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Abstract 

The objective of this paper is to examine how civil society members understand and define 
their role in the swedish democratic society. The study is attempting to describe how the civic 
engagement is inferred, more specifically in relation to the debate on LSS law and personal 
assistance policy. Its recent retrenchment in funds due to political constraint resulted in a 
wide-ranging debate concerning subjects such as the problematization of human rights as well 
as whether the representation of the movement in politics affects the output side of the 
politics. Furthermore these regarded setbacks in policy has sparked a civic engagement which 
will be examined along with civil society literature and theory in this paper. The empirical 
background is made out by interviews with representatives of the civil society along with a 
wide range of debating articles, these too composed by additional members of civil society. 
We have chosen to contextualize the understanding of the civic engagement in two 
categorizations, the civil society as creators of public opinion and the civil society as 
representatives. It is further examined how the creation of public opinion is motivated and 
how civil society understands the role of representing a group which you do not directly 
pertain. No attempt to oppose the two categorizations is made, nor do we attempt to explain 
one category precluding the occurrence of the other, as these are rather considered parallel as 
motivations in the civic engagement. The material show a strong occurrence of both two 
factors of motivations for engagement. In the concluding of the paper we stage these 
categorisations in relation to each other and discuss the two in context of civil society theory 
and democracy theorisation. In conclusion this paper aspires to abray interest in politics 
concerning disabilities, as well as contribute to the understanding of the engagement thereof, 
as there has been a wide neutrality and disinterest in the nature of the concerning politics. 
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1 Inledning 

Civilsamhällets engagemang spelar en viktig roll i vårt samhälle för att 
fylla in de luckor den representativa demokratin inte kommer åt (Amnå 2008:14). 
Det civila samhället verkar i form av kollektivt agerande, till stor del genom 
sociala rörelser som kämpar för olika samhällsförändringar (Cohen & Arato 
1995). Borde man därför se civilsamhällets engagemang som en förutsättning för 
en fungerande demokrati? 

Engagemanget har spelat stor roll för att väcka intresse och vetskap om 
funktionshinderfrågor i Sverige då de till stor del har hamnat i andra hand i den 
svenska politiken (Westberg 2017). Men vart har detta engagemang kommit ifrån 
och varför engagerar man sig i civila rörelser? Och varför är det civila 
engagemanget så viktigt för just funktionshinderpolitik? Samtidigt debatteras det 
kring vem som ska representera gruppen för att få bästa möjliga resultat i 
politiken och funktionshinderrörelsen betonar även till stor del hur engagemanget 
i form av representation kan spela roll för politikens utformning (Westgerd 2017). 
Men är det verkligen viktigt att vi representerar vår egen grupp? Kan behovet av 
egen representation vara en andra anledning till det ökade engagemanget i 
funktionshinderrörelsen?  

Dessa frågor har inspirerat oss i vårt arbete och resulterat i den aktuella 
frågeställningen. För att kunna besvara vår frågeställning har vi fört kvalitativa 
intervjuer med representanter för det civila samhället som har värdefull erfarenhet 
av funktionshinderrörelsens organisation. Fortsättningsvis har vi kombinerat detta 
med lämpligt material för att kunna ta reda på hur civilsamhället som arbetar med 
funktionshinderfrågor reflekterar över sin roll i den svenska demokratin. 
Uppsatsen inleds med en bakgrund om regeringens assistanspolitik och fortsätter 
med en beskrivning av syftet, materialet vi använt och de metodologiska 
överväganden som fört vår uppsats framåt. Vidare redogörs för den teori som 
vägleder analysen. Avslutningsvis presenterar vi resultatet som framkommit av 
det inhämtade materialet och intervjuerna tillsammans i en analyserande del och 
slutligen för vi en avslutande diskussion.  
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1.1 Bakgrund  

1.1.1 Debatten kring personlig assistans 

Det huvudsakliga syftet med personlig assistans är att människor med 
funktionshinder ska kunna leva självständigt genom stöd från personliga 
assistenter (Ratzka 2012). Huruvida ansökningar om personlig assistans hanteras 
av kommunen eller staten och försäkringskassan beror på hur många timmar som 
beviljas, men kommunen finansierar alltid de 20 första timmarna (SFS 1993:387). 
Den personliga assistansen regleras av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), som ersatte omsorgslagen (OL) år 1994 som dock även 
låg till grund för den nya lagstiftningen (OL 1985/86: 107). Det kom år 2009 en 
praxisförändring i handläggning kring personlig assistans i form av en 
regeringsrättsdom med ett restriktivt förhållningssätt till personlig assistans och de 
grundläggande behoven (5321-07). Detta innebar en stor nedskärning i antalet 
människor som fick rätt till assistansersättning enligt lag (SFS 1993:389) (LASS). 
Denna avgränsning tillsammans med kommunala skillnader i ersättning har 
beskrivits som problematisk för den likabehandlingsprincip som ska garantera 
rättvisa levnadsvillkor; 

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 
uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas 
likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.” RF 1 kap. 9§ (SFS 
1974:152).  

LSS-reformens kostnader har de senaste åren blivit föremål för en 
omfattande debatt, där regeringen konsekvent har legitimerat besparingspolitiken 
genom att hänvisa till en kostnadsökning inom assistansersättningen (Altermark 
2017). Debatten fick sitt fotfäste i och med att socialutskottet gav 
försäkringskassan ett uppdrag om att stoppa utvecklingen av antal timmar 
personlig assistans (Socialdepartementet 2015). Regeringens andra huvudsakliga 
besparingsåtgärd var tillsättningen av två statliga utredningar. Där målet var att 
dels lägga fram förslag på besparingar och dels att undersöka det påstådda fusket i 
socialförsäkringarna (Altermark 2017). Regeringens åtgärder resulterade i att 
många förlorade sin assistans, vilket har fått betydliga konsekvenser för 
assistansanvändare och deras anhöriga (Carlblom 2016).  

Den ansvarige ministern legitimerade besparingarna genom att hänvisa till 
påstått assistansfusk och överanvändning (Inspektionen för Socialförsäkringen 
2015)(Regnér 2016). Besparingarna skapade starka reaktioner, särskilt från den 
civila funktionshinderrörelsen, där man bland annat hänvisade till hur detta bröt 
mot FN:s konvention för rättigheter för människor med funktionsnedsättningar 
(U.N. charter, art.19) (Ekensteen 2017). Motståndet har manifesterat sig i 
debattartiklar och manifestationer med avsikt att ställa regeringen till ansvar, 
något som har visat sig vara svårt (Ekeensten 2017). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det civila samhället förstår och 
definierar sin roll i demokratin. En stor del av litteraturen om det civila samhället 
handlar om vikten av civilsamhället och dess betydelse för demokrati och det 
finns en enighet om civilsamhällets centrala roll (Putnam 1993) (Rothstein 1998). 
Vi har valt att vända oss till aktörer i det civila samhället och fråga vad de själva 
anser om sin roll i demokratin. Uppsatsen är således ett nytt bidrag eftersom den 
baserar sig på en empirisk analys av hur det civila samhället förstår  sin roll i 
demokratin snarare en normativ analys av civilsamhällets ”goda kraft”. 

För att avgränsa undersökningen och besvara syftet har vi valt att enbart 
fokusera på hur funktionshinderrörelsen uppfattar sin roll i demokratin. 
Funktionshinderrörelsen har varit en framträdande aktör i det civila samhället och 
åstadkommit stora förändringar på 90-talet (Bahner 2017:15) (Shakespeare 1993). 
En ytterligare motivering till att vi valde att studera just funktionshinderrörelsen 
är att funktionshinderaktivismen i det civila samhället har många likheter med 
andra framträdande identitetsrörelser som verkar i det civila samhället, då 
funktionshinderrörelsens huvudsakliga syfte är att företräda en grupps intressen 
och rättigheter (Shakespeare 1993). Det är också en underrepresenterad grupp 
som vi tycker förtjänar mer uppmärksammade då de i politiken ofta har fallit bort 
från prioritetslistan. Med utgångspunkt i detta kan man säga att 
funktionshinderrörelsen speglar civilsamhällets självbild och uppsatsens slutsatser 
kan överföras på andra sociala rörelser, som till exempel kvinnorörelsen och 
antirasistiska rörelser. Fortsättningsvis har denna rörelse också trappat upp sitt 
engagemang i och med den aktuella debatten kring personlig assistans som 
beskrevs i bakgrunden. Uppsatsen undersöker hur aktörer i det civila samhället 
har förstått sin demokratiska roll vad gäller den aktuella debatten om besparingar 
inom LSS, och då denna debatt är högst aktuell i dagsläget har uppsatsen också en 
tydlig utomvetenskaplig relevans. Uppsatsens resultat kan bidra till att öka den 
allmänna kunskapen om detta fenomen och vidare väcka ett intresse för 
funktionshinderfrågor då dessa länge till stor del legat i allmänhetens ointresse 
(Westberg 2014). En förutsättning för detta är kunskap, då det behövs kunskap för 
att bryta den tystnaden som präglat funktionshinderfrågor. Det är alltså av stor 
vikt frågorna bemöts likvärdigt med andra frågor som behandlar människors 
grundläggande förutsättningar att leva värdiga liv (Westberg 2017). 

För att öka förståelsen för fenomenet har vi valt att lyfta fram två olika sätt 
som företrädare för funktionshinderrörelsen förstår sin roll i demokratin, dels som 
opinionsbildare och dels som representanter. De två ingångarna står inte i ett 
motsatsförhållande till varandra och den ena utesluter inte nödvändigtvis den 
andra. Genom en genomgång av materialet blir det tydligt att det inte är antingen 
eller, då de flesta representanter för civilsamhället lägger stor vikt vid båda 
kategoriseringar. Ambitionen med uppsatsen är således inte att analysera om man 
främst förstår sig som representant eller opinionsbildare, utan att ha två olika 
ingångar till hur det civila samhället förstår och reflekterar kring sin roll i 
demokratin. I den avslutande diskussionen kommer vi att sätta dessa i relation till 
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varandra och lyfta diskussionen till en mer principiell nivå om civilsamhället och 
demokratin. 
 
Utifrån detta har följande frågeställning formulerats:  
 
Hur reflekterar funktionshinderrörelsens aktörer kring sin roll i demokratin?  

1.3 Metod och material  

I denna del kommer vi motivera de metodologiska val och överväganden 
som gjorts i arbetet. Inom den statsvetenskapliga forskningen finns det två 
huvudsakliga tillvägagångssätt, kvalitativ och kvantitativ metod (Tjora 2012:19). 
Valet mellan de två baseras på vilken som har störst potential att besvara 
undersökningens forskningsfråga. Kvantitativa studier är relativt vanliga inom 
civilsamhällslitteraturen (Putnam 1993), inklusive enkätstudier (Wennerharg 
2015). Vi har dock valt en kvalitativ ansats för att besvara den aktuella 
frågeställningen. Vi anser den som lämplig eftersom syftet är att undersöka hur 
det civila samhället förstår och motiverar sin roll i demokratin. Den subjektiva 
upplevelsen står därmed i centrum och den kvalitativa metoden antas därför ge 
lämpligaste formen av resultat för vår undersökning. Uppsatsens syfte 
förekommer snarare att öka förståelsen av det principiella problemet och den 
kvalitativa metoden tillåter således oss att studera ett fenomen djupare.  

Materialet analyseras med utgångspunkt i ett analytiskt ramverk där vi 
med hjälp av teori identifierat två olika sätt att förstå civilsamhällets roll i en 
demokrati. Studien kommer att befinna sig inom civilsamhällslitteraturen, men 
kompletteras med teorier om representation. Vi har valt att utgå från Anne Phillips 
och Iris Marion Youngs teorier om representation, trots att de främst behandlar 
grupprepresentation i beslutande församlingar, alltså parlamentet. Det krävs därför 
en motivering till varför den är lämplig också vad gäller civilsamhället (Phillips 
2000). Det främsta argumentet är att många anser att representanter för det civila 
samhället, i likhet med politikens beslutsfattande organ, bör omfatta medborgare 
från alla delar av samhället (Civios 2012). Teorin diskuterar vidare grundläggande 
frågor om vikten av närvaro på en mer principiell nivå, och den normativa ideén 
om vad som är en rättvis representation anser vi som applicerbar på politiken 
såväl som i civilsamhället (Phillips 2000)(Youngs 2009). Slutligen är frågan 
fortfarande vem som ska företräda funktionshinderrörelsen, och vi anser således 
att teorin är applicerbar på civilsamhället. En fördel med detta är att användningen 
av en teori som ursprungligen behandlar något annat kan bidra till 
civilsamhällsteorin, eftersom det presenterar en ny ingång till hur civilsamhället 
förstår sin roll i demokratin. Man kan därmed säga att uppsatsen också innehåller 
teoriutvecklande aspekter (Esaiasson m.fl. 2012:112). Kategorin opinionsbildning 
utgår ifrån Erik Amnås teori om samhällsengagemang.  
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För att möta kravet om intersubjektivitet kommer vi kort redogöra för hur 
vi har gått tillväga i våra analys. Vi använde en kvalitativ textanalytisk metod för 
att analysera vårt material, då vi vill göra en mer grundlig analys av ett mindre 
antal texter. Vi började med att analysera texterna i sin helhet, för att så gå djupare 
in och urskilja den faktiska innebörden. Huvudargumenten och bakgrunden till 
dessa argument, tolkades i relation till sin kontext och placerades i en av de två 
kategorierna. Avgörande för vilken kategori var om argumentet rörde 
opinionsbildning eller representation. De två analytiska kategorierna låg alltså till 
grund för analysen och vi valde därför att applicera vårt teoretiska ramverk på 
både intervjuerna och debattartiklarna. 

En svårighet med metoden vi valt kan vara att förhålla sig objektiv till 
materialet och det finns en överhängande risk att tolkningarna som görs blir 
godtyckliga. En förutsättning för att undvika detta är ett välutvecklat teoretisk 
ramverk samt en viss distans till materialet som analyseras. Våra analyskategorier 
har framkommit för att minska abstraktionsnivån på frågeställningen och är 
utvecklade för största möjliga kontextuella relevans. Genom denna kategorisering 
minimerar vi risken för förvirring och utsvävande i ämne (Punch 2014, s.58). 

1.3.1 Material  

Materialet består av samtalsintervjuer och debattartiklar.  
 
För optimalt utformande av samtalen med respondenterna valde vi att använda oss 
av semistrukturerade intervjuer. Urvalet av intervjumetod skedde av 
klassifikationerna strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad som används 
både för intervju av individ och grupper (Fontana & Frey 1994). Användningen 
av semi-strukturerade intervjuer grundades i en vilja att undvika standardiserade 
svar och att kunna gå på djupet i respondenternas upplevelser. Samtidigt undvek 
vi ostrukturerade intervjuer då svaren fortfarande skulle spela till syftet i sitt 
kontext (Punch 2014, s.145). Alla intervjuer tog utgångspunkt i vår intervjuguide, 
vilket innebar att alla respondenter fick samma frågor. Frågorna formulerades i 
enlighet med uppsatsen syfte samt det teoretiska ramverket. Kärnfrågorna 
kompletterades vidare med följdfrågor där vi ansåg att det behövdes ett mer 
innehållsrikt svar (Esaiasson m.fl. 2012:265). Syftet med frågornas öppna 
formulering var att framkalla fria berättelser om den egna upplevelsen av 
situationen och uppmuntrande till subjektiv information (Kvale & Birkman 
2014:43).   

Intervjuerna genomfördes dels genom fysiska möten och dels över Skype. 
Användningen av Skype framför telefon är fördelaktig eftersom observationer av 
non-verbalt beteende möjliggörs (Tjora 2012:122). Efter intervjusituationen 
transkriberades de inspelade intervjuerna. De fullständiga frågorna redogörs för i 
intervjuguiden, som återfinns som en bilaga i slutet av uppsatsen. Exempel på 
sådana frågor var: 
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1. Berätta lite om ditt engagemang för frågor kring funktionshinder! 
2. Vad var de huvudsakliga motiveringarna för att engagerar er i debatten om personlig 

assistans? 
3. Upplever du att det är lönsamt att lyfta frågor om funktionshinder, om ja, kan du 

beskriva en sådan situation? 
4. Har du några tankar kring vilken roll civilsamhällets och civila rörelser spelar i den 

svenska demokratin? 
 

Metodvalet av intervjuer baserades för det första i vårt huvudsakliga syfte, som är 
att undersöka hur det civila samhället förstår och definierar sin roll i demokratin, 
då intervjuerna gör det lättare att få grepp om bakgrunden till individuella 
attityder (Esaiasson m.fl. 2012:263). Intervjuerna fungerar alltså som ett bra 
komplement till debattartiklarna som enbart förmedlar argument. Det bästa sättet 
att garantera validiteten är att instrumenten för mätning så korrekt som möjligt 
mäter det de påstås mäta (Punch, 2014:239). Det kan alltså tydligare stärka 
validiteten att använda de egna intervjuerna då mätningarna är utformade i störst 
möjliga mån för just vårt teoretiska ramverk. 

Därtill kommer det faktum att det fallet vi valt, civilsamhällets motstånd 
mot besparingarna inom LSS, är relativt outforskad. Detta beror på att 
civilsamhällets engagemang i frågan först synliggjordes för media i samband med 
regeringens drastiska åtgärder, alltså regleringsbrevet samt de två statliga 
utredningarna, 2016 (Altermark 2017). Mot bakgrund av detta ansåg vi därmed att 
det inte har genererats tillräckligt med skriftligt material för att på ett utförligt sätt 
besvara den aktuella frågeställningen. Intervjuerna är således ett unikt material 
som vi anser som nödvändiga för att ge en rättvisande bild av situationen, och en 
tillförlitlighet i resultatet (Kvale & Birkman 2014). 

I tillägg till vårt primärmaterial i form av intervjuer använder vi oss också 
av sekundärdata såsom debattartiklar och ett pressmedelande. Artiklarna är hämtat 
från mediearkivet Retriever, där vi använde sökordet personlig assistans. 
 Sökordet användes för att avgränsa vårt sök, och eftersom det också är just 
personlig assistans fallet vi studerar handlar om. För att avgränsa ytterligare har vi 
enbart valt artiklar från tidsrummet 2015-2017. Det empiriska materialet valdes ut 
målmedvetet, då vi enbart var intresserade av debattartiklar författade av 
företrädare för funktionshinderrörelsen och vi valde de sju första som uppfyllde 
våra krav. Vi tog ingen hänsyn till tidningars storlek eller eventuell politisk färg, 
eftersom vi ansåg att detta inte skulle påverka analysen eller resultatet. De sju 
olika artiklarna är skrivna av en rad olika författare, men den gemensamma 
nämnaren är att alla har en betydande relevans och uttrycker tydlig åsikt i frågan.  

1.3.2 Urval och avgränsningar  

Vår urvalsprocess började med att vi kontaktade ett stort antal aktiva inom 
funktionshinderrörelsen. Syftet med vårt urval var att välja respondenter med 
riktig kunskap om den företeelse som här undersöks. Vi hade på förhand en 
uppfattning om de centralt placerade källorna och deras kunskap och potential till 
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bidrag i vårt material. Personerna som visade intresse informerades om 
bakgrunden till intervjuerna, och syftet med uppsatsen. Alla fick därefter 
möjlighet att vara anonym, vilket ingen önskade. 
Följande personer ställde upp på intervjuer; Vilhelm Ekensteen (ordförande i 
IFA), Maria Persdotter (ordförande i RBU) och slutligen Adolf Ratzka 
(verksamhetschef i Independent Living Institute). Vi är medvetna om att det 
faktum intervjupersonerna innehar höga positioner inom olika organisationer kan 
påverka resultatet. Anledningen till detta är att dessa ofta har mycket 
administrativa uppgifter och därför kan ha mindre kunskap om den faktiska 
verksamheten. Trots detta administrativa ansvar så beskrivs 
funktionshinderrörelsen ofta som en relativt platt organisation, och våra tre 
respondenter har vidare visat ett starkt engagemang samt varit framträdande i den 
mediala debatten (Bahner 2017:19). En annan faktor som kan påverka resultaten i 
frågan om representation är det faktum att våra intervjuade alla antingen är 
funktionshindrade eller påverkas direkt av politiken som anhörig till någon med 
funktionshinder. Diskussionen kring representationen hade gynnats av flera 
perspektiv och det hade således kunnat vara önskvärt att dels intervjua 
funktionshindrade och dels icke-funktionshindrade. 

Det snäva urvalet gjorde det möjligt att komma närmare 
intervjupersonerna, vilket förenklar uppgiften om att fånga in deras verkliga 
”tankevärldar”. Detta anses som viktigt eftersom de kvalitativa intervjuerna 
bygger på människor uppfattningar och förståelse av en företeelse (Esaiasson m.fl. 
2012: 259).  

Det finns också nackdelar med urvalet som gjordes. Den främsta är att 
storleken på urvalet naturligtvis försvårar möjligheten till generalisering och man 
kan med stor sannolikhet säga att tre personer inte är representativt för hela 
funktionshinderrörelsen (Esaiasson m.fl. 2012:155). Givet ett relativt kort 
tidsspann och det faktum att intervjuerna bara är en del av undersökningens 
material anser vi inte detta som problematiskt. Därtill kommer det faktum att 
uppsatsen inte har någon generaliserande ambition, målet är snarare att öka 
förståelsen av fenomenet.  
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2 Teori 

Följande avsnitt kommer behandla redan etablerade teorier om det civila 
samhället. Vi kommer därför presentera de teorier som vi har härlett våra 
analyskategorier ifrån. De teoretiska utgångspunkter som här presenteras kan 
bidra till att förklara och värdera det som framkommit i vår undersökning och 
således lyfta uppsatsen till en mer principiell nivå (Esaiasson m.fl. 2012). 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Tidigare forskning  

 
I litteraturen om civilsamhället finns olika syn på dess funktion och syfte och det 
råder således stor oenighet om innebörden av begreppet (Trägårdh 1999:13). Mot 
bakgrund av detta är det därför problematiskt att definiera begreppet utan en 
förenklad beskrivning av begreppets historia. 
Friedrich Hegel var verksam under 1800-talet och var den första som gjorde en 
uppdelning mellan det civila samhället och staten. 1600- och 1700-talets filosofer 
gjorde nämligen inte denna uppdelning och Hegels bidrag till 
civilsamhällslitteraturen är således av stor vikt. Hegel diskuterade vidare hur 
statens kontroll av det civila samhället hade en socialiserande effekt (Cohen & 
Arato 1995:100). 

Den första som pekade på civilsamhället som en faktor för 
demokratisering var Tocqueville. Tocqueville hävdade att frivilliga organisationer 
borde fungera som en motvikt mot staten, han framhävde alltså civilsamhällets 
politiska kraft (Trägårdh 1999:14). Tocqueville betonade vidare hur en gemensam 
moral växer fram när medborgare ingår i organisationer och föreningar (Cohen & 
Arato 1995:217).  

På 1900-talet väcktes återigen intressen för civilsamhället i och med det 
civila motståndet mot den kommunistiska regimen i Östeuropa. Det skapades 
återigen en insikt om civilsamhället politiska kraft (Trägårdh 1999:15). En 
konsekvens av att civilsamhället definieras med utgångspunkt i motståndet mot 
den kommunistiska regimen var att diskursen anammades av konservativa och 
liberala tänkare. Civilsamhället betraktades således som ett sätt att befria sig från 
statlig intervention. I motsättning till detta har diskursen kring civilsamhället på 
en internationell nivå främst varit dominerad av vänsterintellektuella tänkare, ett 
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exempel på detta är definitionen som utgör utgångspunkten för denna uppsats 
(Trägårdh 1999:18). De senaste åren har därmed präglats av kamp mellan höger- 
och vänster teoretiker om att få definiera civilsamhällets funktioner samt dess 
relation till staten och marknaden (Boussard 2001:5). 

Eftersom det existerar en enhetlig definition av civilsamhället har vi valt 
att använda Cohen och Aratos definition. Anledningen till detta är att deras 
definition av civilsamhället fångar in mycket av det som ingår i den moderna 
civilsamhällslitteraturen (Cohen & Arato 1995:34). Fortsättningsvis utmanar 
författarna idéen om att civilsamhället som något anti-statligt som diskuterats 
ovan. 

Cohen och Arato ser civilsamhället som en tredje sfär, idealt relativt 
autonom, där social interaktion mellan medborgare förekommer (Cohen & Arato 
1995). Den tredje sfären är separerat från staten, men också från marknaden. 
Synsättet på civilsamhället som en relativt autonom sfär motsätter sig idéen om 
civilsamhället som ett komplement till de politiska partierna som länge har 
dominerat forskningen (Trägårdh 1999:15).  

Civilsamhället verkar vidare i form av organisationer, sociala rörelser och 
andra former för kollektivt agerande och på så sätt uppstår impulser till 
samhällsförändring och utveckling (Cohen & Arato 1995:36). Ett utmärkande 
drag för dagens civila samhälle är att det präglas av en mångfald av människor 
som väljer att organisera sig och författarna lägger stort fokus på ”sociala 
rörelser” som civilsamhällets mest vitala del (Cohen & Arato 1995:415). Det 
civila samhället organiseras på lokal, nationell och global nivå. Det faktum att 
social interaktion nu också förekommer över nationalstatens gränser möjliggörs 
av ny informationsteknologi. Begreppet det globala civilsamhället har därmed 
myntats (Kaldor 2013). Eftersom det inte är relevant för uppsatsens frågeställning 
kommer vi inte att fördjupa oss i detta.  

2.1.2 Civilsamhället i demokratin 

Politik och samhällsförändring förknippas ofta automatiskt med staten och det 
offentliga. Trots detta har det på senare år blivit framträdande att också 
civilsamhället har en politisk kraft och stora möjligheter att påverka 
samhällsutvecklingen (Amnå 2005:9). Robert Putnam är en av de främsta 
teoretikerna inom civilsamhällslitteraturen och på 1900-talet etablerade han ett 
teoretisk ramverk om olika aspekter av det civila samhället och dess funktioner i 
en demokrati (Putnam 1993). Putnam anser att den sociala interaktionen som 
förekommer i det civila samhället skapar relationer mellan medborgare, vilket 
leder till socialt kapital. Graden av socialt kapital är på så sätt avgörande för hur 
väl demokratin fungerar (Putnam 1993:168). 

Civilsamhället är viktigt för demokratin eftersom det erbjuder kanaler för 
medborgerligt inflytande, och öppnar för dialog med det offentliga. Vidare är 
civilsamhället centralt i demokratin eftersom det skapar en möjlighet för 
medborgare att agera kollektiv i gemensamma angelägenheter och kollektivt 
agerande möjliggörs av det sociala kapitalet som redogjorts för ovan (Bengtsson 
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1999:92 ). Medborgerligt deltagande, men också inflytande är avgörande för att 
styra det politiska samtalet i en riktning som avspeglar befolkningens intressen. 
Detta är viktigt eftersom demokratin inte bara tillhör den statliga sfären, utan 
demokratin ska skapas i ett samspel mellan politiken och det civila samhället 
(Bengtsson 1999:97). Cohen och Arato argumenterar i likhet med Puttnam om 
vikten av ett aktivt civilsamhälle för en fungerande demokrati, eftersom politiker 
fångar upp impulserna från den sociala interaktionen, vilket skapar incitament för 
ändring. Författarna försöker också i sitt teoretiska ramverk att visa hur 
civilsamhället är en arena för en ytterligare fördjupning av demokratin (Cohen & 
Arato 1995). 

Utgångspunkten för uppsatsen är därmed att civilsamhället har en central 
roll i demokratin. För att undersöka vilka demokratiska roller civilsamhället kan 
fylla vill vi lyfta fram två olika ingångsvinklar, opinionsbildande/röstbärande och 
representation, för att se hur en social rörelse, funktionshinderrörelsen förstår sin 
egen roll. För att förtydliga sätter vi inte dessa i ett motsatt förhållande till 
varandra och den ena utesluter inte nödvändigtvis den andra, det är alltså möjligt 
att definiera sitt engagemang med båda faktorer. Det är alltså två olika sätt att 
förstå sin roll i demokratin.   

2.2 Centrala begrepp  

2.2.1 Opinionsbildning  

Vad föder, göder och föröder engagemang? Det första begreppet tar utgångspunkt 
i Erik Amnås teori om jourhavande medborgare som avser att analysera 
samhällsengagemang i en folkrörelsestat (Amnå 2008). Amnås syfte är att 
motbevisa den dominerande bilden av att civilsamhällets engagemang har 
försvagats, han anser att det är tvärt om. Amnås teoretiska utformande påpekar 
sex olika bevekelsegrunder som utlöser engagemang, plikt, vikt, förmåga, 
efterfrågan, effektivitet och meningsfullhet (2008:13). Texten kommer att 
redogöra för vikt “jag måste”, plikt “man bör”, efterfrågan “jag behövs” och 
meningsfullhet “det ger”, då effektivitet “det går” och förmåga “jag kan” inte 
bidrar vidare till vårt givna syfte och en användning av teorin som ramverk inte 
används i analysdelen. 

Att studera motivationer till civilt engagemang innebär en studie av 
politisk orientering och politiskt läge som kan variera med tiden i förhållanden 
mellan politiska frågor och medborgare. Amnå anser att det finns en potential hos 
majoriteten av medborgare att engagera sig, men det behövs incitament för att 
detta engagemang ska utlösas. För att engagemanget ska få fotfäste måste 
individuella, strukturella och organisatoriska faktorer fungera som utlösande 
faktorer (Amnå 2008:16). Fram till detta befinner många sig i något som Amnå 
kallar “stand by-läge”, vilket innebär att man hänger med i samhällsförändringar 
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och är beredd att engagera sig när det behövs. Att människor befinner sig i detta 
läge beror till stor del på att man anser den svenska demokratin som stabil, och att 
politiker agerar på ett sätt som tillvaratar gruppens intressen (Amnå 2008:15). 

En motivation till samhällsengagemang som vi undersöker är när det 
uppstår luckor eller menade felaktigheter i politik som den representativa 
demokratin inte kan komma åt. Något förenklat träder medborgaren ut ur sitt 
“stand-by läge” när beslutsfattande inte längre har folklig förankring och 
demokratins stabilitet ifrågasätts. Det är således civilsamhällets uppgift att 
ifrågasätta och göra motstånd för att skapa incitament för ändring (Amnå 2008). 

Enligt Erik Amnås ramverk för motivationer till civilt engagemang i 
demokratin möter vi där en motivation i form av “jag måste”, när vikten att 
engagera sig känns signifikant. Detta motstånd förekommer ofta mot beslut vars 
konsekvenser har en direkt inverkan på ens eget liv. Detta innebär att någon visar 
att man behövs och att man själv tror på att ens engagemang kan göra en skillnad 
(Amnå 2008:72). Motiveringarna till engagemanget är därmed dels att man 
behövs och dels att engagemanget känns meningsfullt. I detta sammanhang är det 
inte den formella formen av tvång till motvillig handling som utgör måstet. 
Snarare är det tvånget att handla när en politisk händelse väcker sådant uppror att 
tvånget kommer inifrån och något rent ut av måste göras (Amnå 2008:67). Det är 
alltså när en händelse inträffar som opinionen bildas, och medborgarna tar ansvar 
för politikernas tillkortakommanden. “Jag måste” innefattar en mängd definitioner 
men framför allt kan man säga att det är känslan av att vara predestinerad till 
handling kring en konkret händelse genom sina personliga erfarenheter (Amnå 
2008:77). 

Fortsättningsvis kan opinionsbildningen uppstå i form av “jag bör” då 
grundläggande moraliska aspekter spelar in i den allmänna formen av 
medborgarskap och plikten, dygden blir en utlösande faktor för motivationen. Ett 
exempel på detta “bör”-tänkande är medborgarens tur till vallokalen. I och med 
denna handling väntar sig inte den enskilde medborgaren förändra valets utfall 
utan röstar snarare med medborgerlig plikt i åtanke och en tillfredsställelse genom 
uttrycket av egen åsikt. I detta fall blir röstningsprocessen något expressivt 
tillfredsställande med normer som bakomliggande motiv (Amnå 2008:68). 
Samhällsengagemanget fungerar alltså som en del av en medborgares individuella 
dygdetik som grundar sig i socialisationsprocesser som påbörjas i barndomen. 
Detta kan anses som ett vilande politiskt förhållningssätt och kanske en 
förutsättning eller grogrund i väntan på ett mer framträdande engagemang (Amnå 
2008:71). 

Många människor står passiviserade till politik och engagemang då 
trygghetsfixering allt mer sätter sin prägel på vårt samhälle. Självklarheten i denna 
inbyggda trygghet skapar en syn på kriser uppståndelse som samhällets fel och 
inte som något som skapa reaktioner i form av att något måste göras. En vändning 
håller på att ske och samhället som ytterst ansvarig är ohållbart och man måste 
själv hjälpa till med organisering. Här möter vi en bevekelsegrund till motivation 
som grundar sig i efterfrågan, “jag behövs”. Det aktiva politiska engagemanget 
har till stor del visat sig bära eller brista på den enkla grunden, rekrytering, att bli 
tillfrågad och efterfrågad. Detta visar tydligt på att mobilisering som väckande för 
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engagemang är allt för outforskat och möjligen kan fungera som ett 
användningsområde som är underskattat av organisationer med ambition att 
rekrytera för ökat engagemang (Amnå 2008:87). 

Engagemanget kräver samtidigt uppoffringar, främst i form av tid. Det är 
därför viktigt att den engagerade känner att det finns ett värde i att fortsätta det 
givna arbetet och att detta i ett större perspektiv visar på meningsfullhet, att “det 
ger”. Denna mening uppstår till stor del i de meningsfränder och intressanta 
relationer som skapas, samtidigt är det av stor vikt att engagemanget består av 
lärande och att det på så sätt känns meningsfullt genom kognitiv erfarenhet. När 
dessutom “jag måste” och “det går” möts, och verkställs, leder även det till en 
psykiskt tillfredsställande aktivism vilket i omvända roller ofta leder till 
nedslagenhet och minskat engagemang (Amnå 2008:89). Det kan alltså anses att 
göra en människa gott som individ att åta sig engagemang då rent egoistiskt, 
enligt Tocquevilles definition “Self-interest rightly understood” (Citerad efter 
Amnå 2008:90). Engagemanget i samhället kan då, i de bästa av fall, bli en viktig 
faktor i den individuella livspolitiska ideologin (Amnå 2008:91). 

2.2.2 Representation  

Vi har valt att använda Anne Phillips närvarons politik och Iris Marion Young att 
kasta tjejkast för förklara hur man motiverar sitt samhällsengagemang genom att 
hänvisa till vikten av representation. Både Phillips och Young teoretiska ramverk 
diskuterar grupprepresentation ur ett rättviseperspektiv. Teorierna utmanar 
därmed den liberala idéen om den representativa demokratin som betonar 
åsiktsrepresentation (Philips 2000) (Young 2000). 
Phillips motsätter sig idéen om att politiska representanter främst ska representera 
väljarnas åsikter och det är detta författaren kallar idéernas politik. (Phillips 
2000:12-13). I idéernas politik betonas de representerades åsikter och intressen, 
själva personen som representerar gruppen har liten betydelse. Kvaliteten på 
representation beror på hur väl representanten speglar väljarnas åsikter och en 
rättvis representation förekommer när beslutsfattare är lyhörda för sina väljare 
(Phillips 2000:15).  

Åsikter anses därmed som autonoma och relativt frikopplade från kroppen 
de tillhör. Det problematiska med åsiktsrepresentation är en enligt Phillips att 
politiker inte alltid är lyhörda för folkets intressen, i alla fall inte alla, och att 
marginaliserade grupper som en konsekvens av detta utesluts (Phillips 2000:15).  
Närvarons politik betonar dock att olika grupper behöver egna representanter i 
parlamentet för att deras intressen skall tillvaratas på ett rättvist sätt. Detta innebär 
att vilka som representerar också påverkar vad som representeras (Phillips 
2000:19). En närvarons politik handlar om att alla grupper, så långt det är möjligt, 
borde vara närvarande i beslutande församlingar. (Phillips 2000:21). Phillips 
identifierar fyra nyckelargument för vikten av närvaro. Dessa kan kort 
sammanfattas i termer av behovet av symbolisk representation, behovet av att 
hantera politiska uteslutningar, behovet av försvar för missgynnade grupper och 
en politik som kan öppna för flera policyalternativ (Phillips 2000:38).  
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Iris Young behandlar i sitt teoretiska ramverk att kasta tjejkast i likhet 
med Philips politiska frågor om rättvisa. Young anser att legitima beslut endast 
kan uppnås om berörda grupper har vetorätt i frågor som får direkta konsekvenser 
för deras livsvillkor (Young 2000:143). Genom delaktighet får gruppen möjlighet 
att uttrycka sina intressen och åsikter och på så sätt skapas legitima beslut. I en 
brist på inkluderande mekanism kommer beslut som fattas enbart spegla 
dominerande gruppers intressen (Young 2000:132). En förutsättning för en 
rättvisa är därmed att underrepresenterad och marginaliserade grupper får en plats 
i det offentliga beslutsfattandet (Young 2000:133). Anledningen till att 
funktionshindrade är mest rustade till att företräda funktionshindrades intressen är 
att de antas dela relevant erfarenhet (Adolf Ratzka 2017). 
Funktionshinder uppstår i interaktionen mellan individen och samhället. Dessa 
hinder är mer synliga för dem som faktiskt upplever dem i sitt dagliga liv (Larsson 
2001). En förutsättning för att få företräda funktionshinder är således att man har 
upplevt dessa hinder och det räcker alltså inte att någon representerar gruppens 
idéer och åsikter (Phillips 2000:21).  

Närvaron fungerar på så sätt som en garanti för att gruppens intressen 
tillvaratas, och stärker gruppens position. Närvaro kan påverka vilka frågor som få 
plats på dagordningen och det finns därmed en möjlighet att organisera in frågor 
som är av intresse för funktionshindrade (Phillips 2000:41). Det finns därmed 
enligt Phillips en anledning till varför representanter för den egna gruppen 
representeras av en som besitter relevanta erfarenheter och kunskaper (Phillips 
2000:42). En motivation till samhällsengagemang är, med utgångspunkt i 
teorierna om grupprepresentation, att den egna gruppen ingen vet bättre vilka som 
är gruppens preferenser, behov och prioriteringar (Phillips 2000:42).  

Något förenklat kan man säga att Philips skiljer mellan social 
representation och åsiktsrepresentation (Phillips 2000). Författarna framhäver 
trots detta att den ena inte nödvändigtvis utesluter den andra, utan det handlar 
snarare om en balans mellan dem. Detta innebär alltså att Phillips förstår 
svårigheterna i att ersätta det system vi har i dag, där representationen till stor del 
är åsiktsbaserad (Phillips 2000:198). 

Den huvudsakliga kritiken mot närvarons politik är att den lägger mycket 
fokus på identiteten som konstituerar gruppen, alltså kön eller etnicitet och 
liknanden (Phillips 2000:35). Något som i sin tur skapar en ytterligare uppdelning 
mellan grupper och det kan därmed ha en polariserande effekt. En annan kritik är 
att för mycket fokus läggs på vilka beslutsfattarna är framför vad de representerar 
(Pitkin 1967). 
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3 Resultat och analys  

I denna del kommer undersökningens resultat presenteras och analyseras. 
Resultatredovisningen och analysen har delats upp i två delar med utgångspunkt i 
analysmodellen som presenterades i metoddelen. Detta innebär att 
respondenternas svar och det som framkommit ur debattartiklarna beskrivs under 
kategorierna; opinionsbildning och representation, som är två sätt att förstå sin roll 
i demokratin. Specifika citat från intervjusvaren har citerats med fullt namn 
eftersom ingen efterfrågade anonymitet. Syftet med denna del är att presentera 
intervjusvaren och debattartiklarna och analysera materialet. De teoretiska 
utgångspunkter som utgör grunden för uppsatsen är vägledande i analysen och ger 
relevanta begrepp och antaganden. Med stöd av det empiriska materialet är 
ambitionen därmed att besvara frågan som ställdes i inledningen, men också att 
öka förståelsen av det aktuella ämnet. 

3.1 Opinionsbildning  

När politiken misslyckas med att väcka frågor som främjar samtliga medborgares 
behov uppstår incitament att engagera sig (Amnå 2008). De civila 
organisationerna kan fungera som opinionsbildare för dessa förtryckta behov. 
Från det samlade materialet framkommer flera utlösare till engagemang om 
politiken kring LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
syftar till ökad frihet och att bidra med lika livsvillkor för människor med 
funktionsnedsättningar då detta stöd tidigare varit hänvisat till institutioner. Trots 
denna reform har regeringens löften om ökad delaktighet och tillgänglighet inte 
levt upp till sina ord när dessa löften blivit prövade i höstbudgeten (Häll 
Kellerman 2017). Besparingarna inom LSS har resulterat i att flera har gått aktivt 
in i frågorna, och aktivitetsgraden inom funktionshinderrörelsen har som en 
konsekvens av detta höjts (Ekensteen 2017). När Maria Persdotter tillträde som 
ordförande för förbundet RBU år 2015 så stod det klart att frågan om LSS och 
personlig assistans behövde prioriteras högre än de andra frågorna. Just för att 
detta var något som är så starkt hotat just då, precis som nu. Detta skapade starka 
incitament som baserades på åsikten om vikten av att vidare lyfta frågorna, men 
också att politiken som förs inte längre ses som legitim (Persdotter 2017). Det är 
således när en händelse inträffar som en opinion bildas och mobiliserar kollektivt 
agerande (Amnå 2008:13). Detta ökade engagemang kan tänkas stödja Amnås tes 
om att engagemang får fotfäste när politiska förändringar förekommer och 
medborgaren träder ur sitt “stand-by-läge”. Detta är ett fall som visar på 
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uppkomsten av engagemang i form av både vikten, “jag måste” och 
meningsfullheten, “det ger” (Amnå 2008:92).  

En aspekt som anses av funktionshinderrörelsen som bristande för 
politiken är hur frågorna kring funktionshinder formuleras utåt. Enligt Amnå är 
det civilsamhällets uppgift att agera när politiken inte längre har folklig 
förankring, i detta fall uppstår detta i form av en felaktig problemformulering 
(Amnå 2008). Motståndet mot besparingarna inom LSS grundas i att man har 
olika uppfattningar om vad problemet är, det finns alltså en kamp om att få 
definiera verkligheten (Ekensteen 2017). Nedskärningarna i assistansen har 
genom politiken till stor del framstått som en del i lösningen av ett statsfinansiellt 
problem och politiken förs i den mån att människor med olika funktionshinder 
grupperas och får stämpel som en belastning för samhället (Dahl m.fl 2017). 
Funktionshinderrörelsen betonar dock hur LSS är en rättighetslagstiftning, som 
ska möjliggöra fullt deltagande. Besparingar inom LSS sätter därmed en kostnad 
på en rättighet och företrädare för funktionshinderrörelsen berättar om hur de med 
grund i besparingarna känner sig tillbakaträngda av politiker (Westberg 2017). En 
konsekvens av detta är att rekordmånga går miste om sin assistans, och fokus på 
det påstådda fusket främjar funkofobi i samhället (Westgerd 2017). 

Som tidigare nämnt så uppstår allvarliga spänningar när politiken 
formuleras på ett sätt som kan anses ge en felaktig bild av problemet. Samtidigt 
missar regeringen det faktum att assistansen snarare kan bidra till lösningar kring 
sysselsättningen då många funktionshindrade skulle kunna bidra i större mån till 
samhällsutvecklingen om de bara fick utrymmet och hjälpen (Dahl et al. 2015). 
Vilhelm Ekensteen uttryckte sig kring kostnadsfrågan i intervjun och menade på 
att funktionshinderrörelsens syn på assistansen skiljer sig från regeringens: 
 
“[–] Regeringen koncentrerar sig till 100%, kan man ju säga, på ersättningen 
som en kostnad. Vi har den uppfattningen att assistansen är kostnadseffektiv. [–] 
2015 gjordes ju en konsekvent och tendensiös genomgång av assistansen som 
senare har kommit att ligga till grund för utredningsdirektiven som i sin tur är 
destruktiva kan man säga, genom sin ensidiga syn på assistansersättningen som 
en kostnad. [–] Det är en brist helt enkelt.” (Vilhelm Ekensteen 2017). 
 

När funktionshinderrörelsen uppfattar problemformuleringen som orättvis 
och felaktig uppstår motiv till engagemang som kan liknas vid motivationen kring 
meningsfullhet, “det ger” (Amnå 2008:89). Maria Persdotter uttrycker sig i 
intervjun om hur det skett en förändring av definition i frågan med denna typ av 
engagemang och anser att förändringen till stor del berott på civilsamhällets 
ageranden: 
 
“När vi började detta arbetet handlade debatten bara om fusk och oegentligheter 
och brottslighet och överutnyttjande, det var en väldigt svart bild av personlig 
assistans. Och nu har det förskjutits till att handla om människor som drabbas 
väldigt hårt av dem som inte får de insatser som de behöver och har rätt till. Så 
det har skett en förskjutning av mediebilden, ganska markant faktiskt under det 
året som har gått.” (Maria Persdotter 2017).  
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Då det finns omfattande statistik som talar för att 

funktionshinderspolitiken inte behöver vara en kostnad så har detta självklart 
skapat stor efterfrågan från civilsamhället för att nu lyfta frågan i form av 
bevekelsesgrunden “jag behövs” (Amnå 2008:83). Adolf Ratzka uppmärksammar 
även i sin intervju att politiken kring assistansen inte lyckats till fullo då det finns 
en utbredd konsensus som säger att det är för dyrt. Samtidigt har dessa kostnader 
alltid funnits, fast i det gömda. Han berättar om en syster som fick rycka in och 
assistera, vilket resulterade i tid då hon inte kunde sysselsätta sig med något annat. 
Ett produktionsbortfall uppstod, där var de gömda kostnaderna. Han menar på att 
alla dessa föräldrar, oftast mödrar, som tvingas stanna hemma och assistera sina 
barn, förlorar sin karriär, vilket är kostnader som man inte räknat med. Nu när det 
finns statistik på detta kan man säga att det är för dyrt, och det är först nu man ser 
det (Ratzka 2017).  

När kontroverser som dessa uppstår är det därför viktigt att inte lämna allt 
till politiken. Att inte själva försöka driva och påverka skulle utgöra en fara för 
samhället, då civilsamhället och alla dess organisationer enligt Maria Persdotter 
har en ordentlig kraft och spelar en grundläggande roll i demokratin (Persdotter 
2017). Att anse att civilsamhället utgör en betydelsefull grund i vårt samhälle kan 
man koppla till hur Amnå (2008) ser på plikten, “man bör”, då man borde agera 
som civil medborgare för att den representativa delen av demokratin ensam är 
alldeles för liten (Ratzka 2017). Engagemanget är nödvändigt för att skapa en 
opinion för frågor som inte är synliga för alla och som det finns en begränsad 
kunskap om. Ratzka betonar således att det civila samhället måste besvara 
ineffektivtet och felaktigheter som förekommer inom de offentliga apparaterna 
(2017). Många av företrädarna för det civila samhället anser att det måste finnas 
möjlighet i en demokrati att ifrågasätta och lyfta fram funktionshinderrörelsens 
intressen och problem (Maria Persdotter 2017 ). Demokratin ska inte bara finnas i 
den statliga sfären och ett aktivt civilsamhälle är således viktigt ur ett 
samhällspolitiskt perspektiv. Även Vilhelm Ekensteen uttrycker i intervjun vikten 
av att politisera funktionshinderfrågor som ett sätt att skapa förändring;  
 
“För mig har det varit att länka mig egen och funktionshindrades situation till ett 
samhällsperspektiv, och det är väl det som överhuvudtaget triggar agerande och 
aktivism, att man ser olika intressen i ett samhällspolitiskt sammanhang. [--]” 
(Vilhelm Ekensteen 2017). 
 

Det framgår också att initiativ som detta har effekt eftersom politiker är 
känsliga för vad som händer inom väljarkåren, och ett aktivt civilsamhälle skickar 
impulser som blir grunden för samhällelig förändring. När vi frågade Adolf 
Ratzka om vilken roll civilsamhället spelar i den svenska demokratin ansåg han 
att eftersom det är vi som väljare som låter oss representeras av politiker, så är det 
vår roll som är den mest centrala i demokratin (Ratzka 2017). Det finns 
sammanfattningsvis en tilltro till civilsamhällets politiska kraft och möjlighet till 
förändring (Persdotter 2017). 
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Det ligger alltså en stor makt i att få formulera samhälleliga problem, och 
civilt engagemang kan benämnas som en viktig beståndsdel för denna makt ska 
delas demokratiskt och företräda allas problem. Åtgärderna som regeringen 
utformat har som tidigare nämnt till stor del ansetts som felriktade (Dahl et.al 
2015) vilket i sin tur har ökat organisationernas vikt även om den politiska 
utvecklingen i många fall kan ses på som trögflytande. Maria Persdotter menar att 
processen dock precis har börjat och att frågan kommer att fortsätta drivas: 
 
“Mm, vi har ju bara börjat, vi kommer fortsätta driva det här stenhårt liksom. Jag 
tror att när vi får, liksom, svenska folket med oss på det här kommer politikerna 
inte kunna stå emot.” 
 

Samtliga respondenter upplever också det som lönsamt att lyfta frågor om 
funktionshinder, och att det har effekt. Bakgrunden till detta är, som nämnt ovan, 
att aktivitet i det civila samhället kan fungera som incitament till 
förändring, Samtidigt betonas också att man ofta känner sig tillbakaträngda av 
olika omständigheter och att detta försvårar opinionsbildandet. Det framgår att 
man måste vara nytänkande och kreativ för att hitta strategier som faktiskt 
fungerar. Opinionsbildande har en tydlig demokratisk funktion, den politiska 
processen i sig själv är inte tillräcklig och det civila samhället måste då ta saken i 
egna händer.  

3.2 Representation  

De flesta företrädarna för det civila samhället i debattartiklarna samt intervjuerna 
lägger vikt vid den egna rollen som representant för den sin grupp i demokratin. 
Den egenupplevda erfarenhet framhävs tydligt som ytterst nödvändig för att 
utforma en politik som faktiskt speglar gruppens intressen och tillvaratar dess 
behov. Det har uppstått stor kontrovers kring hur icke-funktionshindrade fungerar 
effektivt i sin roll som företrädare där de själva inte påverkas av politiken som 
förs (Häll Kellerman m.fl. 2017) (Adolf Ratzka 2017). Genom en felaktig 
representation står personer som faktiskt berörs av funktionshinderspolitiken inför 
risken att uppleva sig själva som brickor i ett spel med förutsättningar som 
bestämmas av människor som inte i övrigt behöver förhålla sig till politikens 
effekter (Westgerd 2017). 

Det som redogörs för ovan kan sammanfattas med att det finns ett behov 
av social representation för att på så sätt stärka gruppens position och detta är 
huvudargumentet för en närvarons politik. Phillips betonar att detta är avgörande 
för en legitim politik eftersom; “ingen kan veta bättre än jag själv vilka som är 
mina preferenser, prioriteringar och behov” (Phillips 2000:42). 
Funktionshinderrörelsen har en samlad kunskap som bygger på egna erfarenheter, 
som omöjligen kan förstås utifrån om man inte bemötts med den typen av 
samhälleliga hinder som funktionshindrade behöver utstå (Larsson 2001). I 
pressmeddelandet oroväckande LSS-direktiv framhäver FUB:s 
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förbundsordförande vikten av att organisationer får bidra med expertis och insikt 
om målgruppens behov och intressen, vilket enligt Jansson är en förutsättning för 
att stärka och värna om gruppens rättigheter (2017). När man står ovanför en rad 
olika policyalternativ är det ytterst nödvändigt att använda erfarenhet som en 
guide för att fatta rättvisa beslut. Närvaron som beskrivs ovan har också en 
symbolisk funktion, och det är som Ekensteen berättar om i sin intervju en vikitg 
beståndsdel i det stora inkluderingsprojektet av funktionshinderade i samhället.
 Maria Persdotter påpekar att representation är viktigt eftersom människor 
som lever i denna världen har bristande kunskap om funktionshindrades situation i 
dag. Mot den bakgrund anser Persdotter att en viktig strategi för 
funktionshinderrörelsen är att beskriva verkligheten och på sätt skapa en insikt om 
hur tufft det faktiskt är och också hur man som funktionshindrad måste kämpa för 
saker som andra tar för givet. Närvaro kan av detta skäl garantera att 
funktionshindrades intressen tas till vara och belyser de svårigheter som är 
osynliga för icke-funktionshindrade (Maria Persdotter 2017) (Phillips 2000). 
Denna anspelning på erfarenhet och perspektiv som avgörande för representation 
framkom även i intervjun med Adolf Ratzka, då han berättade om hur han startade 
sitt pilotprojekt som år 1994 resulterade i assistansreformen;  
 
“[--] Kommunerna betalade för tjänster som inte fungerade för oss, och om vi då 
bara hade samma belopp pengar så skulle vi minsann kunnat göra det bättre, för 
vi betraktade oss som experter i egen sak. Det är bara vi som vet hur vi vill sköta 
vårt liv, och ingen annan kan göra det. För vi är alla så olika. Så att komma med 
en lösning, one size fits all, det fungerar inte , trots att socialtjänstlagen talar om 
helhetssynen och hjälp till självhjälp och alla möjliga fina ord..”(Adolf Ratzka 
2017). 
 

En annan aspekt av representationsfrågan är hur besparingarna inom LSS 
försvårar funktionshinderrörelsens praktiska möjligheter att företräda sig själva 
och driva frågor som är av betydelse för dem. Författarna av artikeln “Vem ska 
företräda oss - om inte vi kan?”, 16 representanter för funktionshinderrörelsen, 
anser att detta är ett hot mot den svenska demokratin (Häll Kellerman m.fl 2017). 
Bakgrunden till detta är att deltagande försvåras när assistansen nedmonteras och 
många mister som en följd av detta möjligheten att delta, och därmed också 
möjligheten att åtnjuta grundläggande medborgerlig rättigheter (Persdotter & 
Tropp 2017). Maria Persdotter (2017) och Adolf Ratzka (2017) skildrar även i 
sina intervjuer konsekvenserna av att människor får livsviktiga insatser indragna 
och hur man därmed förlorar kontrollen över sitt liv och vardagen förändras 
drastisk. Förbunden anses livsviktiga för många människor och mötesplatserna är 
av yttersta behov för människor som i många fall inte har någon annat alternativ 
att vända sig till. I många fall gäller dessa mötesplatser människor som har haft 
problem med att acceptera sin funktionsnedsättning och att dessa människor får 
sina behov mötta är av största vikt för dess framtida utveckling (Häll Kellerman 
m.fl 2017).  

De nya besluten gör det alltså allt svårare att samverka. Den minskade 
förmågan för individen att företräda sina egna intressen går även emot sveriges 
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demokratiska principer i sin helhet (Häll Kellerman et.al 2017). Bakgrunden till 
detta uttalande är att deltagande försvaras och organisationerna upplever att deras 
roll i den svenska demokratin inte längre är så självklar som den en gång har varit. 
Ett återkommande tema i materialet är därmed att man upplever att en redan 
marginaliserad grupp, marginaliseras ytterligare av LSS-direktiven (Ekeensten 
2017). När regeringen nedmonterar den personliga assistansen är det tydligt vilka 
som blir förlorare, för utan assistansen stannar livet (Persdotter & Tropp 2017). 

Som beskrivits i teoridelen resulterar närvaro i form av representation ofta 
i positiva förändringar. Detta är även våra intervjupersoner och artikelförfattare 
överens om och många av dem lyfter fram införandet av assistansreformen, 
lagstadgat i LSS, som det främsta beviset på detta. Adolf Ratzka och Vilhelm 
Ekensteen var båda drivande i frågan om införandet av den personliga assistansen 
och de bekräftar att erfarenheter och det faktum att de fick driva frågan själva låg 
till grunden för framgången de upplevde. Vilhelm Ekesteens skildrar detta i sitt 
svar på frågan om huruvida han upplever det som lönsamt med civilt 
engagemang;  
 
“ [--] Rörelsen i sin helhet, alltså funktionshinderrörelsen, har haft stor betydelse, 
det handlar ju om inkluderingen i samhället av personer med stora 
funktionsnedsättningar och stora assistansbehov, och reformen som sådan har i 
väsentliga delar lyckats med detta. Det har ju varit det stora 
inkluderingsprojektet. [--]” (Vilhelm Ekensteen 2017). 
 

Som framgår ur citatet ovan har funktionshinderrörelsen varit drivande i 
det stora inkluderingsprojektet, och gruppen gick före och visade vägen. Detta 
slås nu sönder av en politik utformat av människor utan relevant erfarenhet 
(Westberg 2017). Enligt Young är en central förutsättning för rättvisa att 
marginaliserade gruppers perspektiv har företräde i beslut vars konsekvenser de 
direkta berör. Med utgångspunkt i Youngs teori om representation kan 
besparingarna inom LSS kan därmed betecknas som odemokratiska eftersom de 
berörda inte har prioriterats tillträde i de politiska processerna (2000:133).
 Fortsättningsvis bidrar denna bristande representation inom socialpolitiken 
till att tjänstemän med begränsad kunskap om de hinder som funktionshindrade 
möter i samhället utformar en politik som i själva verket leder till ökat beroende 
för funktionshindrade. Detta är en konsekvens av vad som i teoridelen omtalas 
som idéernas politik, där åsikter ses som frikopplade från den kroppen de tillhör 
och att social representation således blir mindre viktigt. Westgerd betonar i sin 
artikel att även om regeringen säger sig stå för ett jämlikt och inkluderande 
samhälle fattar de beslut som motarbetar denna ambitionen (Westgerd 2017). 
Orsaken till detta är inte avsaknaden av välvilja, utan snarare prioriteringar som 
istället baseras på de behov som representanterna för politiken således kan stå till 
svars för. En idébaserad representation är som en följd av detta otillräcklig 
eftersom funktionshindrades intressen och behov uppenbarligen inte 
uppmärksammas av de som avser att företräda funktionshinderrörelsen. Det 
uppstår alltså ett ytterligare förtryck när funktionshinderrörelsen utesluts. Vilhelm 



 

 20 

Ekensteen belyser också denna problematik i sin reflektion kring frågan om varför 
det civila samhället engagerar sig, och engagemangets lönsamhet:  
 
“ [--] ..Och det är ju inte alltid de etablerade politiska partierna uttrycker det på 
ett sånt sätt att de liksom tar upp frågorna. Vi har ju sett att vi behövs, i det här 
sammanhanget som gäller människor med funktionshinder.” (Vilhelm Ekensteen 
2017) 
 

Funktionshinderrörelsen behövs alltså kortfattat för att politiker inte alltid 
gör de det säger att de ska göra. Sammanfattningsvis kan man säga att det är 
tydligt att intervjupersonerna och författarna av debattartiklarna är överens om 
vikten av att få representera den egna gruppen. Åsiktsrepresentation, eller ideérnas 
politik, är inte tillräckligt för att förhindra uteslutning, och erfarenhet och 
bakgrundskunskap framgår mot bakgrund av detta som avgörande för en politik 
som speglar gruppens faktiska intressen. Om man ska koppla detta till frågan om 
hur det civila samhället förstår sin roll i den svenska demokratin kan man något 
förenklat säga att samtliga förstår sig själv som representanter för 
funktionshindrade. Nedmonteringen av personlig assistans gör att deltagande 
försvåras både för individen och för de demokratiska förutsättningar som det 
svenska samhället och dess politik står för att erbjuda varje enskild medborgare. 
Vikten av närvaro visar sig tydligt i de förda intervjuerna och i många av 
debattartiklarna just som en förutsättning en inkludering av alla betydelsefulla 
infallsvinklar, då ingen kan mina intressen och behov bättre än jag själv (Phillips 
2000). Åsiktsrepresentation framkommer alltså som ofullständig och 
respondenterna till våra intervjuer visar tydligt på konsensus kring välvilja hos 
politikerna, som dock visar sig bristfällig i implementeringen av politiken. Ett 
oundvikligt, ofta oavsiktligt, förtryck uppstår då möjligheten till 
självbestämmande minskar. Avslutningsvis vill vi ha med tre citat som tydligt 
visar på respondenternas ståndpunkt i frågan, sammanfattar resonemangen som 
förts ovan och som utgör en viktig del av resultatet för denna undersökning: 
 
“ [–] Sen finns det också organisationer som styrs av människor som inte själva 
behöver assistans. Till exempel, när jag kom hit till Sverige i 73, då var jag 
väldigt förbluffad över att ordförande i DHR var en icke-funktionshindrad man 
som brukade säga att vi handikappade måste ha rätten att bestämma när vi ska 
lägga oss, och ingen skrattade. Ingen vågade säga något, jag menar att 
representeras av icke-funktionshindrade som inte har så mycket aning om saken, 
det ger inte någon större genomslagskraft. [–]”  (Adolf Ratzka 2017) 
 
“ [–]Vi tror att det är så viktigt att personer berättar sin historia helt enkelt, 
tydligt för folk som inte vet hur illa ställt det är i Sverige. Så det har varit en 
jätteviktig del att få folk att våga berätta sinhistoria, det har vi jobbar jättemycket 
med. [–] ..men just det här att få människor, liksom riktiga människor att berätta 
sin egen historia [–] ..det är inte alla som orkar och klarar det, men de som 
klarar det är jag väldigt tacksam över att de har orkat.” (Maria Persdotter 2017) 
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“ [–] Man talar om att värna om reformen med de här utredningsdirektiven, men 
då har man ju inte definierat verbet värna på det sättet som jag skulle definiera 
det.” (Vilhelm Ekensteen 2017) 
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4 Avslutande diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur civilsamhället förstår sin roll 
i den svenska demokratin. Generellt verkar det som våra respondenter och 
artikelförfattarna är överens om civilsamhällets centrala roll i demokratin. Det 
civila samhället uppfattas som en sfär där social interaktion förekommer och 
civilsamhällets olika organisationer och föreningar skapar möjligheter för aktivt 
deltagande, och fungerar som samtalspartners till den offentliga sfären (Bengtsson 
1999:92). Organisationerna har alltså ett demokratiskt värde eftersom de erbjuder 
kanaler för medborgerligt inflytande, och skapar mötesplatser för medborgare. 
Majoriteten av civilsamhällets organisationer inrättades en gång för att företräda 
en viss fråga eller ett perspektiv och de har därmed spelat en central roll som 
idébärare (Civios 2012:22)(SOU 2016:13). Vad gäller funktionshinderrörelsen har 
detta varit centralt och man kan säga att funktionshinderrörelsen grundades i en 
ambition om att politisera funktionshinderfrågorna (Bahner 2017:16). Det har 
därmed varit avgörande för rörelsen att etablera det relativa handikappbegreppet 
och framhäva att det är det omgivande samhället som är handikappande framför 
att handikapp är en individuell egenskap (Ekeensten 1968).  

Det fanns alltså en idé om att skapa förändring, och ett starkt civilsamhälle 
är på så sätt ett civilsamhälle som präglas av kritiskt ifrågasättande med avsikt att 
skapa förändring (Civios 2012:29). Motståndet mot besparingarna inom LSS 
exemplifierar detta kritiska ifrågasättande och man kan säga att 
funktionshinderrörelsen genom sitt agerande har kritiserat det offentliga 
maktutövandet. Civilsamhället har gjort motstånd genom att inte acceptera den 
bild som regeringen har målat upp av assistansen och det framgår ur resultatdelen 
att det har varit viktigt för funktionshinderrörelsen att omformulera problemet och 
blottlägga de antaganden som ligger till grund för hur regeringen legitimerar sin 
besparingspolitik (Altermark 2017). Den unika kompetensen som finns inom 
funktionshinderrörelsen är avgörande för att utforma konstruktiva förslag för att 
besvara regeringens destruktiva politik (Civios 2012:35). 

Fortsättningsvis uppfattar företrädare för civilsamhället sig dels som 
opinionsbildare och dels som representanter för funktionshinderrörelsen. 
Opinionsbildning och representation är båda avgörande för en fungerande 
demokrati. Vi upplever inte att det finns någon omfattande spänning eller konflikt 
mellan de två utan de flesta identifierar sig med båda kategorier. Det kan dock 
tänkas att den ena förutsätter den andra, alltså att en opinion måste skapas för att 
frågan om representation ska kunna väckas. Eftersom detta samband inte är 
påvisat i etablerad forskning har vi valt att bortse från detta och de två 
kategorierna anses som parallella i vår uppsats.  
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I förhållande till rollen som representanter fördes en diskussion mellan 
åsiktsrepresentation och social representation, där många av 
civilsamhällsrepresentanterna fäste vikt vid erfarenhet och relevant kunskap som 
en förutsättning för att fatta rättvisa beslut. Det som inte diskuterades i materialet 
var potentiella nackdelar med en närvarons politik, och vi kommer därför snabbt 
att redogöra för den kritik som finns. Närvarons politik gör gruppskillnader 
tydligare och det finns en problematik i detta vad gäller assistanspolitiken. 
Assistans är en trygghetsförsäkring för alla, även för de som inte för tillfället 
behöver den. I den debatten som förs i dag rör funktionshinderpolitiken till synes 
endast en liten grupp, och det framställs därmed offentligt som ett ”särintresse” 
(Dahl m.fl. 2015). I grund och botten rör det snarare oss alla, just för att ingen går 
fri från livets oförutsägbara natur, alla kan således bli beroende av assistans. En 
överbetoning av representation baserad på grupptillhörighet kan i själva verket 
förstärka bilden av funktionshindrade som en särgrupp. Det som från början 
definieras som onormalt, utifrån samhällets konstruerade normalitet, förstärks och 
blir mer onormalt. 

En annan invändning mot att basera representation på grupptillhörighet är 
att det hotar den sociala sammanhållningen mellan olika grupper, vilket är 
avgörande för kollektivt agerande i civilsamhället (Phillips 2000:35). Med 
utgångspunkt i Putnam kan det tänkas att det kan utgöra en fara för det sociala 
kapitalet (Putnam 1993). Trots detta kan man argumentera för att detta behövs 
eftersom de som ska företräda funktionshinderrörelsen negligerar dess behov och 
det kan tänkas att detta är för att de inte besitter relevant erfarenhet och 
perspektiv. 

Avslutningsvis kommer vi reflektera kring några potentiella begränsningar 
med uppsatsen samt utifrån undersökningens resultat presentera idéer till vidare 
forskning inom samma ämne. Givet ett begränsat utrymme ansåg vi det som 
fördelaktigt att enbart välja två ingångsvinklar till hur man förstår sin roll i 
demokratin, eftersom detta tillåter en mer djupgående analys. Trots detta är det 
viktigt att ha i åtanke att det finns en rad olika sätt att förstå sin roll i demokratin. 
Slutsatserna hade med stor sannolikhet gynnats av en inkludering av andra sätt att 
förstå detta, och man hade kunnat säga något mer generellt om fenomenet.  

Det är viktigt att ha i åtanke att uppsatsen slutsatser tar utgångspunkt i hur 
respondenterna själva upplever företeelsen som undersöks (Esaiasson m.fl. 
2012:263). Uppsatsens resultat tar därmed utgångspunkt i betraktarens subjektiva 
verklighet. Med utgångspunkt i detta är det svårt att kontrollera resultatens 
rimlighet och skapa generaliserbara slutsatser, vilket hade möjliggjorts av en 
kvantitativ ansats. Det kan också tilläggas att det är problematisk att generalisera 
då vi enbart har intervjuat tre personer och har ett relativt lite artikelmaterial och 
vi är därför medvetna om att resultatet inte kan generaliseras till en större 
population (Esaiassion m.fl. 2012) Det kan dock noteras att detta inte är syftet 
med uppsatsen. Därtill kommer det faktum att det är möjligt att göra värdefulla 
reflektioner kring det som framkommit under undersökningens gång och således 
öka förståelsen av det som här studeras. Genom undersökningen har vi också fått 
tillgång till ett unikt material som kan användas i framtida forskning. 
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Det civila som forskningsområde är som sagt relativt outforskat och det 
finns därmed en rad olika förslag till vidare forskning. Denna uppsats skulle 
kunna ligga till grund för en mer normativ studie över civilsamhällets roll i 
demokratin, alltså vilken roll det civila samhället bör ha. För att få perspektiv är 
det lönsamt och jämföra olika länder, och på så sätt identifiera faktorer som 
skapar ett aktivt civilsamhälle (Amnå 2005). Ett annat förslag till vidare forskning 
är att ta utgångspunkt i representationsbegreppet och diskutera frågan om vem 
som ska företräda funktionshinderrörelsen, eller andra rörelser för den delen. 
Civilsamhällets förändrade förutsättningar i och med sociala medier är också ett 
relativt outforskade område. Sociala medier har introducerat nya kanaler för 
medborgerligt inflytande och ändrat förutsättningarna för civilt engagemang, de t 
är därför intressant att generera mer kunskap på detta område (Amnå 2005).  
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6  Bilagor   

6.1 Intervjuguide  

Bilaga 1, intervjuguide  
Information om intervjuer 
 
Materialet från intervjuerna kommer användas i en B-uppsats i kursen STVA22- 
Statsvetenskaplig fortsättningskurs, makt och förvaltning. 
 
Vår övergripande plan för forskningen är att undersöka hur civilsamhället förstår 
sin roll i den svenska demokratin med utgångspunkt i debatten kring personlig 
assistans. 
 
Vi kommer använda samtalsintervjuer med olika företrädare för civila 
organisationer och analysera dessa med utgångspunkt i teorier om civilsamhället. 
 
Uppsatsen kommer handledas och läsas av föreläsare och medstudenter. Den 
kommer också läggas upp på LUP Student Papers, en sida där alla uppsatser från 
Lunds universitet läggs upp. 
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1705273 
 
Vi vill gärna spela in intervjuerna så vi kan transkribera dem sen. Vi kommer 
skicka de färdiga intervjuerna och uppsatsen innan vi lämnar in det och det läggs 
upp på internet. 
 
Tack för din medverkan! 
Mvh 
Agnes Vøllo & Klara Thorin 
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Intervjuguide:  
 
1. Berätta lite om ditt engagemang för frågor kring funktionshinder 
 
2. Hur organiseras funktionshinderrörelsen samhällsengagemang? 
 
3. Vad anser du att kärnan i debatten kring personlig assistans är? 
 
4. Vad var de huvudsakliga motiveringarna för att engagerar er i debatten om 

personlig assistans? 
5. Upplever du att det är lönsamt att lyfta frågor om funktionshinder, om ja, kan 

du beskriva en sådan situation? 
6. Anser du att civila rörelser har möjlighet till att påverka politiken på statligt 

och kommunalt nivå? 
 
7. Har du några tankar kring vilken roll civilsamhället och civila rörelser spelar i 

den svenska demokratin ? 
 
8. Är det något mer du vill tillägga som du inte har fått sagt? 

 
 
 

 
 

  
 
 

 


