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Sammanfattning 

 
Folkstyrelsen bygger på en tanke om att medborgarnas önskemål ska vägleda de politiska 

besluten. Samtidigt har det ägt rum en centralisering av statsmakten i Sverige genom ett 

flertal kommunsammanslagningar under de senaste 60 åren. Avstånden till de politiska 

företrädarna har således ökat och frågan som ska besvaras i denna studie är hur vida det kan 

förändrar vägarna för påverkan av samhällsprocesser. Hermansson, Lund, Svensson och 

Öberg talar om inre och yttre påverkan av politiska beslut, men det kräver en viss närhet till 

kommunens politiker för att kunna arbeta med inre och yttre påverkan. Ahrne, Roman och 

Franzén menar i stället att synen på påverkan har förändrats och att allt fler väljer att påverka 

utan att gå via de politiska systemen. Uppsatsen är en fallstudie som riktar in sig på 

Solleröns föreningsliv. Sollerön är en ö belägen i Siljan 1,2 mil utanför Mora. Ön var 

tidigare egen kommun, men gick i kommunsammanslagningen 1971 upp i Mora kommun. 

Den tidigare kommunala verksamheten på Sollerön har bytt skepnad, från att 

kommunalanställd och politiker varit de som påverkat bygdens framtid, ser den idag ut att 

vila allt mer i föreningsrepresentanternas händer. Då föreningsrepresentanterna känner ett 

avstånd till det formella politiska systemet väljer det att agera självständigt för sin bygds 

framtid. I detta vilar en fråga om representativitet. Föreningslivets representanter är inte 

folkligt valda och kan således heller inte avsättas, och vad händer med demokratin när ett 

lokalsamhälle allt mer vänder sig bort från det övriga kommunala apparaten och i stället 

uppvisar en önskan om mer självständighet? Kanske är det dags att överväga ett samtal 

kring en kommunal decentralisering igen. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Folkstyrelsen bygger på en tanke om att medborgarnas önskemål ska vägleda de politiska 

besluten. I Sverige råder kommunalt självstyre vilket innebär att kommunerna sköter lokala 

och regionala angelägenheter på eget ansvar och i den lokala befolkningens intresse. De 

svenska kommunerna får sin legitimitet genom att den utövas av beslutande församlingar 

som utses genom allmänna och fria val av de egna medborgarna och genom att den erkänns i 

regeringsformen. Kommunernas arbete skall bygga på gemensamt ansvar, att verksamheten 

anpassas efter lokala behov och att medborgarna skall kunna känna sig delaktiga och ta 

ansvar för det lokala samhället (www.skl.se). Politiska beslut kan således påverkas på olika 

vis, både inifrån och utifrån genom den enskilda medborgaren men också genom 

organisationer och företag (Hermansson & Lund & Svensson & Öberg, 1999, s.10). Under 

de senaste sextio åren har det dock ägt rum ett flertal kommunsammanslagningar, som 

gemensamt resulterat i att vi gått från att vara dryga 2 0000 kommuner till att idag befinna 

oss på ett antal mellan 200 och 300 (www.skl.se). Detta innebär att kommunernas områden 

mångdubblats och avståndet till de kommunala politikerna således ökat. Valdeltagandet har 

minskat med 10 % mellan 1982 och 2002, Samtidigt hat intresset för politik visat sig ökat 

under samma period. Det ser ut att ha ägt rum en förändring i synen på politik och den 

enskilda människans roll. (Ahrne & Roman & Franzén, 2008, s.280). Civilsamhället har 

kommit att bli ett allt populärare begrepp inom statsvetenskaplig forskning. Nyligen 

genomförda demokratiutredningar pekar enhetligt i samma riktning, civilsamhället tar en allt 

större plats i vår demokrati. Civilsamhället kan ses som en autonom sfär skild från stat och 

marknad, även om de på olika sätt är relaterade till varandra. Typiskt för civilsamhället kan 

vara rörelser, nätverk, grupper, medborgarsammanslutningar eller frivilligorganisationer 

(Boström, 2000, s.2). Intresseorganisationernas plats i folkstyrelsen är inte konstitutionellt 

reglerade. På pappret finns de inte, där finns bara väljare, partier, parlament, presidenter och 

myndigheter. Ändå vet vi att föreningslivet har ett stort inflytande över politiken (Naurin, 

2001, s.13). Robert Putnam och en rad forskare efter honom har under många år studerat 

decentraliseringens betydelse för ett välfungerande samhälle (Putnam, 2011). I Sverige har 

det dock istället skett en centralisering av statsmakten. Samtidigt har civilsamhället visat sig 
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gå in och ta ett allt större ansvar för de lokalpolitiska frågorna. Här i vilar ett problem, 

föreningslivets representanter kan inte utkrävas på ansvar.  

 

1.2  Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur maktöverflyttningen från folkvalda politiska 

församlingar till det civila samhället förändrar påverkansmöjligheter för de människor som 

berörs av de fattade besluten. Jag kommer därför försöka utröna på vilka sätt och med vilka 

medel ideella föreningar, som en viktig del av civilsamhället, påverkar samhället och 

därmed dess invånare. Går de via de folkvalda eller hittar de andra vägar? För att uppfylla 

syftet inom ramen för en c-uppsats har jag valt att genomföra en fallstudie av orten Sollerön, 

med sitt stora antal ideella föreningar, och jag kommer i metodkapitlet förtydliga varför jag 

valt just detta exempel.  

 

Frågeställning: 

 

• Påverkar Solleröns ideella föreningar samhällsprocesser utifrån inre/yttre politisk 

påverkan eller utan att gå via formella politiska system. 

 

1.3  Definition av begrepp 
1.3.1 Samhällsprocesser  
Samhällsprocesser kan ses som förändringar i samhället. Processerna kan påverkas i det 

stora genom att engagera sig i ett företag, en världsomfattande förening eller i ett politiskt 

parti. Industrialiseringen, urbanisering och ekonomisk utveckling kan ses som 

samhällsprocesser. Man brukar tala om att medierna idag besitter makten att påverka 

samhällsprocesser. Men samhällsprocesser kan också äga rum i det lilla, genom ett arbeta 

för en levande landsbygd exempelvis. För att påverka dessa samhällsprocesser engagerar 

man sig lämpligast i små företag, lokalpolitiskt, eller vi mindre ideella föreningar. Det är 

svårt att säga att en bygdeförening enskilt arbetar för att påverka samhällsprocesser, men när 

man ser till flera föreningars gemensamma arbetsinsats kan det definitivt sägas göra det. Ett 

midsommarstångsfirande på en hembygdsgård, en bingokväll för de äldre en tisdagskväll, ett 

nyhetsblad, ett cykellopp kan inte ensamt ses som en samhällsprocess men gemensamt har 

det bidragit till att ett samhälle som annars skulle varit dött fått liv. Därför kommer påverkan 

genom någon form av handling behandlas först, för att i den avslutande diskussionen titta på 
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hur föreningarna gemensamt påverkar samhällsprocesser, det vill säga förändringar i det 

lokala samhället. 

 

1.3.2 Ideella organisationer 

Ideella organisationer är organisationer/föreningar som är politiskt obundna. De skiljer sig 

också från marknaden, då arbetet sker utan ersättning. I dessa organisationer är det ofta 

eldsjälar som är drivande, det vill säga passionerade människor som driver en viss fråga som 

de anser är viktig. Det kan vara rörelser, nätverk, grupper, medborgarsammanslutningar eller 

frivilligorganisationer. I denna uppsats kommer de ideella föreningarna att bestå av 

föreningar på Sollerön.  

 

1.4  Disposition 
I nästkommande avsnitt kommer teorin presenteras, samt tidigare forskning som pekar på att 

det civila samhället spelar en allt mer avgörande roll i den svenska demokratin. (2.1 och 

2.2). Där efter följer en redogörelse av metod, analys, material och validitet där 

forskningsmetod och empiriskt material gås igenom (3.1 och 3.2). I kapitel fyra presenteras 

resultatet och analysen av studien (4.1 och 4.2) och i kapitel fem ges en sammanfattning, 

slutsats samt en avslutande diskussion (5.1 och 5.2). 

 

2 Teori och tidigare forskning 
 

2.1 Teori 
Det är konstaterat att civilsamhället makt att påverka samhället har ökat och litteraturen som 

följer kommer också understryka detta påstående, men först ska vi titta närmre på hur olika 

påverkanskanaler kan ser ut. För att så småningom se om vi kan placera in Solleröns 

föreningar inom ramen för inre/yttre påverka eller om de verkar autonomt, skilt från de 

politiska systemen.  

 

2.1.1 Att påverka genom inre/yttre påtryckningar 
I demokratiutredningen om avkorporativisering och lobbyism skriver författarna att 

folkstyrelsen bygger på tanken att medborgarnas önskemål ska vägleda de politiska 

besluten. I en demokrati behövs det därför metoder för medborgarna att påverka och här 
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finns olika tillvägagångssätt. Dels har vi valet, men medborgarna behöver fler kanaler för 

påverkan. Politikerna bör informera sig om medborgarnas åsikter, men medborgarna har 

också rätt att framföra sina önskemål till de valda politikerna. Hur kontraktet mellan 

politiker och väljare ser ut kan dock variera menar författarna. Vissa medborgare kontaktar 

personligen sina valda företrädare medan andra väljer att göra det i grupp. (Hermansson & 

Lund & Svensson & Öberg, 1999, s.9). Politiska beslut kan således påverkas på olika vis 

både inifrån och utifrån. Den enskilda medborgarens traditionella deltagande går via 

partiarbete och valsedel. En annan möjlighet är att själv vara ledamot i fullmäktige eller 

riksdag. Men också organisationer och företag kan arbeta för att deras kandidater får plats i 

dessa organ genom att engagera sig i de politiska partierna menar författarna (Hermansson 

& Lund & Svensson & Öberg, 1999 s.10). Det andra alternativet är genom påtryckningar 

utifrån. Det kan vara i form av aktioner genom exempelvis blockader eller annan civil 

olydnad, kontakter med politiker och tjänstemän eller opinionsbildningar genom att kontakta 

media eller själv delta i debatten (Hermansson & Lund & Svensson & Öberg, 1999, s.12-

13). Två citat kommer att få avsluta detta avsnitt om inte och yttre påverkan. 

 

Citatet som följer exemplifierar hur inre påverkan kan se ut i en beskrivning av Leksands 

kommuns inblandning i det lokala hockeylaget. Skrivet i SvD 06-03-13. 

 

”Om en kommun som är helt i ishockeyklubbens våld, som hoppar när klubbledningen säger 

att den ska hoppa, och kryper när klubbledningen säger ”kryp”. Som utan att tveka offrar 

skolungdomar och dagisbarn, och som inte tvekar att begå lagbrott för att stötta 

hockeyklubben. En kommun där de som beslutar om vart pengarna ska gå, är medlemmar i 

klubben och så sammanblandade med klubbens verksamhet att de ofta också dyker upp på 

ledande positioner i den (svd.se).”  

 

Citaten nedan exemplifierar hur yttre påverka kan se ut i ett fall där Greenpeace gör en 

aktion mot kärnkraftverk för att påverka de politiska besluten i frågan om kärnkraften. 

Tagen ut tidskriften Fria Tidningen 12-10-09. 

 

”På tisdagsmorgonen tog sig flera aktivister från Greenpeace över de yttre avspärrningarna 

till kärnkraftverken Forsmark och Ringhals. Organisationen kallar aktionen ”ett fredligt 

stresstest” av säkerheten på verken. Enligt Annika Jacobson, chef på Greenpeace Sverige, 

deltog ett 70-tal personer i aktionen: 
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– Så här lätt ska det inte vara att ta sig in och det visar på bristande säkerhet. Det här kan 

ses som en komplettering till de stresstester som gjorts av EU, där man inte tittade på 

säkerheten vad gäller risken för obehöriga att ta sig in (fria.nu).” 

2.1.2 Att påverka utan att gå via formella politiska system 
Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén skriver om civilsamhällets stärkta position 

i Det sociala landskapet där de skildrar samhällsutvecklingen i Sverige från 1950-talet fram 

till början av 2000-talet. (Ahrne & Roman & Franzén, 2008, s.271-272). Under de senaste 

trettio åren har olika sociala rörelser börjat ses allt mer som uttryck för nya former av 

politiskt handlande (Ahrne & Roman & Franzén, 2008, s.273). Valdeltagandet i 

riksdagsvalet har som nämnt minskat med 10 % mellan 1982 och 2002, ändå har det visat 

sig att det politiska intresset har ökat under de senaste decennierna. Detta bottnar i en allmän 

förändring i synen på politik och enskilda människors roll i samhället menar författarna. 

Sedan kvinnorörelsernas genomslag på 70-talet har det blivit en självklarhet att det 

personliga är politiskt. 2003 kunde man läsa på McDonalds insamlingsbössor att ”ingen kan 

göra allt, men alla kan göra något”. På detta vis är det svårt att göra skillnad på vad som är 

en personlig sfär och vad som är en offentlig och politisk sfär menar författarna. Istället ser 

man hur dessa sfärer är sammanbundna menar de. (Ahrne & Roman & Franzén, 2008, 

s.280). Det sociala landskapet förändras inte bara, eller inte ens genom beslut i riksdagen 

eller vid ett förhandlingsbord fortsätter de, Det är inte heller enbart genom politiska partier 

eller fackföreningar som människor försöker försvara eller förändra världen. Inom 

organisationsväsendet försöker människor påverka samhällsprocesser utan att gå via 

formella politiska system avslutar författarna (Ahrne & Roman & Franzén, 2008, s.294). 

Nedan följer två citat som behandlar synen på påverka utan att gå via formella politiska 

beslut. I detta fall rör det sig om ett bibliotek som kommunen lade ner, men som ideella 

krafter valt att driva vidare. Taget från SVT Nyheter, Kultur 13-04-10.  

  

”- Eldsjälar är underbart att ha, men de har inte kunskapen. Man måste ha kontinuitet i 

biblioteksverksamheten. Man måste kunna lita på att biblioteket finns där, säger hon.” 

 

”- Frivilligt engagemang är jätteviktigt. Om vi tittar på idrottsrörelsen så bygger hela 

Idrottssverige på ideellt engagemang. Det är klart att fler områden bör uppmuntras för 

detta och Loftahammarexemplet är ett mycket gott exempel på samverkan mellan ideell och 

offentlig verksamhet, säger hon (svt.se).” 
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2.1.3 Egen reflektion 

Dessa två texter speglar två olika sätt att se på påverkan av samhällsprocesser. Men det skall 

också poängteras att de är skrivna under olika decennier och det kan vara ett tecken på att 

synen på att påverka har förändrats över tid. Hermansson, Lund, Svensson och Öberg tar 

upp påverkan i form av inre eller yttre påtryckningar. Bägge alternativen rör sig om att agera 

inom eller mot de politiskasystemet, för att på politisk väg få igenom beslut. Det andra 

alternativet som Ahrne, Roman och Franzén behandlar rör sig istället om att påverka fritt 

från det politiskasystemet ofta i form av ideelle engagemang i olika typer av föreningar. 

Citat från olika tidskrifter har fått stärka upp innebörden av det författarna för fram. Via 

exemplen ser vi att de olika modellerna existerar och att de alla bär på en viss problematik. I 

dagens samhälle kan vi genom teven uppleva samhällets orättvisor i vårt vardagsrum. 

Kanske väcker det en känsla av att ansvaret vilar på våra egna axlar. Om man anser att de 

äldre behandlas dåligt, eller att vägarna inte plogas ordentligt om vintern vad gör man då? 

Skriver man in till kommunen och klagar, engagerar man sig kommunpolitiskt, eller väljer 

man att demonstrera? Eller tar man saken i egna händer och ber att få låna grannens traktor 

för att gå ut och ploga själv? Utifrån ovanstående texter kommer materialet hämtat från 

Solleröns föreningsliv att analyseras. Ett svar skall försöka nås i frågan om hur små 

föreningar väljer att påverka samhällsprocesser. Men innan vi kommer dit ska tidigare 

forskning som rör det demokratiska dilemmat med påverkan behandlas  

 

2.2  Tidigare forskning 
2.2.1 Den lilla och stora demokratin 
Vi ser oss allt mer som konsumenter av offentlig service än som medborgare i ett samhälle 

menar Montin, samtidigt vill många medborgare skapa en kollektiv, demokratisk 

organisering hellre än individuella lösningar. Traditionen av folkrörelsearbete håller på att 

återtas. ”Exempelvis betraktas lokala utvecklingsgrupper och bypolitiska rörelser ibland som 

en ny folkrörelse” (Montin, 1998, s.19). För att gå djupare in i resonemanget kring lokal 

demokrati gör Montin skillnad på den stora- och den lilla demokratin. Under de senaste åren 

anser många att det politiska handlingsutrymmet minskat. Den globala ekonomin gör stater 

allt mer beroende av varandra. Regeringens utrymme att bedriva en självständig nationell 

ekonomi är mycket liten. Den nationella politiken pressas allt mer samman mellan den 

internationella politiken och den allt mer decentraliserade politiken (Montin, 1998, s.77). 

Allt oftare fattas beslut kring gemensamma problem och kring fördelning av resurser både 
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inom, mellan och utanför de politiska organisationerna, vilket är ett tecken på att gränsen 

mellan stat och civilsamhälle håller på att luckras upp. Detta sker inte minst på lokal nivå 

där byalag och företagarföreningar idag tar en allt större roll genom att både forma och 

genomföra lokal politik (Montin, 1998, s.78). Ofta är det människor med olika värderingar 

och intressen som samlas kring ett gemensamt lokalt problem. Frågan är hur de olika brukar- 

och medborgarsammanslutningarna ska fogas samman, och hur man kan kopplar den lilla 

demokratin till den stora? i (Montin, 1998, s.80). För att ge svar på den frågan lyfter Montin 

fram två typer av politiska identiteter i det lokala samhället. Den ena är vardagsmakaren och 

den andra är brobyggaren (Montin, 1998, s.88). Vardagsmakaren är en person som verkar i 

den ”lilla politiken”. Det kan vara ett föräldraråd, en lokal skolstyrelse eller ett byalag. 

Hon/han är inte politiskt engagerad i större sammanhang. Den andra identiteten är 

brobyggaren, hon/han är också i första hand engagerad i den lilla politiken, men medverkar 

även i den stora politiken. Hon/han är aktiv i flera lokala föreningar, men är också 

partipolitiskt aktiv. På så vis är denna person ofta just en brobyggare genom att hon/han kan 

medla mellan den lilla- och den stora demokratin och sudda ut de missförstånd som annars 

lätt uppstår där i mellan (Montin, 1998, s.90). Dessa två identiteter formar tillsammans en ny 

typ av ”demos” som skiljer sig från kommunernas ”demos”. Båda utgör länkar till den stora 

demokratin, men kanske är det just brobyggaren som är den politiska identitet som kan 

överbygga arbetsdelningen mellan den lilla och den stora demokratin menar Montin 

(Montin, 1998, s.91). Uppdelningen av stat och civilsamhälle ifrågasätts och allt fler 

vardagspolitiska avgöranden fälls utanför de representativa organen och det uppstår nya 

enheter med anspråk på att vara demokratiska och politiskt betydelsefulla (Montin, 1998, 

s.92). Makten sprids, men det skall också tillägas att nya makteliter framträder, 

vardagsmakaren och brobyggaren är den nya eliten och här bör man fråga sig hur dessa 

människor representerar andra i lokalsamhället och hur ansvar kan utkrävas menar Montin. 

Han ger förslag på en områdesstyrelse till hälften utsedd av fullmäktige och till hälften 

utsedd genom direktval. Kanske är det nästa steg i den lokala demokratiutvecklingen. På så 

vis inordnas dessa nya identiteter i en ansvarsstruktur. Den nya demokratin kan ta tre vägar 

enligt Montin. Antingen sker en vitalisering, där relationerna mellan den lilla och den stora 

demokratin leder till ömsesidig nytta och respekt eller så sker en autonomisering där den 

lokala politiken blir så stark att byn till sist vill bli så självständig som möjligt och tappar 

greppet om det större perspektivet. Det tredje alternativet är att det sker en kolonisering, där 

man till en början stärker sina särintressen föra att sedan koloniseras med den övriga 

kommunala apparaten (Montin, 1998, s.93).  
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Montin belyser problematiken med att civilsamhället i allt större grad företräder oss, det är 

inte folkligt valde och kan inte utkrävas på ansvar. Han ser ett behov av att sammankoppla 

civilsamhället och staten under mer organiserade former. Nedan lyfts ytterligare tre texter 

fram som förstärker det Montin är inne på gällande föreningarnas inflytande och deras 

position utanför de representativa organen. Dock med en annan syn på hur det påverkar vår 

demokrati. 

 

2.2.2 Synen på föreningarna som en förstärkning av demokratin 
I Lokal demokrati i förändring skriver författarna Jessica Wide och Gunnel Gustavsson om 

förändringarna i den lokala demokratin. Här ger det svar på hur den lokala demokratin 

förnyas och fördjupas. De utskiljer två förändringar av betydelse. Det första rör 

förutsättningarna för lokal maktutövning och det andra hur medborgarnas inflytande utövas 

givet dessa förutsättningar (Widen & Gustavsson, 2001, s.7). Även om vi blir allt mer 

kringskurna av den globala ekonomin menar Widen och Gustavsson att lokala aktörer idag 

kan agera i frågor som tidigare legat utanför deras sfär. De tar upp Cecilia Erikssons 

jämförelse mellan de lokala partierna och de lokala utvecklingsgrupperna, de så kallade 

byföreningarna. Byföreningarna är enligt Eriksson verksamma i den lilla demokratin, genom 

att de engagerar sig i närsamhället och genom att försöka få konkreta saker till stånd. Medan 

den stora demokratin normalt avser kollektiva angelägenheter, som bestäms via politiska 

institutioner (Widen & Gustavsson, 2001, s35). Ulla Herlitz menar att man kan se 

byarörelserna som en protest mot glesbygdens avbefolkning, men också som en följd av att 

makten har centraliserats efter den senaste kommunreformen. De som förenar dem är att 

arbeta för bygdens bästa. (Widen & Gustavsson, 2001, s53). Glesbygdsrörelserna 

förhållande till partierna kan ses på olika sätt. Dels ställer de krav på politikerna att agera för 

glesbygden, men de aktiverar också medborgare att ta ett gemensamt ansvar för sina egna 

angelägenheter. Detta kan ses som att byaföreningarna kompletterar och förstärker 

demokratin menar Widen och Gustavsson (Widen & Gustavsson, 2001, s54). De finns både 

gamla och nya rörelser i lokalsamhället. Gemensamt för dessa sammanslutningar är att de 

ingår i den bredare definitionen av demokrati. Frågan Widen och Gustavsson ställer sig är 

hur man kan få engagerade medborgare att påverka genom dessa sammanslutningar, och 

vilken roll rörelserna kan ha för att förstärka demokratin (Widen & Gustavsson, 2001, s82). 

Widen och Gustavsson nämner civilsamhällets stärkta position med något mer positiva 
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ordalag än Montin. De ser det snarare som att det utvidgar vår demokrati och som att det 

finns en möjlighet att människor som annars inte kommer i kontakt med politiker kan börja 

påverka via dessa sammanslutningar. 

 

2.2.3. En diskussion kring representativitet 
Wohlgemuth skriver i Den responsiva demokratin kring hur balansen mellan 

medborgarinflytande och kravet på politiskjämlikhet är en av de stora utmaningarna i en 

representativ demokrati (Wohlgemuth, s.9). Inom den representativa demokratin 

förekommer i stort två synsätt; det ”pluralistiska” och det ”valdemokratiska”. Det 

pluralistiska synsättet förespråkar öppna kanaler mellan medborgarna och de folkvalda 

representanterna, och att både enskilda individer och grupper ska ges möjlighet att påverka 

beslutsfattarna. De som förespråkar det valdemokratiska perspektivet menar att det 

pluralistiska synsättet ger upphov till att starka särintressen tar för stor plats i demokratin 

och att svagare grupper har mindre möjlighet att göra sig hörda. Valdeltagandet är det som 

är jämlikt, en röst åt alla. När du har lagt din röst har du valt vem/vilka som skall 

representera dig och därefter bör dörrarna vara stängda mellan politiker och väljare anser de 

som antagit det valdemokratiska synsättet (Wohlgemuth, s.10). Valdemokrati, 

deltagardemokrati eller deliberativdemokrati måste man välja eller kan dessa tre 

kombineras? Wohlgemuth menar att de olika idealen står för olika delar av den politiska 

styrningen och att de existerar sida vid sida (Wohlgemuth, s15). I svensk politik har vi hårt 

draget fyra påverkningssätt: Valdeltagandet, deltagande vid sidan av valet, engagemang i 

föreningslivet och vardagliga kontakter mellan väljare och valda (Wohlgemuth, s.46). 

Påverkar föreningslivet den politiskajämlikheten och den representativa demokratin? Är det 

så att de som engagerar sig i föreningslivet får ett politiskt övertag? Många forskare och 

författare har utryckt att ett starkt civilsamhälle är nyckeln till en välfungerande demokrati. 

(Wohlgemuth, s.126). Avhandlingen pekar på att föreningslivet kan ses som en 

påverkanskanal som överför information om medborgarnas uppfattning till de politiska 

instanserna (Wohlgemuth, s.127). Den framgår också att det är de lokalpolitiska frågorna 

som främst påverkas av föreningslivet. (Wohlgemuth, s.143).  

 

2.2.4 Sammanfattning 
Ni har nu fått tagit del av forskning som indikerar på att föreningarnas ställning i den 

svenska demokratin har blivit allt starkare. Representativiteten har sina bekymmer, då 
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politiska beslut fattas utanför de formella politiska organen. Frågan kring hur de agerar och 

på vilket sätt föreningarna försöker påverka ska vi strax titta närmare på. Går det att tala om 

en ny maktelit i föreningslivets representanter, eller är det snarare så att civilsamhällets 

inflytande ska ses som en förstärkning av demokratin. Det är dags att behandla metod och 

material för att sedan redogöra för föreningslivets tillvägagångssätt för att påverka 

samhälleliga processerna. Avslutningsvis kommer en diskussion att föras med ovanstående 

texter. 

 

3 Metod och material 
 

3.1 Metod 
3.1.1 Analys 
Det som ämnar studera är civilsamhället, och huruvida Solleröns ideella föreningar påverkar 

samhällsprocesser utifrån inre/yttre politiska påverkningar eller utan att gå via formella 

politiska system. I botten ligger Hermansson, Lund, Svensson och Öberg teori om inre/yttre 

påverkan samt Ahrne, Roman och Franzén teori om påverkan som rör sig utanför de 

formella politiskasystemen. Analysen av materialet kommer att ske utifrån dessa två 

modeller att se på påverkan av samhällsprocesser. En intervju i taget kommer att analyseras 

och materialet kommer placeras in under rubriken: Inre/yttre påverkan eller under rubriken: 

Påverkan utan att gå via formella politiska system, för att på så vis fånga en bild av hur 

föreningar agerar för att påverka samhällsprocesser. Under rubriken sammanfattande analys 

kommer sedan resultatet knytas samman med teorin.  

 

För att stärka upp Intervjuerna har även annan dokumentation plockats in, främst i form av 

protokoll från stämmor och möten, men även ett rättsfall behandlas, samt övrig information 

som går att inhämta via föreningarnas hemsidor. Denna dokumentation kommer att 

analyseras utifrån kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen går ut på att ta fram 

kärninnehållet genom en noggrann läsning av texternas delar, samt se till helheten och 

kontexten som den ingår i. Vissa passager i texten är viktigare än andra, och det är just dessa 

utvalda delar som kommer att behandlas. Med denna analys kommer en systematisering ske 

av innehållet i den aktuella texten där protokoll, stadgar och annat inhämtat material från 

hemsidan kommer att behandlas i separata stycken. Det handlar om att klargöra 
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tankestrukturen, inordna texten i en logisk ordning, samt klassificera den (Esaiasson, 2012, 

s210). Här kommer de texter som bidrar till en fördjupning av svaret på uppsatsens 

frågeställning lyftas fram för att ge stöd åt, eller förkasta det som tagits upp i de tidigare 

intervjuerna (Esaiasson, 2012, s.211). 

 

3.3.2 Varför Sollerön? 
Sollerön är en ö belägen i Siljan som är ca 7,7 km lång och 4 km bred. På ön lever ca 1625 

invånare. Solleröns var tidigare en egen kommun, men gick i samband med 1971års 

kommunsammanslagningen upp i Mora kommun (www.sollero-hembygd.se). Detta gör ön 

intressant att titta på då avståndet till de folkvalda politikerna har ökat och det kan ägt rum 

en förändring i tillgången till offentligservice, som föreningslivet kan tänkas tagit i uppgift 

att täppa igen. Här finns också ett stort antal föreningar per capita. Urvalet är baserat på 

centralitet, då det består av centralt placerade källor och på principen ”mest lika”, för att 

därefter kunna se på vilka områden föreningarna skiljer sig åt (Esaiasson, 2012, s258). Det 

går inte att generalisera utifrån denna studie då urvalet är knytet till en specifik plats, men 

ansatsen vilar på att fallet är tillräckligt intressant i sig och att lärdom finns att inhämta. 

Hänsyn har också tagits till den tidsmässiga aspekten, för att arbetet ska hållas inom ramen 

för c-uppsatsen.  

 

3.3.3 Metod val 
Uppsatsen är kvalitativ och baserad på sex stycken intervjuer. Valet att arbeta kvalitativt 

grundar sig på en önskan om att nå ett djup i innehållet, snarare än att påvisa mängd av 

inhämtat material. För att stärka upp intervjuerna kommer dock även annan dokumentation 

kring föreningarna att behandlas, och då främst protokoll från föreningarnas stämmor och 

möten. Dessa texter analyseras sedan som nämnt utifrån en textanalys. Ett annat val hade 

kunnat vara att intervjua kommunanställda eller kommunpolitiker kring 

föreningsrepresentanternas möjligheter att påverka olika beslut, men risken finns att dessa 

parter enbart sätt en sida av föreningarnas påverkan, nämligen den påverkan som sker via 

påtryckningar på det formella politiska systemen. Möjligen väljer också anställda och 

förtroendevalda att presentera en mer smickrande bild av den rådande frågan. På samma vis 

finns givetvis risken att föreningsrepresentanterna lägger all skuld på kommunen för det som 

inte fungerar. Föreningslivets representanter går dock inte att utkräva på ansvar, då allt 

arbete de utför sker på ideell basis. Här i ligger en stor skillnad. Kommunen har ett krav på 
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sig att tillgodose invånarnas behov, detta krav finns inte hos föreningsrepresentanterna. För 

att titta på hur föreningarna väljer att påverka samhällsprocesser var det näst intill omöjligt 

att hitta hela svaret hos kommunen, då föreningslivet till stor del rör sig utanför den politiska 

och kommunala sfären. Intresset för uppsatsen uppstod just i funderingen kring om det finns 

en påverkan utanför de formella politiska systemen.  

 

För att besvara frågeställningen krävs det utförliga svar vilket kan vara svårt att nå i en 

kvantitativ studie där mängden ses som mer betydelsefull än den kvalitet materialet bär på. 

Respondenterna ses här som informanter, det vill säga som vittne eller ”sanningssägare”, 

som skall berätta hur verkligheten ser ut. Detta för att kunna ge den bästa möjliga 

skildringen av hur det faktiskt fungerar i en förening (Esaiasson, 2012, s.227). Som redan 

poängterat är det troligt att denna verklighet skiftar beroende på vilka respondenter man 

väljer, men med det ovan skrivna är förhoppningen att valet av föreningslivets 

representanter som ”sanningssägare” motiverats. Det kan däremot inte nog förtydligas att 

även de som blir påverkade av föreningarnas aktiviteter har en viktig roll att spela i denna 

fråga och i nästa studie är det kanske just deras syn på föreningarnas påverkan som borde 

behandlas, det vill säga de boende på ön som inte är medlem i någon förening, men som 

möjligen ändå påverkas av föreningens beslut.  

 

Intervjufrågorna strukturerades utifrån form och innehåll. Innehåll genom att de knöts an till 

undersökningens problemställning. Form genom att skapa en dynamisk situation där 

samtalet känns levande under intervjuns gång (Esaiasson, 2012, s 264). Respondenterna har 

fått berätta om hur föreningen arbetar, samt besvara följande frågor: Hur ser delaktigheten i 

kommunens arbete ut, finns det ett ansvar för de gemensammas bästa i föreningens målbild, 

hur knyts verksamheten samman med kommunens arbete, hur kan föreningen påverka 

kommunens arbete, arbetar respondenten kommunpolitiskt, eller skulle respondenten kunna 

tänka sig att arbeta kommunpolitiskt, anser respondenten att det är möjligt att fatta beslut på 

lokalnivå utan kommunal inblandning. Frågorna har tagits fram med avsikt att vara enkla för 

respondenterna att förstå och besvara. I en intervju var respondenten väldigt fåordig och det 

var svårt att få några längre svar, men i övrigt flöt intervjuerna på bra med korta frågor och 

långa svar. Intervjuerna genomfördes i respondenternas hem, förutom i ett fall där intervjun 

hölls på kontoret som tillhörde föreningen. Detta för att minska besväret för respondenten 

och för att kunna sitta ostört och prata under intervjuns gång. Intervjuerna bandades och tog 

mellan 30-60 min. Tolkningen av intervjuerna sker via en sammanfattningsteknik som 
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bygger på att man pressar samman det som är relevant för uppsatsen genom att omformulera 

det som sagts, men utan att innebörden går förlorad (Esaiasson, 2012, s.271). 

 

3.3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten och Validiteten i denna studie skall diskuteras här näst. Inledningsvis ska 

Metodpraktikan beskrivning av begreppens innebörd presenteras, för att sedan titta närmre 

på hur uppsatsen står sig i relation till begreppen. Begreppsvaliditeten handla om att det 

finns en överensstämmelse mellan den teoretiska definition och de operationella 

indikatorerna. Resultatvaliditet handlar om hur vida vi mäter det vi påstår oss mäta. Här 

måste begreppsvaliditeten vara god och reliabiliteten vara hög, vilket innebär frånvaro av 

slumpmässiga fel eller osystematiska fel (Esaiasson, 2012, s.63). När det kommer till 

begreppen i denna studie förklaras de inledningsvis ganska kort, med en tanke om att 

litteraturen sedan stärker upp förståelsen av innebörden. Förhoppningen är att alla 

frågetecken kring begreppen innebörd på så vis eliminerats. Redogörelsen för uppsatsens 

tillvägagångsätt bör vara av den utsträckningen att det går att göra om studien. Däremot 

skulle resultatet oavsett detta kunna komma att bli ett anat, beroende av hur intervjuerna 

genomförs. Som nämnt gick vissa intervjuer väldigt bra, medan andra var svårare att 

genomföra då respondenten upplevdes som tystlåten. Detta har med den mänskliga faktorn 

att göra, och det kan hända att en annan intervjuare hade lyckats få ut helt andra svar. 

Resultatvaliditeten kan därför sägas vara skiftande. Uppsatsen kan dock sägas mäta det den 

påstår sig mäta, och resultatet är intressant, men med detta sagt finns det inte några garantier 

för att resultatet skulle bli det samma vid en identiskt genomförd studie.  

 

3.2 Material 
Materialinhämtningen började med en djupdykning i all tänkbar litteratur som berörde det 

civila samhället och dess inflytande. Böcker, Demokratiutredningar och andra offentliga 

dokument har möjliggjorde formulerandet av frågeställningen. När frågeställningen landat 

påbörjades arbetet med att finna tänkbara föreningar att kontakta. Det främsta materialet är 

baserat på intervjuer med representanter från ideella föreningar på Sollerön, men då det 

endast var sex föreningar som kändes relevanta att intervjua på Sollerön fick annan 

dokumentation stärka upp materialet. Framförallt protokoll från föreningarnas stämmor och 

möten har används, men också ett rättsfall samt övrig information som inhämtats på 

föreningarnas hemsidor. Telefonsamtal och mailväxling har skett löpande med 
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respondenterna under arbetets gång. Efter att föreningarna valts riktades 

materialinhämtningen främst in på att finna litteratur att grunda uppsatsens teori på. Den 

litteratur som fått störst utrymme är således Lund, Svensson och Öberg teori om inre/yttre 

påverkan samt Ahrne, Roman och Franzén teori om påverkan som rör sig utanför de 

formella politiskasystemen. Även Stig Montin har fått stort utrymme då hans tankar kring 

den stora och lilla demokratin, samt vardagsmakaren och brobyggaren väcker tankarna kring 

demokratins komplexitet. Metodpraktikan har funnits tillgänglig som en gajd under hela 

arbetets gång. 

 

4 Resultat och analys 
 

Nu har det blivit dags att redovisa resultatet från de genomförda intervjuerna. Varje intervju 

ligger under egen rubrik och är sedan indelad i fyra stycken. Det första stycket ger en kort 

beskrivning av föreningen, det andra tar upp hur föreningen påverkar samhällsprocesser via 

yttre och inre politiska påtryckningar, det tredje hur de agerar för att påverka 

samhällsprocesser utanför de politiska systemen, det fjärde stycket anger en kort reflektion 

över de som framkommit under rubriken. Efter att intervjuerna behandlas kommer ett avsnitt 

med övrig dokumentation som har plockats in för att stärka upp materialet. Främst är det 

protokoll från stämmor och möten som behandlas och sedan analyseras utifrån textanalys. 

Avslutningsvis i detta kapitel görs en analys av materialet, där de övergripande dragen 

försöks fångas upp. 

 

4.1 Resultat 
4.1.1 Sollerö Sockenförening 
Allt som skrivs under denna rubrik är taget ur intervjun med Mikael Eriksson 

Sockenrådsrepresentant i Sollerö sockenförening. 

 

4.1.1.1 Sollerö Sockenförening- presentation 

Sollerö sockenförening bildades 1994 som en interimsstyrelse. Under samma tid bildades 

det många sockenföreningar och samhällsföreningar i Sverige. Eriksson menar att detta 

berodde på kommunsammanslagningen 1971, då det plötsligt saknades någon som hade ett 

samhällsansvar som var övergripande för socknen. Förening arbetar i första hand med 

samhällsfrågor. Socken föreningen har ett antal undergrupper; Samhällsgruppen som jobbar 
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med samhällsfrågor, aktivitetsgruppen som jobbar med bingo, nöjen och revydans, 

kontorsgruppen som jobbar med sockenkontoret, Sollerö bladet och Solleröns hemsida, 

vindgrupp som jobbar med att dela ut medel från vindpengen som de får in från 

vindkraftverken på Solleröskogen, och naturgruppen som är en samverkan med dem som 

vill hålla landskapet öppet. Under de senaste åren har en stor del av arbetet fokuserats på att 

få till stånd en bensin station på Sollerön, samt att flera hushåll skall få tillgång till bredband 

och för att Sollerön ska få behålla det bibliotek som fortfarande finns kvar i det gamla 

kommunalhuset. 

 

4.1.1.2 Sollerö Sockenförening- inre och yttre påverkan 

I stora drag skulle man kunna säga att Socken föreningen inte arbetar vidare mycket med 

inre och yttre på tryckningar. Eriksson har drivit frågan om utökat bredband på Sollerön, han 

har också engagerat sig i att försöka bevara biblioteket som ligger i kommunalhuset på ön. 

På dessa två områden krävs det att kommunen kontaktas. Eriksson arbetar med yttre 

påtryckningar genom att vänder sig till kommunala tjänstemän eller skriver brev till den 

nämnd som berörs av ärendet. I dagsläget finns det ingen i föreningen som arbetar 

kommunpolitiskt i Mora, och de kan således inte påverka inifrån.  

 

4.1.1.3 Sollerö Sockenförening- påverkan utan att gå via politiska system 

I så gått som alla övriga frågor arbetar Sockenföreningen fritt från kommunens inblandning. 

Eriksson berättar hur föreningen arbetat föra att få till stånd en bensinstation på Sollerön. 

Inledningsvis krävde bygglov från Stadsbyggnadskontoret. I övrigt arbetade föreningen 

självständigt för att få in sponsorer från olika håll som kunde hjälpa till att finansiera 

bensinstationen, bl.a. har en hel rad Solleröbor gått in med pengar ur egen ficka. Idag 

bedrivs bensinstationen som ett aktiebolag utan föreningens inblandning. De tidigare 

bensinstationerna hade gått i konkurs och ingen såg någon vinst i att driva en bensinstation 

på ön längre, men invånarna på ön började tycka att det var besvärligt att åka hela vägen in 

till Mora för att tanka. Nu när Solleröborna själva varit med att finansiera bensinstationen 

hoppas Erikson att det skall agera patriotiskt och tanka där också. Eriksson berättar vidare 

hur föreningen tagit på sig att anordna bingokvällar och revyer för de äldre som är boende 

på Sollerön. Då det inte finns mycket till samhälle kvar på byn, blir det upp till 

föreningslivet att se till att det händer saker. Tanken på att kommunen skulle stå för detta 

existerar inte. ”Då vi driver det får vi ju det som vi vill” menar Eriksson. ”Skulle kommunen 

driva det, ja då hade de kanske gjort det på sitt sätt, så som inte vi vill ha det”. 
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Anmärkningsvärt är det också att vindkraftsbolaget O2 kontaktade Sockenföreningen samt 

Sollerö gemensamhetsskog (en förening som kommer att behandlas senare) i intresse att 

bygga vindkraftverk på Solleröskogen. Det skrevs ett avtal med markägarna och 

gemensamhetsskogen. O2 utlovade en bygdepeng som det kallas, pengar som kommer 

bygden till gagn. På så vis är det lättare att få igenom vindkraftsprojekt menar Eriksson, då 

de som bor i bygden känner att de får något tillbaka. Pengarna går sedan att söka hos 

Sockenkontoret för olika projekt som kan komma att vara gynnsamma för ön. På detta vis 

kan Sockenkontoret ses som bidragsgivare, där invånarna på ön ges möjlighet att söka 

bidrag direkt på ön istället för hos kommunen i Mora. 

 

4.1.1.4 Sollerö Socken förening- reflektion  

Intervjun med Eriksson visar tydligt hur pass självständigt en förening kan arbeta. Över 

fyrtio år har passerat sedan Sollerön gick upp i Mora kommun och ändå driver 

Sockenföreningen Sollerön som om det vore mer eller mindre självständiga. Då de inte 

längre tar in skatter löser de finansieringen genom vindkraftpengar eller genom att invånarna 

går in och sponsrar de projekt som de anser vara nyttiga. Socken kontoret kan ses som öns 

mittpunkt, hitt kommer Solleröborna när det har funderingar kring hur det ligger till med 

saker och ting eller om det behöver hjälp med något. Närheten är det centrala och Eriksson 

kan inte hjälpa sina besökare med alla frågor, men han har stor användning av det arkiv som 

fortfarande finns kvar i källaren på det gamla kommunalhuset. Sockenkontoret har valt att ta 

sin byggd under egna vingar och påverkar således utan att gå via formella politiska beslut. 

 

4.1.2 Sollerö Idrottsförening 
Allt som skrivs under denna rubrik är taget från intervjun med Leif Resar 

styrelserepresentant i Sollerö idrottsförening. 

 

4.1.2.1 Sollerö Idrottsförening- presentation 

Sollerö IF bildades 1922. Föreningen har genom tiderna sysslat med fotboll, rodd, 

längdskidåkning, ishockey, och cykling. Idag kvarstår rodden och barnfotboll, men 

framförallt cyklingen. Varje år arrangerar Sollerö IF Siljan runt, vilket är ett motionslopp 

som drar till sig tre och ett halvt tusen cyklister per år. Det är den aktiviteten som gör att 

föreningen kan stå på egna ben.  
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4.1.2.2 Sollerö Idrottsförening- inre och yttre påverkan 

Resar berättar att föreningen skrivit till politikerna i Mora för att ansöka om en vaktmästare 

till föreningen. Ett försök till att arbeta med yttre påtryckningar för att få igenom sina 

intressen, i detta fall utan resultat. Däremot har Resar en god relation med kommunen och 

han träffar dem som arbetar där med jämna mellanrum. Den goda relationen är gynnsam för 

Resar då det är tid att söka sponsorer till Sollerö loppet. Kommunen brukar som regel gå in 

med pengar även om det inte är några hissnande summor enligt Resar. Behöver föreningen 

anlägga en ny fotbollsplan söker de underhållsbidrag hos kommunen och detta söks en gång 

per år. De får också aktivitetsstöd från kommunen för alla ungdomar som är aktiva i 

idrottsföreningen. På så vis finns det en naturlig koppling mellan Idrottsföreningen och 

kommunen och även om det inte är så att någon av representanterna inom idrottsföreningens 

styrelse sitter med i kommunfullmäktige i Mora så är relationen god och det finns ett 

välfungerande samarbete vilket kan ses som en fördel i arbetet för yttre påverkan. 

 

4.1.2.3 Sollerö Idrottsförening- påverkan utan att gå via politiska system 

De som inte går att påverka via yttre påtryckningar tar föreningen i egna händer. Än så länge 

finns en vaktmästare som hjälper till att klippa gräs om sommaren, lägga skidspår och spola 

hockeyplan om vintern, men han är över sjuttio år. Samtidigt verkar föreningen gå bra 

ekonomiskt och kanske klarar deras ekonomi så småningom av att anställa en vaktmästare. 

Det rör sig dock inte om en medveten påverkan, utan snarare ett antal personer som brinner 

för idrott och som ser det som viktigt att idrotten får leva vidare på ön. 

 

4.1.2.4 Sollerö Idrottsförening- reflektion 

Givetvis sker den största delen av Idrottsföreningens aktiviteter långtifrån den kommunala 

verksamheten, och hundratals ideellt nedlagda timmar går åt att driva den. Samtidigt går det 

inte att komma ifrån att Mora kommun har ett stort engagemang för idrottsverksamheten och 

att det finns en helt annan dialog här i jämförelse med sockenföreningen. Även om 

Idrottsföreningen arbetar hårt för att bevara öns idrottstradition upplevs det inte som att det 

finns en tanke om att påverka. Det framstår snarare som att föreningen består av ett antal 

entusiaster som brinner för idrott, än att föreningen bildats i missnöje för att kommunen inte 

tar sig an idrotten på ön. Kanske är det just de som gör denna förening svår att kategorisera 

in under rubriken att påverkan utan att gå via politiska beslut. För påverka samhället gör de. 

Sollerön vore säkerligen inte det samma utan en Idrottsförening, eller utan Solleröloppet 

som drar tusentals turister till ön varje sommar.  
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4.1.3 Sollerö Fiskevårdsområdesföreningen 
Allt som skrivs under denna rubrik är taget från intervjun med Leif Stunis ordförande för 

Sollerö fiskevårdsområdesförening. 

 

4.1.3.1 Sollerö Fiskevårdsområdesförening- presentation 

Fiskevårdsområdesföreningen bildades på 70-talet genom att fiskrättsägare och markägare 

gick samman för att på så vis tillsammans ha fiskrätt i hela socknen. Området bildades 

tillsammans med länsstyrelsen för att fastställa stadgarna och för att överlåta kontrollen över 

fisket som bedrivs i dessa vatten till föreningen. Föreningen har rätt att sälja fiskekort till 

turister och andra som vill fiska i sjöarna inom området, samt att fatta beslut kring hur fisket 

ska bedrivas. Utöver detta ansvarar de även för tillsynen av fiske. 

 

4.1.3.2 Sollerö Fiskevårdsområdesförening - inre och yttre påverkan 

Fiskevårdsområdesföreningen har en fungerande dialog med både kommunen och 

länsstyrelsen. När det rör miljöaspekter, som kan få större konsekvenser om de inte blir 

åtgärdade är kommunen och framför allt länsstyrelsen snabbare med att bevilja pengar 

berättar Stunis. De yttre påtryckningarna sker dock i förhållande vis liten grad då föreningen 

själva bär det övergripande ansvaret. Det kan ta hjälp av kommunen eller länsstyrelsen för 

att få resurser att laga en dammlucka, eller analysera vattenprover, men det mesta sköter 

föreningen på egen hand. Däremot förekommer det att kommunen använder sig av 

föreningen som en remissinstans. Det kan gälla bygglov för bryggor, båthus, grävning av 

båthamnar, där byggnadsnämnden vill att de ska tycka till i ärendet, får man eller får man 

inte gräva. Det sker för att kommunen vill säkra upp att man inte förstör några bottnar för 

viktigt fiske. 

 

4.1.3.3 Sollerö Fiskevårdsområdesförening - påverkan utan att gå via politiska system 

Fiskevårdsområdesföreningen har getts befogenheten av länsstyrelsen att vara tillsynsmän 

över samtliga fiskevatten inom föreningens område. Här krävs således inga politiska beslut 

för att påverka, utan de kringgår det politiska systemet, på begäran av länsstyrelsen. Det är 

upp till föreningen att bestämma vilka arter som är hotade och vilka arter som får fiskas. De 

har också rätten att avgöra vem som får köpa fiskekort, samt agera tillsynsmän för att se till 

att reglerna som föreningen sätter upp för dessa fiskevatten följs.  
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4.1.3.4 Sollerö Fiskevårdsområdesförening - reflektion 

Det som är anmärkningsvärt här är att föreningen i princip har antagit statens befogenheter. 

Det som i normala fall vilar på länsstyrelsen överlåts här till föreningen. Möjligheten att 

påverka utan att gå via politiska beslut kan knappast bli mycket större. Vad detta har för 

bekymmer sätt till representativiteten skall diskuteras vidare i analysen som skall få avsluta 

detta kapitel. 

 

4.1.4 Sollerö Gemensamhetsskog  
Allt som skrivs under denna rubrik är taget från intervjun med Börje Svensson ordförande 

för Sollerö gemensamhetsskog. 

 

4.1.4.1 Sollerö Gemensamhetsskog- presentation 

Sollerögemensamhetsskog bildades 1945. Det började med en omarrondering för bättre 

brukningsenheter av marken på Sollerön. Tidigare hade varje by på Sollerön sin skog som 

de använde till vägunderhåll, och de ville de fortsätta med även efter omarronderingen. På 

det viset bildades gemensamhetsskogen, där alla som ägde mark på Sollerön och på 

Solleröskogen gick samman för att tillsammans kunna fortsätta att sköta mark- och 

vägunderhåll på Sollerön. Idag är det ca fyrahundra delägarfastigheter, där varje fastighet 

har sin andel. I styrelsen sitter sex stycken ordinarie och tre suppleanter och de är de som 

sköter det mesta inom föreningen. De anordnar årsmöten där alla delägare får säga sitt och 

som det också går bra att lämna in motioner till. Det är skogsavverkning som de tjänar 

pengar på, och det gör att de också kan bidra med medel till andra föreningar på Sollerön i 

mellan åt. 

 

4.1.4.2 Sollerö Gemensamhetsskog - inre och yttre påverkan 

Det finns inte ett fall där Gemensamhetsskogen arbetade med yttre påtryckningar på 

kommunen. Det finns dock två tillfällen där kommunen eller Länsstyrelsen varit inkopplade. 

Dels gällande vindkraftverken, där kommunen hade en plan över vilka områden som skulle 

skyddas och det andra fallet gällde en dammlucka som sprack och där Länsstyrelsen 

beviljade att betala 75 % av kostnaderna för reparationen. Föreningen hade tänkt lösa även 

detta på egen hand genom att ta in en kraftverksintressent som kunde tänka sig att bekosta 

lagningen av luckan mot att få driva ett minikraftverk på platsen. Detta motsatte sig dock 

länsstyrelsen på grund av en avrådan från fiskevårdsområdesföreningen då det ansågs hota 
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öringen. Ett fungerande omlopp där fisken inte skulle drabbas skull kosta så mycket att 

affären inte längre blev lönsam. Fallet med dammluckan är fortfarande inte avklarat. Att 

föreningen skulle vända sig till kommunen i första hand framstår dock som orimligt. De 

råder sig själva och ekonomin framstår som god, vilket bidrar till att det så gott som alltid 

kan stå på egna ben.  

 

4.1.4.3 Sollerö Gemensamhetsskog - påverkan utan att gå via politiska system 

Gemensamhetsskogen bedriver sin verksamhet självständigt utan att varken bli påverkade av 

eller inverka på det kommunpolitiska arbetet. Däremot har föreningen en stor inverkan på 

Sollerön, dels genom att se till att skogen sköts men också att enskilda vägar underhålls på 

ett bra sätt. Vidare har föreningen en god ekonomi, då det tjärnar en del på att avverka skog 

med jämna mellanrum. Med dessa pengar vill det bidra till att Sollerön är en trevlig plats att 

bo på och det går således att ansöka om pengar hos föreningen för olika projekt som bedrivs 

på byn, vilket bl.a. hembygdsföreningen gjort som skall behandlas här näst (åtta stycken 

medlemmar ur gemensamhetsskogen har dock stämt styrelsen, då de anser att bidrag till 

vägarbeten ligger i andras intressen än medlemmarnas, domen kommer att behandlas under 

övrig dokumentation, då den kan vara avgörande för hur föreningens arbete fortlöper). Om 

samarbetet med kommunen är så gott som obefintligt finns istället ett gott samarbete med 

Sollerö sockenförening. Sockenföreningen ansvarar för den sockenpeng som tilldelades 

bygden efter att gemensamhetsskogen gått med på att uppföra vindkraftverken på 

Solleröskogen.  

 

4.1.4.4 Sollerö Gemensamhetsskog - reflektion 

Återigen är frikopplingen från stat och kommun det som är framträdande. Föreningen 

upplevs som helt frikopplat från kommunens arbete. I stället upplevs kopplingen mellan 

gemensamhetsskogen och sockenföreningen som stark, då representanterna för de bägge 

föreningarna nämner varandra i sina respektive intervjuer. Att även gemensamhetsskogen 

precis som sockenföreningen agerar som bidragsgivare ger föreningen ytterligare karaktären 

av att vara mer än bara en vanlig förening. Föreningen har flera hundra medlemmar och de 

är också gemensamt ägare till den skog de förvaltar, dessa medlemmar kan skriva in 

motioner och påverka via den årliga stämman. I strukturen påminner föreningen till mångt 

och mycket en politisk instans, och det går förmodligen snabbare att svara på vad som 

skiljer dem åt, än på vad de har gemensamt.  
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4.1.5 Sollerö Hembygdsförening  
Allt som skrivs under denna rubrik är taget från intervjun med Torsten Kjellgren ordförande 

för Sollerö hembygdsförening. 

 

4.1.5.1 Sollerö Hembygdsförening- presentation 

Solleröhembygdsförening har funnits sedan 1930-talet. Föreningen skapades för att tillvara 

Solleröns kulturarv. Ett utav de första projekten var att bygga upp en hembygdsgård, där ett 

antal hus flyttades samman för att bevara och visa framtiden hur en typisk Sollerögård såg ut 

och hur de levde. Huvudsysslan idag för föreningen är att driva och bevara 

hembygdsgården, samt att arrangera midsommarfirande varje år, och bedriva serveringen på 

hembygdsgården under sommaren. Parallellt med den verksamheten bedriver de ett museum 

med en textilsamling med kläder, textiler och sömnadsvård.   

 

4.1.5.2 Sollerö Hembygdsförening - inre och yttre påverkan 

När de gäller upprustning av byggnader vänder hembygdsföreningen sig till länsstyrelsen, 

där de söker bidrag vi olika fonder. Hembygdsgården har även ett sidoprojekt som är att 

bedriva ett museum med en textilsamling, som består av gamla textiler och gamla kläder. 

Detta projekt bedrivs genom Lidelpengar, som är en form av EU-bidrag. Här har de 

kontaktat en EU-samordnare på kommunen för att få hjälp. Kjellgren sitter i Mora 

kommunfullmäktige och är väl insatt i det kommunpolitiska arbetet. Han menar dock att han 

kan skilja på sina olika uppdrag och ser det inte som ett problem att han sitter på två stolar. 

Det framkommer dock att relationen till kommunens ämbetsmän är god och när 

hembygdsföreningen anordnar midsommarfirande annonseras det på kommunens hemsida. 

Kjellgren menar att det vilar ett intresse från kommunens sida i att marknadsföra allt som 

händer i kommunen.  

 

4.1.5.3 Sollerö Hembygdsförening - påverkan utan att gå via politiska system 

När det kommer till att påverka samhället utan att gå vi formella politiska system rör det sig 

främst om att verka för att bevara Solleröns arv och kultur. De vill kunna locka boende på 

ön, men också turister till midsommarfirandet på hembygdsgården, för att så många som 

möjligt skall kunna ta del av hur människor bodde och levde på Sollerön bakåt i tiden. 

Föreningens kassa består i stort av pengar de får in från försäljningen av fikabröd, vilket 

bidrar till att ekonomin är knaper. För att få till stånd sina idéer tar det därför hjälp av andra 
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föreningar på ön. När de behöver tillskott i kassan för att gruslägga en väg eller dylikt 

vänder det sig i första hand till Sollerö gemensamhetsskog. När det annonserar sina 

aktiviteter, midsommarfirande, trivselkvällar och gudstjänster annonserar de främst i 

Solleröbladet som Sollerö turistförening håller i (ska behandlas nedan), men också via 

Sockenföreningens hemsida. På så vis försöker föreningen klara sig utan att söka bidrag hos 

kommunen menar Kjellgren.     

 

4.1.5.4 Sollerö Hembygdsförening - reflektion 

Här är det en hel del som är intressant. Kjellgren är den första av respondenterna som är 

involverad i det kommunpolitiska arbetet, vilket gör att det går att se om det sker en inre 

påverkan på det politiska systemet. Kjellgren själv menar att han kan skilja på sina 

positioner, men det är anmärkningsvärt att Mora kommuns hemsida väljer att annonsera 

Solleröns midsommarstångsresning, men inte sockenföreningens bingo kvällar. Kanske 

beror det på att bingokvällarna inte lockar turister i samma utsträckning, men det skulle 

också kunna vara en inverkan av att Kjellgren finns i kommunfullmäktige, pratar om 

majstångsresningen och gör de övriga uppmärksammade på aktiviteten. Säkert är dock att 

det finns en helt annan syn på kommunens arbete hos Kjellgren en hos det övriga 

respondenterna. Han ser det som en självklarhet att föreningen skall stå på egna ben och att 

de ska verka fritt från det politiska. Han menar att det är eldsjälarna inom föreningslivet som 

gör Siljanstrakten attraktiv. Byarna klarar sig bra själva, Mora däremot skulle behöva fler 

aktiviteter, och det är där de politiska resurserna bör sättas in enligt Kjellgren. Det skall inte 

sägas att de andra föreningarna inte vill stå på egna ben, för de vill de, men det ligger en 

liten känsla av bitterhet hos de flesta av de övriga respondenterna när kommunen kommer 

på tal. Tankarna kring Montins brobyggare och vardagsmakare aktualiseras. Även om 

attityden hos de olika respondenterna känns olika i inställningen till kommunen är resultatet 

det samma. Föreningen arbetar självständigt, och tar hellre hjälp av en annan förening på ön 

än går till kommunen för att få igenom förändringarna på Sollerön 

 

4.1.6 Sollerö Turistförening 
Allt som skrivs under denna rubrik är taget från intervjun med Nilsåke Sundqvist en av tre 

ordförande i Sollerö turistförening. 
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4.1.6.1 Sollerö Turistförening- presentation 

Verksamheten är mer eller mindre vilande för tillfället, i och med att många företag på 

Sollerön har lagt ner sina verksamheter. Men de ger ut Solleröbladet med varje månad med 

information om vad som händer på ön, samt ett kalendarium under våren som visar alla 

aktiviteter som äger rum under sommarmånaderna. Det är främst kyrkrodd, 

hembygdsgårdens aktiviteter och gudstjänster som annonseras. Föreningen har även en 

turistinformation som ligger i anslutning till kampingen på Sollerön där de delar ut 

broschyrer. 

 

4.1.6.2 Sollerö Turistförening - inre och yttre påverkan 

Turistföreningen samarbetar med kommunen en vecka per år, så till vida arbetar de vare sig 

flitigt med inre eller yttre påverkan. Denna vecka anordnar Mora kommun en hälsovecka. 

Turistföreningen och fiskevårdsområdesföreningen har en stuga på Solleröskogen dit 

människor och företag får komma och fiska berättar Nilsåke. Förra året kom det 

hundrasextioen personer dit upp under två dagar och då betalar de femtio kronor per person 

för att fiska. Att det kommer så mycket folk är kommunens förtjänst berättar han. I övrigt 

anser han inte att de har någon kontakt med kommunen, de lägger sina resurser på 

Siljanturism berättar han. Nilsåke hade dock gärna sätt att det funnits ett större stöd ute på 

Sollerön i form av aktiviteter. Han berättar även om en naturstig som de lät bygga runt ön 

för några år sedan med hjälp av ideella krafter och Lidelbidrag, som är en form av EU-

bidrag. ”Men när pengarna var slut, var de bara slut” säger Nilsåke. Några killar från 

kommunen var ute och tittat på stigen, ”och de tyckte ju att det var alldeles fantastisk, och de 

skulle fortsätta med den, men så är det” säger Nilsåke och blir tyst. Han har inget intresse av 

att engagera sig i det kommunpolitiska arbetet och inte heller någon av de andra i föreningen 

är aktiva politiskt., Nilsåke intresse kretsar kring Sollerön, och han menar att det politiska 

arbetet är centraliserat till Mora. När Sollerön var egen kommun var det mer aktiviteter på 

ön menar han, ”idag kan vi inte ens få hitt en blomlåda utanför kyrkan”. 

Vilket kan tolkas som att om föreningen vill påverka är det bäst att ta saken i egna händer. 

 

4.1.6.3 Sollerö Turistförening - påverkan utan att gå via politiska system 

Turistföreningen verkar för att marknadsföra bygden så att det kommer flera turister till ön. 

Detta genom att driva turistinformationen och genom att sammanställa de aktiviteter som 

äger rum på ön i Solleröbladet och i kalendariet, för att på så vis locka till sig människor till 

trakten. Men Nilsåke poängterar att det blir allt svårare nu när fler och fler företag lägger ner 
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sina verksamheter. Det vilar ett tydligt gemensammas bästa i turistföreningens verksamhet 

och det rör sig om eldsjälar som vill att det ska gå bra för bygden. De samarbetar flitigt med 

de övriga föreningarna på ön, för att på så vis påverka med de resurser de har. 

 

4.1.6.4 Sollerö Turistförening - reflektion 

Sollerö Turistförening är inte någon stor förening och den är som sagt mer eller mindre 

vilande, men det som görs är betydelse för dem som är bosatta på ön, det förstå i samtalen 

med de övriga respondenterna som använder sig just av Solleröbladet för att nå ut med de 

aktiviteter som äger rum. Sockenföreningen annonserar sina bingo- och revykvällar, 

Idrottsföreningen Rodden, Solleröloppet och sina matcher, och Hembygdsföreningen 

midsommarfirandet, trivselkvällar och gudstjänster. På så vis är det till stor del 

turistföreningens förtjänst att aktiviteterna som äger rum blir välbesökta. Påverkan kan ske i 

det stora och det kan ske i det lilla. Här är det ett antal personer som tycker att det är viktigt 

att Sollerön får fortsätta vara en levande landsbygd, de anser att kommunen gör för lite och 

väljer istället att ta bygdens framtid i egna händer. 

 

4.2 Sammanfattande analys av intervjuerna 
Det har gått över fyrtio år sedan Sollerön gick in i Mora kommun. Ön befinner sig på cirka 

en mils avstånd från staden, och ändå upplevs Sollerön som helt separerad från den övriga 

kommunala systemet. Med de sex föreningar som tagits upp ovan täcker Sollerön med sitt 

föreningsliv in; samhällsfrågor, idrott, fiskevatten, skog, enskilda vägar, kultur samt 

information och turism. Analysen grundar sig på den representativa demokratins vägar att 

påverka samt påverkan utan att gå via formella politiska system. Allt material som placerats 

in under rubriken Att påverka via inre och yttre påtryckningar kan ses som vagt i förhållande 

till det exempel som tas upp under teorin. Det fins egentligen inget tydligt fall där 

respondenterna arbetat med varken inre eller yttre påtryckningar i någon större utsträckning. 

Demonstrationer, blockader och civilolydnad är det dåligt av på Sollerön. Inte heller väljer 

respondenterna att påverka genom att engagera sig politiskt. I ett fall sitter respondenten 

med i kommunfullmäktige i Mora, men hos samma respondent finns också en syn som talar 

för att byarna klarar sig bäst på egen hand och att de kommunala krafterna bör riktas in mot 

stadskärna. I övrigt rör det sig främst om yttre påverkan i form av kontakt med politiker via 

brev, telefonsamtal eller något enskilt möte. Förvisso har dessa sammanstrålningar i de 
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flesta fallen varit lönsamma för föreningarna, men kommunen beskrivs sällan i positiva 

ordalag.  

 

Det sociala landskapet förändras menar Ahrne, Roman och Franzén. Det är inte längre 

genom politiska partier människor väljer att påverka samhällsprocesser, utan i allt större 

utsträckning väljer man istället att påverka via organisationsväsendet (Ahrne & Roman & 

Franzén, 2008, s.294). Sätt till Sollerön kan denna bild bekräftas. När man tittar på en 

förening åt gången känns det som att påverka samhällsprocesser låter stort, men när alla 

föreningar presenteras och en övergripande bild ges kan det konstateras att föreningarna 

täcker in stora delar av det områden som normalt vilar på kommunen. Solleröns föreningsliv 

är dock rotat långt tillbaks i tiden och den ända föreningen som rakt av kan sägas uppstått i 

bristen på offentligservice är Sockenföreningen. Ändå är det många av 

föreningsrepresentanterna som talar om tiden då Sollerön var egen kommun med nostalgi i 

rösten. Finns det en inneboende önskan om självständighet? Kommer det att ske en 

vitalisering, autonomisering eller kolonisering på Sollerön? I avslutande kapitel kommer 

analysen knytas an till teorin samt tidigare forskning på området.  

 

4.3  Övrig dokumentation 
Under denna rubrik skall övrig dokumentation från föreningarnas hemsidor, samt protokoll 

som föreningarna fört, få styrka upp de underlag som nu presenterats. Här kommer, precis 

som ovan, dokumentationen från de olika föreningarna att behandlas under egen rubrik. 

Efter en presentation av materialet kommer en reflektion kring dokumentationen där 

materialet behandlas utifrån en textanalys. 

 

4.3.1 Sollerö Sockenförening- dokumentation 
I Sollerö Sockenförenings stadgar står det skrivet att föreningens syfte är att: 

 

”Tillsammans med bygdens föreningar, organisationer och intressegrupper verka för 

gemenskap och samarbete i bygden samt utveckling av bygdens gemensamma intressen. 

Verka för att invånarnas inflytande över planering och beslut om bygdens utveckling och 

därigenom stärka den lokala demokratin. 

Föreningen ska vara partipolitiskt obunden.”  

(bilaga 1) 
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”En ny arbetsform skulle kunna vara en lokal valuta där man byter tjänster och tjänar in 

”poäng”.” Ett citat hämtat ur protokollet - med Framtid på Sollerön den 2013-02-07 på 

Sollerö Sockenförenings hemsida. Citatet är ett av förslag till nya arbetsformer för att locka 

flera ungdomar till att arbeta ideellt för ön. Vidare går det att utläsa hur föreningen väljer att 

arbeta för att utöka antalet bönder på Sollerön. Här delges att de få lantbrukare som är kvar 

på Sollerön börjar närma sig pensionsåldern och att det krävs regelförenklingar för att få den 

yngre generationen att vilja satsa på lantbruk. Tips efterlyses för att kunna lösa denna 

problematik. Föreningen vill också få tillstånd kolonilotter på Sollerön, för att få eleverna på 

Sollerö skola ska ges möjligheten att lära sig att odla. Initiativet kommer från föräldrarna, 

och tanken är att lotterna ska annonseras i Solleröbladet som koloniodlingar. Förhoppningen 

är att detta ska bidra till barns och ungdomars delaktighet. Gräsröjning är en annan fråga 

som behandlas i protokollet. Här sker en dialog med Mora kommun om att ta över 

gräsröjningen från kommunen, för att kunna röja längst med vägkanter och diken varje år 

istället för vartannat. Sockenföreningen önskas stå som projektägare, med befogenhet att 

anlita lokala utförare. Här inväntas kontakt med gatuchefen på Mora kommun.  Torsten 

Kjellgren har lämnat in ett förslag för en plan för ett öppnare landskap. Under punkten går 

det att läsa att röjning gjorts i sockenföreningens regi i flera år, men att markägarna inte 

alltid vill ställa upp för att få marken röjd. Ett annat problem är bristen på betande djur. Ett 

av förslagen är att inrätta ett markägaravtal och att någon sköter marken med hjälp av EU-

bidrag. Fler punkter behandlas i protokollet; äldreboendet, trafikmiljön, bostadsfrågor, samt 

idrott och hälsa. En del av punkterna framstår dock som informationspunkter, där 

informationen inhämtats från Mora kommun. I protokollet står namn och telefonnummer till 

personen som behandlar ärendet (www.solleron.se). 

 

4.3.1.1 Sollerö Sockenförening - reflektion kring dokumentationen 

Stadgarna pekar på att Socken föreningen till stor del uttrycker sig som om det vore en 

kommun det rörde sig om. Det utrycker en önskan om att det är de boende på ön ska känna 

påverkansmöjlighet, och delaktighet i bygdens framtid. Det utrycker också en önskan om att 

stärka den lokala demokratin. I protokollet går det att utläsa att det finns en önskan om att ön 

skall bli allt mer självständig. Införandet av egen valuta där man byter tjänster är ett 

exempel, att ta över gräsröjningen från kommunen och driva det i egen regi är ett annat. 

Föreningen har också ett stort engagemang för eleverna på skolan och att brukandet av jord 

ska gå i arv. Kontexten upplevs som traditionell, decentralistisk och konservativ, men också 
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som ekologisk och kommunitär. Det som framkom i intervjun med Eriksson bekräftas 

mångfaldigt, inom föreningen väljer man att gå utanför de formella politiska systemen för 

att påverka sin omgivning.  

  

4.3.2 Sollerö Idrottsförening- dokumentation 
I Sollerö idrottsförenings stadgar står det skrivet att: 

 

”Sollerö IF har till ändamål att genom tävling och rekreationsidrott bidra till att höja folkets 

kroppsliga och andliga kraft samt bereda särskilt de unga en värdefull sysselsättning.” 

(bilaga 2) 

 

I protokollet från Sollerö Idrottsförening 2013-04-29 är den första punkten som tas upp efter 

gängse formalia ett driftbidrag från kommunen på 52 000 kr. Vidare under punkten ekonomi 

redovisas en insättning från en sparbössa som föreningen har stående på den lokala Coop-

butiken. Under inkomna skrifter finns en inbjudan från kommunen att delta i dialogen om 

bidrag till föreningen. I övrigt diskuteras den löpande verksamheten, det gäller nya overaller, 

lyckad städdag. Den följande verksamheten består i att anordna Siljanrunt, Rodden och 

Solleröloppet. Under nästkommande möte skall beslut fattas kring att färdigställa ett 

sportkafé (bilaga 3).  

 

Ur ett samarbetsavtal med Mora kommun gällande Solleröloppet från 2009 går det att utläsa 

Idrottsföreningens åtaganden samt Mora kommuns åtaganden. Föreningen ska verka för att 

Mora exponeras i medierna på ett positivt sätt. De ska också se till att arrangemanget är så 

trivsamt, så att fler vill besöka det nästa år. De utlovar att exponera tre stycken Mora 

kommun banderoller i arenan, samt att kommunen får en helsida i programbladet och att de 

är synliga på evenemangets hemsida. Med detta löfte ges föreningen rättigheterna till 

sponsring på  

10 000 kr, att evenemanget syns på Mora kommuns hemsida, att de lånar ut banderoller samt 

besiktigar de vägar som loppet utförs på (bilaga 4). 

 

På föreningens hemsida går det främst att hitta svar på vilka former av aktiviteter som finns 

att tillgå, att det går att hyra Solleröparken, samt information om de olika loppen 

(www.solleroif.se). 
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4.3.2.1 Sollerö Idrottsförening- reflektion kring dokumentationen 

Åter igen bekräftas det material som inhämtas från intervjun, det finns en tydlig dialog med 

kommunen. Kommunen stöttar inte bara föreningen med ekonomiska medel, utan även 

genom att visa att de är villiga att föra en dialog med föreningen. Samtidigt ser kommunen 

att det kan få något tillbaka av föreningen och kanske är det just detta som bidrar till att 

engagemanget är stort. Kontexten som går att nå utifrån att tagit del av stadgar, tidigare 

protokoll, samarbetsavtal och material som finns att läsa på föreningens hemsida är att 

sammanhanget vilar på en idrottstradition som är starkt rotad, ett engagemang för att 

idrottskulturen ska leva vidare. Kontexten framstår också som kommunal trotts att den är 

fristående, men motsättningsfullt också individualistisk. Kanske är det en avsaknad av att 

uttrycka ett större samhälleligt engagemang som saknas, det nämns i stadgarna att 

föreningen ska bidra till att höja folkets kroppsliga och andliga kraft, men det tas inte upp på 

hemsidan, och den framgår häller inte i intervjun. Det samarbete som finns med kommunen 

gagnar givetvis föreningen, men det bidrar också till en föreställning om att kommunen 

måste bidra för att verksamheten ska gå runt. Ur detta kan det utläsas att föreningarna främst 

arbetar med yttre påverkan på de formella politiska systemen, det vill säga med en 

regelbunden dialog med tjänstemän och politiker för att få igenom sina intressen. 

 

4.3.3 Sollerö Fiskevårdsområdesförening- dokumentation 
I stadgarna från Sollerö Fiskevårdsområdesförening går det inte att hitta något övergripande 

syfte. Stadgarna omfattas fiskevårdsområdets befogenheter, styrelsens befogenheter, samt 

annan formalia kring hur stämmor och administration ska skötas (bilaga 5). 

 

I protokoll från Sollerö Fiskevårdsområdesförening årsmöte 2012-03-28 går det att läsa 

vilka beslut som fattas inom föreningen, och man får här en förstärkt bild av vilka områden 

föreningen har möjlighet att påverka inom. Här finns beslut om att begränsa fisket i Rädsjön. 

Det går även att läsa att styrelsen beslutar om att ställa sig bakom länsstyrelsens förslag på 

begränsningar av fiske med när i Siljan, förutom nätfiske med finmaskiga nät, som de anser 

bör fortsätta vara tillåtet. Vidare står det att Leif Stunis ansvarar för att utbilda nya 

”fiskepoliser”. De intresserade får höra av sig och utbildningen bedrivs som självstudier. 

Under nästa punkt går det att läsa att någon ny information om mångåsdammen inte har 

inkommit. Möjligen kommer mer information under året (bilaga 6). 
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I protokoll 2012-01-26 finns en beslutspunkt kring fiskeregler för Siljan. Regelförändringen 

innebar att ett fiskekort skulle omfattas av nya zoner, samt ett förtydligande av vilken typ av 

fiske som är tillåtet. Här går också att läsa vem som är ansvarig för att utfärda fiskekort 

(bilaga 7). 

 

4.3.3.1 Sollerö Fiskevårdsområdesförening- reflektion kring dokumentationen 

Dokumentationen ovan talar sitt tydliga språk. Det går att utläsa att föreningen ställer sig 

bakom länsstyrelsens förslag på en punkt (uppmärksamma förslag), men motsätter sig det på 

en annan. Det tyder på att föreningen har makten att avgöra fallet, inte länsstyrelsen. Vidare 

är det föreningens ordförande Stunis som ansvarar för att utbilda nya ”fiskepoliser”, det vill 

säga tillsynsmän över fisket inom fiskevårdsområdet. Det går också att utläsa vilka 

regelförändringar som görs inom de olika fiskezonerna. Kontexten är självständig och rör 

sig helt fritt från all typ av statlig verksamhet, i de fall de berörs av varandra är det 

föreningen som har makten att påverka. Det rör sig om en påverkan utanför de politiska 

systemen, men också en påverkan av de politiska systemen och den statliga verksamheten. 

Här är det inte föreningen som behöver truga för att få sin vilja igenom, snarare går den 

statliga makten föreningens ärenden.  

 

4.3.4 Sollerö Gemensamhetsskog- dokumentation 
I protokoll från Sollerö Gemensamhets skogs årliga stämma 2012-05-30 går det att läsa att 8 

stycken delägare stämt föreningen och styrelsen inför mark- och miljödomstolen, samt att 

det kommande utslaget i Nacka tingsrätt kommer ha en avgörande betydelse för Sollerö 

gemensamhetsskogs framtid. Fallet går att följa under fliken; Det senaste från Nacka 

tingsrätt på föreningens hemsida. De åtta delägare som stämt styrelsen i 

gemensamhetsskogen på punkten att de inte anser att föreningens syfte och ändamål 

omfattar att ge bidrag/ekonomiskt stöd till vägföreningar eller förvaltning av vägar i 

socknen. De menar att detta gynnar andras intressen än delägarna. Här uppges att Sollerö 

vägsamfällighet, Sälens samfällighetsförening, Mångbergs samfällighetsförening, Sollerö 

jordägare samfällighetsförening, Gesunda-, Russa-, och Björka samfällighet till stor del 

består av samma delägare. I Gemensamhetsskogens försvar finns dels ett stämmobeslut som 

styrker att styrelsen har getts handlingsfrihet. Det tillkommer även skriftligt bevis på att 

föreningen bildats som en ”ersättare” av tidigare samfällighet, och att samfällighetens 
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avkastning skulle användas som kassa för betalning för gemensamma nyttor inom socknen 

(http://solleron.se/gemskog/).  

 

Domen (2013-04-03) fällde Gemensamhetsskogen i ärendet och hävdar att förvaltande 

medel inte ska gagna en större krets än föreningsmedlemmarna. I domen går också att läsa 

att föreningen gjort fel i att ge bidrag till Sool-öen, Sollerö idrottsförening i samband med 

Sollerö loppet, samt turistföreningen och kyrkan. Gemensamhetsskogen överklagar domen 

och längre än så kan vi i dags läget inte följa fallet. I stämmoprotokollet från 2012-05-30 går 

också att finna två avslag på ansökningar om bidrag från Sool-öen och Sollerö IF. Bägge 

avslogs då en delägare yrkade på avslag. Det ska tilläggas att detta var innan domen föll 

(http://solleron.se/gemskog/).  

 

I protokollet behandlas även fallet med Mångån. Gunnar Israelsson samhällsplanerare på 

Mora kommun var på plats för att ge en redogörelse för fallet med Mångbrodammen. Han 

framförde att det är osannolikt att Mark- och miljödomstolen kommer att godkänna en 

installation av ett minikraftverk. Kommunen föreslår istället en utrivning av dammrester, 

samt en breddning av åfåran. Ur protokollet för den extrainsatt stämma 2012-09-04 går det 

att läsa att styrelsen gör en handlingsplan föra en utrivning av Mångbrodammen. De söker 

bidrag hos länsstyrelsen, men stämman avslår förslaget om att delägarna ska gå skadelösa, 

samt att styrelsen ska ta det fulla ansvaret. Gunnar Israelsson framför att Mora kommun 

hoppas på ett positivt besked från stämman (http://solleron.se/gemskog/) 

	  

4.3.4.1 Sollerö Gemensamhetsskog- reflektion kring dokumentationen 

I ovan dokumentation äger det rum en förändring av det material som inhämtades via 

intervjun med Svensson. Dokumentationen stärker upp det tidigare inhämtade materialet, 

men det säger samtidigt att den autonoma ljus som kastades över Gemensamhetsskogen 

eventuellt är på väg att förändras. Från att föreningen arbetat med ett tydligt gemensammas 

bästa i åtanke, där det bidragit till att alla de övriga föreningarna på Sollerön getts stöttning, 

har nu en dom utdelats på grund av detta. Åtta stycken delägare anser att pengarna enbart 

ska tilldelas medlemmarna i föreningen och inte gynna andra intressenter. Fallet har 

överklagats och det slutliga resultatet ligger i framtidens händer. Skulle föreningens styrelse 

dömas i frågan kan det inte längre stötta hembygdsföreningen, turistföreningen och andra 

samfälligheter. Styrelsen har meddelat att de kommer att avgå om domen fäller dem i 

ärendet. Från att föreningen har agerat som en liten ”mini kommun” där de verkat för att 
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hålla bygden öppen och trivsam att leva i, börjar det, trots att ärendet inte är avklarat backa i 

frågor som gäller bidrag till andra föreningar på ön. Här minskar deras påverka av 

samhällsprocesser utan att gå via formella politiska system. 

 

Gunnar Israelsson från kommunen är på plats vid stämman för att presentera hur kommunen 

ser på ärendet med Mångbrodammen. Det står att kommunen hoppas på ett positivt besked 

från stämman, vilket indikerar på att de är relativt maktlösa i ärendet. I fallet med 

dammluckan är föreningen dock beroende av ett samarbete med kommunen och 

länsstyrelsen för att lösa problemet. Det intressant är att det kommunen och länsstyrelsen 

hävdar i ärendet är Fiskevårdsområdesföreningen synpunkter om fallet (taget från tidigare 

intervju). Föreningarna ser ut att ha stor makt att påverka sitt lokalsamhälle, det kräver dock 

att medlemmarna går med på att andan i föreningen bygger på det gemensammas bästa och 

inte på egenintressen.  

 

Det ser ur att äga rum en kontextuell förändring inom föreningen, från att kontexten vilat på 

en tanke om det gemensammas bästa, och där alla boende på ön skulle ges möjligheten att ta 

del av föreningens nytta oavsett om du ägde skog eller inte, till att föreningen för närvarande 

känns splittrad. I framtiden rör det sig kanske snarare om ett antal markägare som 

gemensamt skall komma fram till hur marken skall nyttjas på bästa vis för medlemmarna i 

föreningen, samt lösa det problem som uppstår på den gemensamma marken. 

 

4.3.5 Sollerö Hembygdsförening- dokumentation 
I stadgarna för Sollerö Hembygdsförening står det skrivet: 

 

”Sollerö Hembygdsförening har till uppgift att inom Sollerö socken samla bygdens folk till 

en gemensam verksamhet i syfte att slå vakt om bygdens natur och kultur och främja en 

lycklig framtida utveckling på grundval av en vidgad kunskap om bygden och ökad 

hembygdskänsla.”  

(bilaga 8) 

 

I ett protokoll hämtat från Hembygdsföreningens 2013-03-07 går det att utläsa hur 

föreningen planerar in för sommaren, med midsommarstångsfirande, trivselkvällar och 

kaffeservering. Men det går också att läsa att kommunen önskar överlåta Lärkastugan på 
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Sollerön (en fotograf som var bosatt på ön, vars bostad bevarats) till föreningen. Föreningen 

har svarat nej på erbjudandet, men en diskussion förs om de ev. skulle kunna få bidrag för 

att driva den. I den ekonomiska redogörelsen redovisas att föreningen mottagit 12000 kronor 

från kultur-och stipendiefonden att använda till hyra av textilsamlingen, samt en utbetalning 

av vindpengar. Under punkt sex går det att läsa att föreningen undersöker möjligheten att 

flytta textilsamlingen till kommunalhuset på Sollerön(bilaga 9). I ett protokoll från 2013-04-

24 går det däremot att läsa sig till att kommunen vill sälja kommunalhuset och föreningen 

får avvakta med flytten av textilsamlingen samt undersöker andra lokaler. I samma protokoll 

går det också att läsa att Hembygdsföreningen (bilaga 10). 

  

4.3.5.1 Sollerö Hembygdsförening- reflektion kring dokumentationen 

I materialet ovan går det att utläsa att kommunen avvecklar allt er av sin verksamhet ute på 

Sollerön, och i fallet med Lärkastugan önskar de överlåta arbetet med att driva den till 

föreningen. Det går också att se att föreningen sökt bidrag från vindpengen samt från kultur- 

och stipendiefonden. Kanske som ett led i att Gemensamhetsskogen börjat avslå deras 

ansökningar. De går också att läsa att Sockenföreningen i sin tur har givit bidrag till Solöen, 

som också fått avslag från Gemensamhetsskogen i sin ansökan. Detta tyder på att de övriga 

föreningarna på Sollerön fortsätter att stötta upp varandra och verka för ett gemensamt bästa, 

 

I stadgarna går det att utläsa att de vill samla bygdens folk till en gemensam aktivitet. De vill 

främja natur och kultur samt bidra med kunskap om bygden och på så vis öka 

hembygdskänslan. I detta går det, precis som hos Sockenföreningen att utläsa en 

kommunitär och patriotisk kontext, som vilar på tron om en sammanhållen gemenskap och 

att alla tillsamman bär ansvaret för det lokala samhället.  

 

4.3.6 Sollerö Turistförening- dokumentation 
På Sollerö turistföreningshemsida går det inte att finna vare sig stadgar eller protokoll, det 

går däremot att läsa sig till vad det är föreningen arbetar för. Det först man möts av är 

föreningens syfte som lyder: 
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”Sollerö Turistförening har verkat över 20 år med att göra bygden intressant att leva och bo 

på både för bofasta och våra turister. Sollerö Turistförening är Företag och föreningar i 

samverkan.” 

 

Det går att läsa sig till att föreningen har öppna möten, och att det går bra att höra av sig till 

någon av styrelsemedlemmarna för att delta. Det går att hitta broschyrer och kartor där 

företag och föreningar står med. Det finns ett sommar program där alla aktiviteter som äger 

rum på Sollerön under sommarmånaderna sammanställts. Här kan man se att flera av 

föreningarna som behandlats står med.  Det finns information om vandringsleder, privata 

boenden, natur, mat, sevärdheter samt länkar till företag och föreningar i omnejden 

(http://www.solleroturism.se).  

 

4.3.6.1 Sollerö Turistförening- reflektion kring dokumentationen 

Det textmaterial som går att finna på hemsidan visar på ett stort engagemang för bygden, 

och den uppgivenhet som intervjun delvis präglades av finns det inte ett spår av. Kalendariet 

är nyligen uppdaterat och det finns en öppenhet och vilja att få in fler deltagare på 

föreningens möten. Kontexten bär på patriotism och en stolthet för bygden samt en önskan 

om att locka folk till trakten, så att flera ges möjligheten att uppleva den. Det finns inga 

länkar till kommunen, utan det rör sig om att lyfta fram de lokala företagarna och 

föreningarna. Det rör sig om en vilja att påverka samhället i en riktning mot en mer levande 

landsbygd, det finns dock inget som tyder på att föreningen väljer att göra detta vi inre och 

yttre påverkan. Hemsidan är självständig och framstår mer som att den skulle förvaltas av ett 

företag än en förening. Det är anmärkningsvärt att den helt är uppbyggd på ideella krafter. 

 

4.4 Sammanfattande analys av dokumentationen 
Till stor del präglas dokumentationen av samma anda som intervjuerna. I första hand har 

materialet förstärkt intervjuerna genom att bekräfta det som blivit sagt, i andra fall har nya 

aspekter och vinklingar tillkommit. Framför allt fallet med Gemensamhetsskogen, som kan 

tydas som ett tecken på att föreningarna backar i ansvaret för det gemensammas bästa. En 

påverkan av samhällsprocesser finns dock närvarande och kommunen känns förvånande 

långt borta. Även om kommunrepresentanter sitter med som adjungerade på mötena intar det 

en passiv roll. Sätt till Sockenföreningarnas stadgar och protokoll får man nästan en känsla 

av att Sollerön skulle klara sig utan kommunen. Sockenföreningen framstår som ett nav dit 
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alla föreningar och även invånare vänder sig när de behöver nå ut med information, inhämta 

information, eller påverka i någon fråga som de anser viktig. Deras syfte att förstärka den 

lokala demokratin uppnås, men kopplingen till den större demokratin är så när som på 

obefintlig. Hur pass självständigt kan ett samhälle bli utan att helt frikopplas från den övriga 

kommunala apparaten? 

 

5 Slutsatser och avslutande diskussion 
 

5.1 Slutsatser 
För att ge svar till frågan; hur Solleröns föreningsliv påverkan samhällsprocesser har 

påverkan delats in i två/tre. Hermansson, Lund, Svensson och Öbergs teori kring inre och 

yttre påverkan av politiska beslut har fått symbolisera den sida av påverkan som håller sig 

inom ramen före det formella politiska systemet. Ahrne, Roman och Franzéns teori om att 

påverkan sker utanför de politiska systemen har fått representera den andra sidan, där 

påverkan av samhällsprocesser sker utanför de formella politiska systemen. 

Sammanfattningsvis kan studien sägas bekräfta Ahrne, Roman och Franzén teori om att 

beslut fattas utanför de politiska systemen. Sockenföreningen tar på sig att samla in pengar 

för att få till stånd en bensinstation på ön, de anordnar bingokvällar för pensionärerna och 

Sockenkontoret står öppet alla daga i veckan föra att Solleröborna ska kunna komma in och 

ställa frågor. Gemensamhetsskogen agerar bidragsgivare och underhåller vägar, (men en 

parantes för att detta arbete inte kommer att fortskrida efter att domen är avklarad). 

Turistföreningen arbetar hårt för att sprida de aktiviteter som föreningarna på Sollerön 

planerar, för att på så vis locka människor till bygden. Ja, listan kan göras lång. Men ska 

landsbygden inte kunna överleva utan ideella krafter? Widen och Gustavsson menar att 

glesbygdsrörelserna förhållande till partierna kan ses på olika sätt. Dels ställer de krav på 

politikerna att agera för glesbygden, men de aktiverar också medborgare att ta ett 

gemensamt ansvar för sina egna angelägenheter. Detta kan ses som att byaföreningarna 

kompletterar och förstärker demokratin menar Widen och Gustavsson (Widen & 

Gustavsson, 2001, s54). Men kan det ses som en förstärkning av demokratin, när ett 

samhälle arbetar mer autonomt än i samspel med kommunen? Helheten av materialet 

förmedlar en bild av att representanterna för de olika föreningarna på Sollerön antingen 

anser att kommunen har glömt bort dem, eller att saker och ting blir bäst när de sköter de 

själva. En person av sex var involverad i det kommunpolitiska arbetet, men här var synen att 
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föreningarna klarade sig bäst utan statlig inblandning ännu starkare.  Wohlgemuth tar upp 

hur balansen mellan medborgarinflytande och kravet på politiskjämlikhet är en av de stora 

utmaningarna i en representativ demokrati och det verkar som han har rätt (Wohlgemuth, 

s.9). Tittar vi på Fiskevårdsområdesföreningen så har det inte bara valt att gå sin egen väg 

som förening, utan länsstyrelsen har delegerat fisketillsynen till föreningen. Detta medför att 

föreningens representanter kan ses som ”mini poliser” på sjön. Kommunen rådfrågar också 

föreningen i olika ärenden, vilket kan ses som ett tydligt exempel på hur föreningen och 

staten är starkt sammankopplade och att beslut fattas ”mellan” de politiska systemen. Om vi 

följer Wohlgermuths resonemang kan man fråga sig hur den politiska jämlikheten förhåller 

sig till detta fall. Vidare framkommer det tydligt att många beslut även fattas utanför det 

politiskasystemet, det gäller vägsamfällighet, skötsel av skog, omsorg om de äldre, kulturliv 

och turism. Det sociala landskapet förändras inte bara, eller inte ens genom beslut i 

riksdagen eller vid ett förhandlingsbord. Det är inte heller enbart genom politiska partier 

eller fackföreningar som människor försöker försvara eller förändra världen. Inom 

organisationsväsendet försöker människor påverka samhällsprocesser utan att gå via 

formella politiska system menar Ahrne, Roman och Franzén. (Ahrne & Roman & Franzén, 

2008, s.294). Nu är denna studie enbart en fallstudie och det går således som nämnt inte att 

generalisera utifrån dessa resultat, men sätt till Solleröns föreningsliv finns det inget som 

antyder på att Ahrne, Roman och Franzén skulle ha fel. Solleröns föreningsliv verkar för att 

bygden ska fortsätta levande. Om man väljer att se det som civilsamhällets ansvar eller som 

statens ansvar är beroende av vilket perspektiv man väljer att anta, antingen väljer man att se 

det som en fördjupning av demokratin, eller som ett problem för representativiteten.   

 

5.2 Avslutande diskussion 
Studien visar att en mils avstånd till de förtroendevalda kan vara tillräckligt långt för att 

tappa kontakten med dem. Materialet talar sitt tydliga språk, Solleröns föreningslivs 

representanter anser att kommunens arbete fokuseras på Mora. Kanske har kommunernas 

område blivit så stort att de inte längre kan ha uppsikt över det, eller har det vant sig vid att 

ideella föreningar gör jobbet åt dem. Montin tar upp tre möjliga vägar för den nya 

demokratin vitalisering, autonomisering och kolonisering. Vitalisering rör sig om en relation 

mellan den lilla och den stora demokratin som leder till ömsesidig nytta. I denna fallstudie 

ser det enbart ut som att det är kommunen som har glädje av föreningarna på Sollerön, då 

bygden hålls levande utan att det egentligen verkar förs någon aktiv landsbygdspolitik. Det 
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ska dock tilläggas att det enbart är föreningsrepresentanternas perspektiv som framgår här, 

men sätt till det missnöje och den uppgivenhet som flera av respondenterna uppvisar i 

samtalen kring kommunen lutar det mer åt en autonomisering på Sollerön. Autonomisering 

innebär att den lokala politiken är så stark att byn till sist vill bli självständig, och då menar 

jag gå tillbaka till att drivas som en egen kommun. Flera av respondenterna talar sig varma 

om tiden då ön var en egen kommun, men det ser i dagsläget inte ut som att det är någon av 

dem som kommer att driva frågan, då det inte finns något kommunpolitiskt engagemang. En 

av respondenterna berättade att om han skulle engagera sig politiskt så skulle han driva ett 

Solleröparti. Han kunde således inte tänka sig att gå in i något av de redan existerande 

partierna. Att det skulle ske en kolonisering, där särintressen stärks till en början, för att 

sedan koloniseras med den övriga kommunala apparaten känns heller inte troligt då de gått 

fyrtio år sedan kommunsammanslagningen och några tecken på ett ökat samarbete med 

kommunen inte är synliga.  

 

Visst kan man välja att se civilsamhället som en förstärkning av demokratin, men det finns 

två problem som måste lösas. För det första bör det finnas en politisk vilja att snappa upp det 

civila samhället. Inte i form av bidrag till olika aktiviteter, utan genom att lyssna. Är du inte 

van vid att röra dig inom det politiskasystemet kan det vara ett stort steg nog att skriva till en 

politiker eller tjänsteman för att påverka i ett ärende. Därför borde det läggas på politikernas 

bord att lyssna, att ta till vara på de krafter som vill driva frågor som inte ryms inom 

kommunens budget. För det är ett enormt engagemang som läggs ner i dess föreningar och 

många timmars sliter för att hålla landsbygden levande, men får de inte någon uppmuntran 

från kommunen och finns det inget samarbete dem i mellan så är risken stor att eldsjälarna 

försvinner och att föreningarna läggs ned.  

 

Det andra problemet rör sig om representativitet, och på detta område krävs det en 

omfattande diskussion. När föreningslivet blir allt för frikopplat från det formella politiska 

systemet är det inte längre någon som kan utkrävas på ansvar. Eriksson, Resar, Stunis, 

Svensson, Kjellgren och Sundqvist är inte folkligt valda, ändå har de en påverkan på 

Sollerön, och på så vis också på invånarna som bor där. Montin har förslag på en lösning, 

nämligen att tillsätta en områdesstyrelse till hälften utsedd av fullmäktige och till hälften 

utsedd genom direktval, genom att på det viset inordna dessa identiteter i en ansvarsstruktur. 

Jag tror dock att detta har sina dilemman, då det finns risk att glöden falnar då det helt 

plötsligt vilar ett tyngre ansvar över uppgiften. Byråkratin som tillkommer kan också göra 
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det hela stelbent och oinspirerande. Kanske är lösningen att gå tillbaka till mindre 

kommuner igen, där det finns en närhet till politikerna och där den som sitter hemma vid 

köksbordet känner att den har möjlighet att göra sin röst hörd i lokalpolitiska frågor. Det 

politiska intresset har ökat, samtidigt som valdeltagandet har minskat. Kanske är detta ett 

tecken på att avståndet till våra förtroendevalda har blivit för stort, och att det är just därför 

allt fler hittar andra vägar att påverka sin omgivning. Sätt till att valdeltagandet är viktigt för 

att kunna legitimera den svenska nationalstaten bör denna fråga tas på största alvar. Är det 

så att en större decentralisering skulle leda fram till inte bara ett intressera för politik utan 

också att fler tar sig till vallokalerna när det är dags för val, bör alternativet övervägas. 
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Bilagor Sollerö Sockenförening. 

Bilaga 1. 
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Bilagor Sollerö Idrottsförening. 

Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 
	  

	  
	  Protokoll	  Styrelsemöte	  29/4	  2013	  

	  Sollerö	  IF-‐Huvudstyrelsen	  
Kommunalhuset	  –	  Kansliet	  19:00	  

Närvarande:	  Pierre	  Bengtsson,	  Bertil	  Pellas,	  Conny	  Bondeson,	  Micke	  Mossberg,	  
Pontus	  Bråmer,	  Mäjt	  Iversen,	  Star	  Anneli	  Andersson,	  Jan	  Adolfsson,	  Irene	  Bäck	  

Goth.	  Leif	  Resar	  
	  
	  
	  

1. Mötet	  öppnas	  

Pierre	  öppnar	  mötet	  och	  hälsar	  alla	  välkomna.	  	  

2. 	  Godkännande	  av	  dagordning	  	  

Godkänd	  med	  några	  tillägg	  på	  övriga	  frågor:	  	  
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¤	  Stadgar,	  avtal	  

¤	  Conny	  redogör	  för	  Parken	  

3. Föregående	  protokoll	  

Föregående	  protokoll	  godkändes.	  

4. Ekonomi	  

Driftsbidrag	  från	  kommunen	  på	  52.000	  kr.	  Insättning	  av	  ”spårpengar”,	  

från	  bössan	  på	  COOP.	  

5. Inkomna	  skrifter	  

Inbjudan	  från	  kommunen	  att	  delta	  i	  dialog	  om	  bidrag	  till	  föreningar.	  

Pontus	  deltar.	  	  

6. Sektionerna	  rapporterar	  	  

Fotboll:	  Städdag	  var	  lyckad,	  målade	  omklädningsrum,	  grovstädade.	  

Uteträning	  börjar	  7/5.	  Nya	  overaller	  utprovade,	  bilder	  finns	  på	  Facebook,	  	  

Solleröparkens	  vänner.Mt-‐	  cupen	  börjar	  15	  maj.	  

Siljan	  Runt:	  3450	  anmälda	  idag,	  900	  mat.	  Mäjt	  kontaktperson	  mot	  Siljan	  

Runt.	  Ska	  ha	  möte	  före	  loppet	  med	  berörda.	  	  

Rodd:	  Upptakt	  27/4.	  På	  styrmansträffen	  konstaterade	  alla	  föreningar	  att	  

det	  är	  brist	  på	  roddare.	  Boendepaket	  kontaktperson	  Leif	  Resar.	  

Solleröloppet:	  Koll	  på	  läget.	  Kontaktperson	  Micke	  i	  kioskgrupp.	  	  

7. Övriga	  frågor	  

På	  följande	  dagordningar	  ska	  finnas	  en	  separat	  punkt	  för	  Förstudien	  av	  

Parken.	  Inköp	  av	  dragbåt,	  andra	  föreningar	  intresserade	  ska	  bildas	  en	  

ekonomisk	  förening	  som	  har	  hand	  om	  detta.	  Beslut	  att	  färdigställa	  

Sportcafé.	  Offert	  från	  Bolovs	  el	  på	  11,500,	  inköp	  av	  skåp	  ca	  2.000,	  lister	  

o.d.	  sammanlagt	  20.000.	  	  
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Service	  av	  gräsklippare	  och	  gräsklippning	  på	  Parken	  köps	  in	  från	  

Golfklubben.	  Service	  av	  skoter	  på	  Abris.	  	  

Anneli	  tar	  över	  nyckellistan.	  	  

Conny	  säljer	  gamla	  skotern.	  

Kassett	  ur	  ,vatten	  på	  i	  mitten	  av	  maj.	  	  

Städning	  första	  veckan	  	  i	  maj	  Conny	  ordnar.	  Anneli	  och	  Pontus	  i	  

Fastighetsgrupp.	  Anneli	  ringer	  Erik	  Stolth	  för	  att	  höra	  vad	  som	  behöver	  

göras.	  	  

Maila	  Anneli	  en	  vecka	  före	  möten	  om	  ni	  har	  något	  som	  ska	  in	  på	  

dagordning.	  	  

8. Nästa	  möte	  

3	  juni	  på	  kansli	  kl.	  19.00	  

Pierre	  Bengtsson	  

Star	  Anneli	  Andersson	  

	  

Bilaga 4. 

Samarbetsavtal	  

	  
	  

2009-‐04-‐28	  
	  
	  
	  

Avtal	  mellan	  Sollerö	  IF	  Cykel	  och	  Mora	  Kommun	  för	  2009	  års	  Sollerölopp	  
	  
	  
Sollerö	  IF	  Cykel	  	  
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o Får	  15	  000:	  -‐	  i	  stöd	  för	  evenemanget	  Solleröloppet.	  Faktureras	  till	  Mora	  Kommun,	  
redovisningsenheten,	  näringslivsenheten,	  79280	  Mora.	  

o Som	  arrangör	  jobba	  för	  att	  Mora	  exponeras	  i	  media	  på	  ett	  positivt	  sätt	  samt	  arbeta	  
för	  att	  genomföra	  evenemanget	  i	  en	  så	  positiv	  anda	  som	  möjligt,	  så	  att	  fler	  besökare	  
och	  deltagare	  lockas	  till	  evenemanget	  och	  Mora	  Kommun.	  

o Evenemanget	  Solleröloppet	  syns	  på	  mora.se	  
o Evenemanget	  Solleröloppet	  marknadsförs	  på	  infarts	  skyltar	  
	  
	  
	  
Mora	  kommun	  får	  
	  
o 4	  st	  Banderoller	  i	  start	  och	  målområde	  (lånas	  av	  Mora	  Kommun)	  
o Reklamplats	  i	  program,	  helsida	  
o Material	  om	  Mora	  finns	  på	  lämplig	  plats	  i	  målområdet	  
o Finns	  med	  på	  evenemangets	  hemsida	  som	  samarbetspartner	  
 
	  
  

 
Mora	  den	  28	  april	  2009	  
	  
För	  Sollerö	  IF	   	   	   Mora	  Kommun	  
	  
	  
………………………………….	   	   ………………………………………..	  
Leif	  Resar	   	   	   	   Kerstin	  Lingqvist	  
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Bilagor Solleröfiskevårdsområdesförening. 

Bilaga 5. 
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Bilaga 6. 
 
1(2) 
Sollerö Fiskevårdsförening Styrelsemöte 
Stoltgården 
2012-03-28 
Närvarande: 
Brottar Axel 
Eriksson Tore 
Mats Conny 
Markus Bror 
Olhans Mattias 
Olsson Sune 
Persson Hol Hans 
Ryss Lasse 
Stunis Leif 
Sundqvist Nilsåke 
Suther Lars-Göran 
Göran Sörbu 
§ 1 
Leif Stunis förklarade mötet öppnat. Öppnande 
§ 2 
Till att justera dagens protokoll valdes Sune Olsson och Bror Marcus. Val av justeringsmän 
§ 3 
Mötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen. Godkännande av dagordning 
§ 4 
Mötet beslutade att godkänna bestämmande av röstlängd utifrån närvaro av Röstlängd 
ordinarie ledamöter och suppleanter. 
§ 5 
Mötet beslutade att begränsa fisket i Rädsjön enligt följande förslag: Begränsning av fiskemängd i Rädsjön 
Minimilängd för Öring 30 cm och för Röding 25 cm. 
§ 6 
Mötet beslutade att Leif Stunis skrivelse revideras och sänds till samtliga Fiskegränsen i Siljan på Solleröns område 
föreningar i Siljansbygdens Fiskevårdsförbund. Dessutom medsänds styrelsens 
tidigare beslut om begränsningar avseende fiskeförbud Råd mot Siljansnäs till 
Bäckstad. 
§ 7 
Mötet beslutade att ställa sig bakom Länsstyrelsens förslag till begränsningar Begränsningar av fiske med nät i Siljan 
förutom nätfiske med finsmaskiga nät bör tillåtas, (max 40 mm maskor). 
§ 8 
Leif Stunis organiserar utbildningen av nya ”fiskepoliser”. Intresserade hör av sig Utbildning av fiskepoliser 
till Leif Stunis. Utbildningen bedrivs som självstudier. 
§ 9 
Leif Stunis bjuder in Anders Bruks för information om Mångån. Tid och plats Inbjudan Anders Bruks 
meddelas senare. 
2(F2) 
§ 10 
Någon ny information om Mångbrodammen har inte framkommit. Möjligen Information Mångbrodammen 
kommer information senare under året. 
§ 11 
Mötet beslutade att välja Leif Stunis att representera SFVO i kontrollgruppen. Kontrollgruppsmöte 
Som förslag till arbetsgruppen nämndens endast Kristina Bjelvert-Olsson. 
§12 
Leif Stunis förklarade mötet avslutat. Avslutning 
Vid protokollet: 
_____________________________ ________________________________ 
Conny Mats Leif Stunis 
Justeras: 
______________________________ ________________________________ 

Bror Marcus Sune Olsson 
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Bilaga 7. 
 
1(2) 
Sollerö Fiskevårdsförening Styrelsemöte 
Stoltgården 
2012-01-26 
Närvarande: 
Brottar Axel 
Develius Hans 
Eriksson Tore 
Mats Conny 
Markus Bror 
Olhans Mattias 
Persson Hol Hans 
Ryss Lasse 
Stunis Leif 
Sundqvist Nilsåke 
Suther Lars-Göran 
Göran Sörbu 
§ 1 
Leif Stunis hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Öppnande 
§ 2 
Till att justera dagens protokoll valdes Tore Eriksson och Bror Marcus. Val av justeringsmän 
§ 3 
Förslag till nytt reglemente diskuterades. Styrelsen beslutade att reglementet Föregående protokoll/ny remissrunda 
fodrar ytterligare en remissrunda. 
§ 4 
Leif Stunis kontaktar Christina Bjelvert Olsson angående Orsa FVOF skrivelse. Undertecknande av skrivelse Orsa 
FVOF 
Vid ett positivt svar undertecknas skrivelsen och densamma sänds till Orsa 
FVOF. 
§ 5 
Vid representation vid t.ex. kontrollgruppsmöten, Siljans fiskevårdförbund eller Styrelsens arbetsgång gällande 
liknande möten ska en dagordning vara utskickad, så att styrelsen har möjlighet Siljansdomen 
att yttra sig. För att ordföranden eller vald representant skall känna sig trygga 
i sina uppdrag. 
§ 6 
Kostnaden för hemsidan blir c:a 4 000 kronor hemsidan går att besöka, men Hemsidan 
kartan fattas. ”Tobbe” arbetar vidare. 
§ 7 
Göran Sörbu blir ny kortansvarig, Efter bokslutet tar Göran över. Kortansvarig 
§ 8 
När frågan om nya fiskeregler diskuterades beslutade styrelsen efter votering Fiskeregler för Siljan 
att följande förslag till revidering av nuvarande reglemente skall införas: 
Vi skickar skrivelse till berörda områden om att vi inför nya regler angående 
fiske inom Sollerö Fiskevårdsområde. Reglerna innebär att endast fiskekort för 
Sollerö Fiskevårdsområde gäller inom en zon från Bäcksta till södra gränsen 
mot Siljansnäs efter fastlandet, västerut till ”bankarna” och bron mellan 
Sollerön och Gesunda, samt efter landet från bankarna till Bäcksta. Inom 
2(2) 
området är det tillåtet att endast fiska genom dragrodd, utter eller trollingfiske 
med kort köpta från andra områden. Skrivelsen skulle också ange ett datum 
från vilket dessa regler skulle gälla. 
Det bör också noteras att ingen reservation begärdes. Ej heller begärdes någon 
protokollsanteckning om att propositionsordningen var felaktig. 
§ 9 
Årsmötet bestämdes till 12-03-14 kl 18.30. Plats Stoltgården. Annonsering Årsmöte 
endast i Soldaktuellt. 
§ 10 
Till nästa styrelsemöte presenteras ett utkast till karta. Eventuella sponsorer Kartan 
och företag kontaktas med det snaraste. 
§ 11 
6 stycken mjärdar finns hemma hos Bror Marcus. Övriga frågor/Mjärdar 
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§ 12 
Leif Stunis förklarade mötet avslutat. Avslutning 
Vid protokollet: 
_____________________________ ________________________________ 
Conny Mats Leif Stunis 
Justeras: 
________________________________ __________________________________ 
Tore Eriksson Bror Marcus 
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Bilagor Sollerö Hembygdsförening. 

Bilaga 8. 

 

Stadgar	  för	  Sollerö	  Hembygdsförening	  
	  

	  
	  

§	  1	  
	  
Sollerö	  Hembygdsförening	  har	  till	  uppgift	  att	  inom	  Sollerö	  socken	  samla	  bygdens	  folk	  
till	  en	  gemensam	  verksamhet	  i	  syfte	  att	  slå	  vakt	  om	  bygdens	  natur	  och	  kultur	  och	  
främja	  en	  lycklig	  framtida	  utveckling	  på	  grundval	  av	  en	  vidgad	  kunskap	  om	  bygden	  och	  
ökad	  hembygdskänsla.	  
	  

§	  2	  
	  
Till	  förverkligande	  av	  dessa	  syften	  skall	  föreningen	  ägna	  uppmärksamhet	  åt	  och	  i	  
görligaste	  mån	  bevara	  bygdens	  fornlämningar	  och	  kulturminnesmärken,	  förvalta	  vår	  
hembygdsgård	  jämte	  dess	  samlingar	  och	  övriga	  byggnader,	  främja	  hembygdsforskning	  
och	  hembygdsvård,	  anordna	  diskussionsaftnar	  kring	  aktuella	  problem	  samt	  
föreläsningar	  och	  hembygdsfester,	  spelmansstämmor	  och	  studiecirklar.	  
	  

§	  3	  
	  
Som	  medlem	  av	  föreningen	  betraktas	  var	  och	  en	  som	  är	  mantalsskriven	  inom	  Sollerö	  
socken.	  Hedersledamöter	  kan	  inväljas.	  
	  

§	  4	  
	  
Föreningens	  förvaltning	  sköts	  av	  en	  styrelse	  bestående	  av	  fem	  personer:	  en	  
ordförande,	  en	  kassör,	  en	  sekreterare	  samt	  två	  ordinarie	  ledamöter	  samt	  två	  ersättare.	  
Föreningens	  högsta	  beslutande	  organ	  är	  Årsmötet	  som	  väljer	  ordförande	  samt	  de	  
ordinarie	  ledamöterna	  jämte	  två	  ersättare.	  Styrelsen	  utser	  ansvarig	  kassör	  samt	  
sekreterare	  för	  föreningen.	  Ordförande	  väljs	  på	  ett	  år,	  ordinarie	  ledamöter	  samt	  
ersätter	  väljs	  på	  två	  år.	  Mellan	  årsmötena	  är	  styrelsen	  det	  högsta	  beslutande	  organet.	  
Föreningen	  verksamhetsår	  är	  kalenderår.	  
	  
För	  granskning	  av	  styrelsens	  förvaltning	  av	  föreningens	  stadgeenliga	  uppgifter	  och	  av	  
dess	  räkenskaper	  utses	  årligen	  två	  revisorer,	  dessa	  skall	  också	  väljas	  på	  Årsmötet.	  
Revisorerna	  väljs	  på	  ett	  år.	  
	  
Styrelsen	  är	  beslutmässig,	  när	  minst	  tre	  ledamöter	  är	  närvarande.	  Styrelsen	  skall	  
genom	  sekreteraren	  föra	  protokoll	  över	  mötena	  samt	  genom	  kassören	  föra	  
räkenskaper	  över	  föreningens	  inkomster	  och	  utgifter.	  Styrelsen	  skall	  också	  ansvara	  
över	  att	  föreningens	  kulturhistoriska	  samlingar	  journalförs	  samt	  tillse	  att	  dessa	  och	  
hembygdsgårdens	  och	  övriga	  byggnader	  vårdas	  väl	  och	  hålls	  tillgängliga	  för	  besökande	  
i	  enlighet	  med	  styrelsen	  direktiv.	  
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Styrelsen	  protokoll,	  räkenskaper	  och	  journaler	  skall	  senast	  sex	  veckor	  före	  Årsmötet	  
göras	  tillgängliga	  för	  revisorerna.	  
	  

	  
§	  5	  

	  
För	  ändringar	  eller	  tillägg	  till	  stadgarna	  krävs	  2/3	  majoritet	  vid	  två	  efterföljande	  på	  
varandra	  föreningsmöten,	  av	  vilket	  det	  ena	  skall	  vara	  ett	  ordinarie	  Årsmöte.	  

§	  6	  
	  
Ordinarie	  Årsmöte	  skall	  hållas	  senast	  under	  maj	  månad.	  Kallelse	  till	  Årsmötet	  ska	  ske	  
minst	  åtta	  dagar	  i	  förväg	  och	  annonseras	  genom	  antingen	  anslag	  eller	  annons	  i	  den	  
lokala	  pressen.	  Agenda	  för	  Årsmötet	  skall	  innehålla	  följande:	  
	  
	  

1. ÅRSMÖTETS	  ÖPPNANDE	  	  
	  

2. VAL	  AV	  ORDFÖRANDE	  OCH	  SEKRETERARE	  FÖR	  ÅRSMÖTET	  
	  

3. VAL	  AV	  TVÅ	  PROTOKOLLJUSTERARE	  	  
	  

4. GODKÄNNANDE	  ATT	  ÅRSMÖTET	  ÄR	  BEHÖRIGT	  UTLYST	  
	  

5. FASTSTÄLLANDE	  AV	  DAGORDNING	  
	  

6. VERKSAMHETSBERÄTTELSE	  
	  

7. EKONOMISK	  REDOVISNING	  
	  

8. REVISORERNAS	  BERÄTTELSE	  
	  

9. FRÅGA	  OM	  ANSVARSFRIHET	  FÖR	  STYRELSEN	  AVSEENDE	  VERKSAMHETSÅRET	  
2008	  

	  
10. VAL	  AV	  STYRELSE	  OCH	  ERSÄTTARE	  

	  
a. VAL	  AV	  ORDFÖRANDE	  	  
b. ORDINARIE	  LEDAMÖTER	  
c. VAL	  AV	  ERSÄTTARE	  

	  
11. VAL	  AV	  REVISORER	  OCH	  EN	  ERSÄTTARE	  
	  
12. VAL	  AV	  VALBEREDNINGEN	  –	  2	  PERSONER	  

	  
13. BEHANDLING	  AV	  MOTIONER	  TILL	  ÅRSMÖTET	  
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§9	  
	  
Föreningen	  kan	  upplösas	  först	  om	  beslut	  härom	  fattats	  vid	  två	  på	  varandra	  följande	  
ordinarie	  Årsmöten	  med	  2/3	  röstövervikt.	  Fattas	  ett	  sådant	  beslut	  skall	  föreningens	  
tillgångar	  tillfalla	  annan	  lokal	  förening	  som	  har	  till	  syfte	  att	  tillvarata	  Solleröns	  sockens	  
gemensamma	  tillgångar.	  
	  
	  
Bilaga 9. 
	  
	  
Styrelsemöte	  	  	  27/2	  2013-‐03-‐07	  
Närvarande:	  Lars	  Weslien,	  Torsten	  Kjellgren,	  Sylvia	  Måsan,	  Karin	  Bond,	  
	   	  	  	  Karin	  Wik-‐Land	  
	  
§1	   Ekonomisk	  redogörelse	  av	  Karin	  B.	  12000	  kr	  överförs	  från	  

kultur-‐och	  	  	  stipendiefonden	  att	  användas	  till	  hyra	  för	  
textilmuseet.	  Se	  bil.	  1.	  

	  
§2	   Flinthärbret:	  Där	  har	  inget	  hänt.	  Torsten	  undersöker	  vidare	  om	  

flytt	  till	  hembygdsgården.	  
	  
§3	   Vi	  har	  fått	  en	  muntlig	  förfrågan	  om	  ett	  bidrag.	  Det	  gäller	  ett	  

äldre	  härbre	  som	  behöver	  ett	  nytt	  tak.	  Svaret	  blev	  nej.	  
	  
§4	   Vindpengar:	  Redovisning	  av	  utbetalda	  pengar.	  Se	  bil.	  2.	  
	  
§5	   Lärkastugan:	  Vi	  har	  sen	  tidigare	  fått	  en	  förfrågan	  av	  kommunen	  

om	  övertagande	  av	  Lärkastugan.	  Det	  har	  vi	  sagt	  nej	  till,	  men	  
diskussioner	  förs	  om	  ev.	  bidrag	  för	  att	  ta	  över	  ansvaret.	  

	  
§6	   Undersöka	  möjligheten	  att	  flytta	  textilmuseet	  till	  

kommunalhuset.	  
	   Tanken	  är	  att	  flytta	  till	  gamla	  banklokalen	  för	  att	  få	  en	  mera	  

lättillgänglig	  lokal.	  Torsten	  diskuterar	  med	  sockenföreningen.	  
Karin	  Bond	  kollar	  hyresavtalet	  där	  vi	  är	  nu.	  

	  
	  
	  
	  
	  
§7	   Planering	  inför	  sommaren.	  
	   Årsmöte	  9	  maj	  18.00	  Vi	  ska	  bjuda	  på	  ärtsoppa	  och	  ha	  ett	  

gratislotteri.	  Vi	  ska	  ha	  en	  diskussion	  om	  Lundgårdens	  framtid.	  
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	   Midsommarfirande	  21	  juni	  17.00	  
	   Kaffeservering	  24	  juni	  –	  4	  augusti	  	  11.00	  –	  17.00	  
	   Trivselkvällar:	  Ovasidur	  25	  juli	  18.00	  inträde	  30.00	  kronor	  
	   	   	  	  	  	  	  	  Boströmmarna	  18.00	  ej	  fastställd	  dag.	  
	   Kvarndag	  4	  augusti	  9.00.	  Börja	  med	  gudstjänst.	  
	   Textilsamlingen	  ska	  hålla	  öppet	  24juni	  –	  4	  augusti	  12.00	  –	  

16.00.	  
	   Vi	  ska	  försöka	  få	  praktikanter	  som	  ska	  hålla	  öppet.	  Karin	  B	  

kollar.	  
	  
§8	   Nästa	  möte	  22	  april	  18.30	  	  på	  hembygdsgården.	  
	  
	  
Torsten	  Kjellgren,	  ordf	   	   	   Karin	  Wik-‐Lan	  sekr	  	  	  
	  
	  
	  
Bilaga 10. 
 
 
Styrelsemöte	  med	  Hembygdsföreningen	   	   24/4-‐13	  	  
	  
Närvarande:	  Torsten	  Kjellgren,	  Lars	  Weslien,	  Karin	  Bond,	  Karin	  	  Wik-‐Land	  	  
	  
§1	  Karin	  Bond	  redogjorde	  för	  den	  ekonomiska	  situationen.	  Just	  nu	  ett	  plus	  
på	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5000	  kr	  jämfört	  med	  förra	  året.	  
	  
§2	  Kommunen	  vill	  sälja	  kommunalhuset.	  	  Därför	  får	  vi	  avvakta	  med	  flytt	  av	  
textilmuseet.	  
	  
§3	  Det	  bestämdes	  att	  vi	  skulle	  flytta	  årsmötet	  till	  23	  maj	  18.00.	  Lars	  
annonserar.	  	  Vi	  ska	  servera	  ärtsoppa.	  Torsten	  sätter	  upp	  anslag	  om	  
styrelsemötet.	  
	  
§4	  Vi	  beslutade	  att	  ge	  ett	  bidrag	  till	  Soolöen	  på	  3000	  kr.	  	  	  
	  
§5	  Inför	  midsommarfirandet.	  Lars	  tar	  kontakt	  med	  musiker.	  
	  
§6	  Mötet	  avslutades.	  
	  
Torsten	  Kjellgren	  ordf	   	   Karin	  Wik-‐Land	  sekr	  
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