för 
politik och hade kunskap om hur man driver frågor, varför chansen att rörelsen 
skulle bli framgångsrik ökade när han ledde den. Således anser våra 
intervjupersoner att engagemanget och deltagandet till stor del berodde på 
Palmaer och hans personlighet som ledare. 

De resurser som våra intervjupersoner menar att Palmaer hade är enligt 
Teorell exempel på socialt kapital och humankapital. Hans personliga för-
utsättningar utifrån tillgången på dessa typer av kapital gjorde honom 
framgångsrik som ledare för byarådet. De kontakter han hade inom politiken 
omfattas av hans sociala kapital vilket han använde flitigt för att kunna driva 
politiska frågor. Hans humankapital bestod av en kännedom om hur politiska 
processer fungerar, vilken han tillgodogjort sig genom sin bakgrund som politiker. 
Detta gjorde att han visste han hur han skulle agera för att maximera sin 
genomslagskraft (Teorell, 2003: 334-335). Det sociala kapitalet kom till 
användning när han kommunicerade med sina kontakter inom politiken i Lund 
och humankapitalet använde han när han, tack vare sin bakgrund som politiker på 
lokalnivå, utnyttjade sina kunskaper om hur man bäst skulle agera under 
processen med Forsans kiosk (Teorell, 2003: 334-335).  

Att Palmaer lyckades engagera personer i byn genom att vara en 
framgångsrik och förtroendeingivande ledare för byarådet härleds därmed till hans 
tillgång till resurser. Tillämpat på röstningskalkylen innebär detta att den 
personliga ekvationen för Palmaers engagemang redan från början omfattade en 
låg kostnad för engagemang, vilket gjorde att han upplevde sitt deltagande i 
Dalbypolitiken som lönsamt redan vid en liten utsikt för belöning. Palmaers låga 
värde på ledet C påverkade även omfattningen av deltagande bland andra 
personer. Hans engagemang och administrativa förmåga underlättade för andra 
och minskade således deras kostnader för att delta. 

Värdet för P * B ökar när de kollektiva incitamenten 
betonas vilket gör att deltagandet blir lönsamt 
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R = P * B - C + D  
 

 

En resursstark persons deltagande minskar värdet för 
C vilket gör att deltagandet blir lönsamt 
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Det politiska avståndet 

Det argumentet som utan tvekan är mest frekvent förekommande under våra 
intervjuer är att personer deltog för att protestera mot det politiska avståndet man 
känner finns mellan huvudorten och övriga tätorter. Det här stödjer vår inledande 
hypotes om att det politiska avståndet mellan Dalby och Lund har en inverkan på 
Dalbybornas benägenhet att engagera sig i proteströrelsen. Denna föreställning 
finner vi ett starkt stöd för under våra intervjuer men spridningen av denna 
uppfattning är mer utbredd än vi på förhand trodde. Dalbyborna enades i 
uppfattningen att Lundapolitikerna saknar kunskap om Dalby och därmed inte har 
rätt att avgöra en Dalbyinstitution som Forsans kiosks öde. 

Uppfattningen om att någonting kommer utifrån förutsätter att det i motsats 
till detta finns något som är innanför, dvs. något som är Dalbypolitiskt och står i 
motsats till vad som är Lundapolitiskt. Vid ett flertal tillfällen under våra 
intervjuer lyfter personerna vi talar med fram att Dalby tidigare hade ett mer 
aktivt partipolitiskt liv. Detta var, enligt personerna vi talat med, under tiden när 
Dalby hade en egen kommundelsnämnd och, än tidigare än det, under tiden Dalby 
var en egen kommun. Det politiska livet efter att Lund, såsom personerna 
beskriver det, tagit över har inneburit ett falnande engagemang bland Dalbyborna, 
och personer har svårt att känna att de har någon möjlighet att påverka eller göra 
sin röst hörd. Utvecklingen i denna riktning anser vi är en faktor som gör att 
engagemanget för Forsans omfattar en mängd Dalbybor. 

Vi menar att känslan av politiskt åsidosättande från den stora kommunen 
Lunds sida gör att ett Lundapolitiskt förakt sprider sig i orten. Detta innebär att 
uppfattningen om att politikerna från Lund bara bryr sig om sina egna frågor och 
konsekvent struntar i frågor rörande de östra kommundelarna antas som en 
självklar sanning och det påverkar även förtroendet för de politiska partierna.  

Vidare menar vi att frågan kring Forsans kiosk skapade ett ytterligare 
missnöje med hur det politiska arbetet går till i kommunen och att detta slog rot i 
grunden av latent missnöje bland byinvånarna. Det finns anledning att tro att 
missnöjet förstärks ytterligare i och med att ärendegången och detaljplanen är av 
teknisk natur och därför är svår att vid en första anblick förstå, i synnerhet för en 
person utan erfarenhet av liknande ärenden. Missnöjet menar vi ledde till att 
Dalbyborna ansåg att fallet med Forsans var en fråga som absolut krävde deras 
engagemang och man samlades därför i en kollektiv vilja att visa Lunda-
politikerna att Dalbyborna har en egen uppfattning om politiska frågor som är 
oförenlig med den lundensiska. 

Lundapolitikernas förvåning gällande engagemanget för Forsans visar att 
det politiska avstånd som Dalbyborna berättar för oss faktiskt också är en 
verklighet. Det ter sig för oss att politikerna inte var fullt medvetna om hur stor 
uppmärksamhet ett beslut om att inte bevilja Forsans kiosk vidare bygglov skulle 
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väcka och de bekräftar på så vis att de befinner sig på avstånd från opinionen i 
Dalby. 

Det är väsentligt för en stor kommun som Lund att ha en förankring även i 
geografiskt perifera kommundelar för att samtliga medborgare ska kunna känna 
sig delaktiga i det politiska livet. Utifrån vad vi finner i vårt studium av Dalbys 
engagemang finns det ett behov hos Dalbyborna att få ett tillfälle att uttrycka sin 
mening och känna att de kan påverka sin tillvaro genom att delta i det politiska 
livet. De upplever, menar vi, inte att de har denna möjlighet i dagsläget och att 
situationen när de hade en egen kommundelsnämnd var annorlunda.  

Ett förslag till förbättring från vår sida för Lunds kommun skulle vara att 
öka det lokala inflytandet i de östra kommundelarna. I dag finns det ett 
medborgarkontor i Dalby där alla planhandlingar ställs ut, samrådsmöten hålls 
och Dalbyborna har möjlighet att uttrycka sina åsikter. Vi frågar oss dock hur väl 
detta fungerar i praktiken. Vi föreslår att man tar fram nya former av deltagande 
för att, i största möjliga mån, möjliggöra att varje enskild individ får tillfälle att 
uttrycka sig. Hur dessa former ska se ut är svårt att säga men säkert är att 
kanalerna måste anpassas till sin miljö. I Dalby menar vi att en mer informell 
mötesplats med hög lokal förankring att föredra. 

Ytterligare ett, mer långtgående, förslag på förändring är att återinföra den 
kommundelsnämnd som tidigare existerade. Detta är inte i enlighet med den 
nationella utvecklingen där regionsförstoring är vanligt förekommande men vår 
undersökning visar att det finns anledning att överväga ett återinförande av mer 
lokalt förankrade administrationsenheter likt de som fanns tidigare. 

5.2 Byidentitetens betydelse 

John, Fieldhouse och Liu tar, som redovisats ovan, upp vad de kallar för 
neighbourhood affect vilket de menar främjar det politiska engagemanget. I detta 
innebegrips en identitetsmässig koppling till det lokala, vilket i sin tur innebär en 
kollektiv identitet där närmiljön, grannar och allt som berör det vardagliga är 
viktigt. Vi menar att detta är viktigt för en ort som Dalby där många av invånarna 
arbetar i annan ort. I våra intervjuer finner vi att det i Dalby finns en sådan 
identitetsmässig koppling till närmiljön som John m.fl. pratar om.   

I denna identitet spelade Forsans kiosk en viktig roll. Dels hade kiosken ett 
sentimentalt värde för många människor eftersom de är uppväxta med den och har 
många minnen kopplade till den, dels såg personer Forsans som en symbol för 
Dalby som ort. I denna identitet, som vi kallar Dalbyidentiteten, ingår ett antal 
komponenter varav Forsans är en. Än viktigare för Dalbyidentiteten är den 
gemenskap som finns i viljan att särskilja sig från huvudorten Lund. När då, som 
många ansåg det, Lundapolitiker kommer och flyttar på något de anser utgöra en 
grundbult i deras byidentitet uppstår en konflikt som resultat. Effekten blir 
dubbelverkande eftersom man är på väg att förlora Forsans vilket förenar folk i en 
protestvilja samtidigt som någon utomstående fattar beslutet vilket ger skäl till 
ytterligare konflikter. Känslorna blir således lättare att kanalisera eftersom det 
finns en antagonist, i detta fall i form av en diffus figur kallad “politikerna i 
Lund”. 

Argumenten som uppkommer rörande Forsans funktion är av en mer 
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praktiskt natur; exempelvis är de hämtade från möjligheten att i det vardagliga 
livet, för de boende i Dalby såväl som för passerande, kunna smita in och handla 
förnödenheter som dagens tidning eller cigaretter. Det här är viktigt i en mindre 
ort med begränsat näringsliv och öppettider då det bidrar till en mer levande 
bykärna. Det här kan tyckas trivialt men är något som faktiskt berör människor 
dagligen. Det är ett problem hämtat från den så kallade verkligheten. Det är därför 
inte konstigt, menar vi, att det upprör och skapar protester.  

Makarna Fors och deras samhällsfunktion är också en del av Dalby-
identiteten eftersom de fyllde en roll som personer tyckte saknades i orten, 
nämligen den av en vuxen kontakt med de ungdomsgäng som höll till i Dalby om 
kvällen. Makarna berättar att de många gånger blivit kontaktade av föräldrar, 
myndigheter eller av ungdomar själva när det har hänt något. Utan att med 
säkerhet kunna fastställa vidden av den här samhällsfunktionen menar vi generellt 
sett att varje plats där ungdomar naturligt umgås med vuxna är värda att bevara. 

5.3 En resursstark ledare 

Teorin presenterad av Teorell om resursers betydelse för en persons engagemang i 
politiska frågor tillämpad på fallet Forsans kiosk leder oss till att analysera den 
f.d. ordföranden i byarådets tillgång till resurser. Han hade en nyckelroll inom 
rörelsen och de personer vi talar med under vår undersökning förklarar gång på 
gång vilken betydelse Palmaer hade för dem och andra som protesterade mot 
flytten. Vi ser Palmaers tillgång till resurser utifrån hans sociala kapital och hans 
humankapital och anser att en rörelse som byarådet är beroende av en ledare med 
sådana tillgångar.  

Av de två typer av resurser som vi anser att Palmaer hade tillgång till menar 
vi att humankapitalet var det viktigaste. Hans sociala kapital innebar enligt vår 
uppfattning att han kom i kontakt med byarådet efter sin flytt till Dalby och att 
han introducerades i det politiska livet. Det fungerade således enligt vår 
uppfattning som en dörröppnare och gjorde att han, trots att han inte kom från 
Dalby, snabbt engagerades i Dalbys politiska kärna där han fick centrala figurer 
till sin hjälp. Vi menar alltså att det sociala kapital som Palmaer besatt främst 
hade en betydelse för att starta hans politiska verksamhet i Dalby och att det sedan 
var hans humankapital som gjorde att han blev framgångsrik i denna roll. 

Humankapital gjorde att Palmaer kunde göra byns vilja hörd i rätt kanaler 
och kunde förstå den politik som de styrande i Lund drev. Detta gjorde att han 
kunde förändra den politiska processen till Dalbybornas fördel vilket ökade 
medborgarnas förtroende för honom. Att han fick en framträdande roll betonas 
frekvent av våra intervjupersoner vilket vi ser som ett uttryck för att hans resurser 
inte är utbrett förekommande bland den övriga befolkningen i Dalby vilket 
ytterligare stärkte hans ställning.  

Vi menar att det politiska avståndet, som vi diskuterat ovan, skapar en 
situation där en enskild ledare för bysammanslutningen ses som fördelaktigt av 
invånarna eftersom de får en representant som de kan vända sig till när de vill 
lyfta upp en fråga på den politiska agendan. För att detta ska fungera måste dock 
ledaren ha tillgång till just den typen av resurser som vi menar att Palmaer hade. 
Han måste ha förmågan att kunna fungera som den förenande länken mellan byns 
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viljor och politikernas dagordning och veta hur han ska föra fram information på 
ett förståligt vis i båda dessa forum. Det är alltså viktigt att kunna kommunicera 
med byborna på ett sätt som de kan ta till sig och kunna handskas med den 
politiska frågan i rätt forum med korrekt byråkratisk ordning. Här fungerade 
Palmaer som en förenande länk tack vare sin förståelse för de båda världarna.  

Att Palmaers personliga roll blev betydelsefull menar vi alltså dels är en 
följd av hans personliga tillgång till resurser, och då främst hans tillgång till 
humankapital, dels den förmedlande ställning han fick mellan de båda parterna. 
Vi menar att Palmaer och personer i hans position med hans typ av resurser är 
nödvändiga för demokratins fortlevnad i orter av Dalbys karaktär, vilka annars 
riskerar att hamna i en demokratisk periferi, ständigt överskuggad av sin 
huvudort. 

5.4 Slutsats 

Vår undersökning visar att medborgarens huvudsakliga anledning till engagemang 
i fallet Forsans kiosk var att försvara något de ansåg viktigt för orten Dalby. 
Kiosken blev en symbol för Dalby och det politiska avstånd många känner till 
huvudorten Lund. Vi härleder våra slutsatser ur rådande teorier om demokratiskt 
deltagande och liksom tidigare studier visar även vår att de kollektiva in-
citamenten har stor inverkan i deltagande genom manifestationer. 

Mest framträdande i vår studie av deltagandet i protesten mot flytten av 
Forsans kiosk är dock att personer motiverar sitt deltagande utifrån selektiva 
incitament grundade i en vilja att uttrycka sin åsikt. Vi menar att det utifrån detta 
perspektiv kunde ha gällt vilken fråga som helst med Dalbyförankring och att 
engagemanget inte specifikt gällde Forsans kiosk eftersom vi tolkar deltagandet 
som ett sätt att visa Lunds politiker att de inte har stöd av Dalbyborna. Detta i 
enlighet med vår ursprungliga hypotes om att ett upplevt avstånd inom politiken 
mellan de två orterna spelar en viktig roll för engagemanget. När en fråga med 
tydlig lokal förankring upplevs beslutat av en extern aktör växer engagemanget 
och den lokala sammanhållningen stärks. 

Frekvent förekommande i vår studie är även att deltagande förklaras av 
tillgång till resurser. Framför allt menar vi att Bo Palmaers resurser i form av 
humankapital spelade en viktig roll för proteströrelsens framgång och omfattning. 

Det tredje mest framträdande argumentet i vår studie grundar sig i en stark 
byidentitet och en kollektivt upplevd vilja att engagera sig för det gemensamma. 

De tre huvudsakliga skälen för engagemang vi här lyfter fram menar vi är 
vad som gjorde Forsans kiosk till en sådan stor fråga. Med detta resultat i fallet 
Forsans som grund kan vi således dra några generella slutsatser och besvara vår 
övergripande frågeställning; varför deltar medborgaren politiskt? 

Anledningarna till engagemang har visat sig vara många och de påverkande 
faktorerna likaså. Vissa har kunnat härledas direkt till röstningskalkylens olika 
komponenter medan andra har fallit utanför. Bland de förstnämnda vill vi lyfta 
fram de kollektiva incitamenten, i röstningskalkylen formulerade som ledet P * B, 
som visat sig spela en viktig roll i vårt fall. Även komponenten D ur röstnings-
kalkylen visar sig betydelsefull då många motiverar sitt deltagande utifrån 
selektiva incitament. Vidare går det att utläsa komponenten C:s betydelse av vad 
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vi finner i vår undersökning. Framför allt framträder denna i form av de resurser 
som en enskild individ har tillgång till och hur dessa får betydelse för hur 
omfattande engagemanget blir i frågan.  
 Vårt fall illustrerar den vidd av anledningar medborgare anger för sitt 
engagemang. Vårt resultat visar att deltagande kan förklaras av kollektiva och 
selektiva incitament i samspel samt att resurser och personer med tillgång till 
resurser också spelar roll för medborgarens engagemang. 



 

 24 

6 Referensförteckning 

6.1 Intervjuer 

Agneta och Gert Mattsson, 11-12-05, deltagare i protesten 
Sven och Rut Fors, 11-12-05, f.d. ägare av Forsans kiosk 
Kjell-Åke Roos, 11-12-06, f.d. kassör i Byarådet 
Ingrid Nathell, 11-12-08, journalist vid Sydsvenska Dagbladet 
Gunnar Jönsson, 11-12-13, f.d. ordförande i Byggnadsnämnden 

6.2 Litteratur 

Hanna Bäck, Jan Teorell och Anders Westholm, 2006. ”Medborgarna och 
deltagandeparadoxen: Att förklara olika former av politiskt 
deltagande”, s 50-67 i Peter Esaiasson och Anders Westholm (red.) 
Deltagandets mekanismer - Det politiska engagemangets orsaker och 
konsekvenser. Malmö: Liber AB. 

Peter Esaiasson, Michael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, 
2009. Metodpraktikan. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Peter Esaiasson och Anders Westholm, 2006. ”Deltagandets mekanismer”, 
s 8-28 i Peter Esaiasson och Anders Westholm (red.) Deltagandets 
mekanismer - Det politiska engagemangets orsaker och konsekvenser. 
Malmö: Liber AB. 

Steven E. Finkel & Edward N. Muller, 1998. ”Rational Choice and the 
Dynamics of Collective Political Action: Evaluating Alternative Models 
with Panel Data”, American Political Science Review. Vol. 92 s. 37-49 

Peter John, Edward Fieldhouse, Hanhua Liu, 2011. ”How civic is the Civic 
Culture? Explaining Community Participation Using the 2005 English 
Citizenship Survey”, Political studies. Vol. 59, s 230-252. 

Erling Lindén, 1990. Dalby med Nordens äldsta stenkyrka och första 
munkorden. Kristianstad: Monitor-Förlaget. 

Jan Teorell, 2003. ”Demokrati och deltagande”, s 323-344 i Mikael Gilljam 
och Jörgen Hermansson (red.) Demokratins mekanismer. Malmö: Liber 
AB.



 

 25 

 

6.3 Tidningsartiklar och radioprogram 

Skånska Dagbladet, Bo Palmaer, ”En förlorad kamp gav framgång i nästa”, 
2010-05-02. 

Skånska Dagbladet, ej namngiven författare, ”Nu är Forsans bortforslad”, 
2009-06-20. 

Skånska Dagbladet, Ralph Bretzer, ”Ett lyft för Forsans”, 2009-06-14. 
Skånska Dagbladet, André Jönsson, ”Forsans kiosk måste vara borta inom 

tre månader”, 2008-09-10. 
Skånska Dagbladet, Stefan Olofson, ”Forsans ägare riskerar vite på 100 

000 kronor”, 2008-08-14. 
Skånska Dagbladet, Leif Bredford, ”Någon annan bör få marken efter 

Forsans”, 2008-03-20. 
Skånska Dagbladet, Andreas Lovén, ”Bo Palmaer slutar som ordförande i 

byarådet, 2008-03-19. 
Skånska Dagbladet, Leif Bredford, ”Nu är sista korven serverad”, 2008-02-

29.  
Skånska Dagbladet, Leif Bredford, ”Forsans kiosk läggs ner - ingen flytt är 

aktuell”, 2008-01-31. 
Skånska Dagbladet, ”Länsantikvarien har inte hört om Forsans”, 2008-01-

10. 
Skånska Dagbladet, Leif Bredford, ”Kan kiosken vara kulturellt 

värdefull?”, 2008-01-10. 
Sydsvenska Dagbladet, Ingrid Nathell ”Sista måltiden för Forsans kiosk”, 

2008-02-29. 
Sydsvenska Dagbladet, Sara Riis Hasselskog, ”Forsans kiosk stänger”, 

2008-02-20. 
Sydsvenska Dagbladet, Ingrid Nathell ”Lag från Kiruna kan rädda Forsans 

kiosk”, 2008-02-01. 
Sydsvenska Dagbladet, Pia Rehnquist ”Upprop för Forsans gatukök i 

Dalby”, 2007-11-10. 
Sydsvenska Dagbladet, Ingrid Nathell ”Klockan klämtar för Forsans 

kiosk”, 2007-11-06. 
Sydsvenska Dagbladet, Sylve Andersson ”Dalbybornas mötesplats får 

inte...”, 2005-12-28. 
Sveriges Radio P4, Petra Haupt, ”Skåne Direkt”, 2008-02-29. 



 

 26 

 

6.4 Offentliga handlingar 

Sammanträdesprotokoll, byggnadsnämnden i Lunds kommun, 2005-09-22 
Sammanträdesprotokoll, byggnadsnämnden i Lunds kommun, 2008-08-21 


