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1. BAKGRUND 
 
 
Medborgarna i västerländska samhällen uppvisar ett förändrat beteende när det gäller politik 

och deltagande. Till exempel minskar antalet partipolitiskt aktiva, valdeltagandet sjunker1 och 

en minskad tilltro till politiker kan urskönjas. Trots stora skillnader i utformandet av 

demokrati mellan olika västerländska länder, är dessa politiska trender i stort sett desamma 

hos alla de västerländska staterna. I Sverige har vi sedan 60-talet sett en långsam men stadig 

nedgång inom dessa områden (Pestoff, V., 2006, s. 189, Bengtsson, Å., 2008, s 130-132, 

Henrik Oscarsson & Sören Holmberg, 2008).  

 

Demokratiteorier som fokuserar på ökad medborgardemokrati som exempelvis direkt 

deltagande, deliberativ och deltagardemokrati lyfts allt oftare fram som en möjlig åtgärd på 

problemet, samt som ett komplement till den representativa demokratin.  Dessa 

demokratiteorier verkar vara på tapeten hos demokratiforskare och har till stor del ha 

anammats av politiker som på olika sätt försöker närma sig dessa demokratiformer. Genom 

olika åtgärder försöker man främja ett medborgerligt deltagande mellan valen. I stort sett 

varje kommun har numera någon form av demokratiprogram som syftar till att öka 

medborgarnas inflytande och deltagande även mellan valen (SOU1998: 155, s. 7-8). 

Utredningar, kommittéer och betänkanden har presenterats på lokalnivå såväl som på riksnivå 

för att utforma och försöka få till stånd en utökad medborgardemokrati (Gilljam M., 

Hermansson J., red., 2004, s. 19) Exempelvis vill regeringen utöver det traditionella politiska 

arbetet verka för ett långsiktigt medborgerligt deltagande även mellan valen (prop. 

2001/02:80). Exempel på konkreta demokratiåtgärder som vidtagits är exempelvis 

medborgarnämnder, omröstningar via Internet, brukarråd etc. genom att satsa på ökad 

medborgardemokrati mellan valen finns teorier och för hoppningar att detta ska leda till en 

ökning av valdeltagandet och intresse för politiska partier. ”Mellan valen.” Begrepp frågor 

och idéer om medborgerligt deltagande i kommuner och landsting. (Gilliam M., Jodals O., 

Clifforsens O., 2006),  

 

Men hur väl fungerar dessa demokratiexperiment? Det praktiska genomförandet av olika 

demokratiåtgärder med deliberativa och deltagardemokratiska inslag har visat sig vara både 

                                                 
1 Dock fick vi i det svenska riksdagsvalet 2006 se en uppgång av valdeltagandet. 
(http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.htm)  
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kostsamma och tidskrävande. Förtroendevalda såväl som tjänstemän och medborgare har 

intresse av att eftersträva och utöka medborgerlig medverkan i det politiska livet. Samtidigt 

har rimligtvis dessa aktörer också intresse av att effektivisera och hålla kostnaderna nere för 

att inte slösa med skattemedel.  Dessutom påträffas ytterligare problematiska aspekter på det 

mera teoretiska planet. Exempelvis kan medborgar demokratin riskera att bidra till kamp 

mellan särintressen. Andra farhågor är ojämlikhetsaspekter,  medborgarnas ointresse för 

politik, och så vidare (Bengtsson Å., 2008, s 67-69).   

 

För att motverka det komplexa och ibland motstridiga förhållandet mellan 

medborgardemokrati och representativ demokrati behövs konkreta, mätbara indikatorer på 

vad dessa åtgärder medför. Leder kommuners ökade satsningar på medborgardemokrati till 

ökat intresse för politik och demokrati? Dessa frågor har lett fram till en nyfikenhet att 

undersöka vad kommuners satsningar på införandet av olika demokratiåtgärder har gett för 

resultat.  

 
 
1.1 SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på om kommunernas satsningar på ökad 

medborgardemokrati leder till ett ökat medborgerligt deltagande i det politiska livet, samt om 

deltagandet påverkas av vilken typ av medborgardemokrati som kommunerna valt att satsa på. 

För att ta reda på syftet används nedanstående frågeställningar: 

 
1. Hur har Sveriges kommuner valt att utforma sin lokala demokrati -enligt 

medborgardemokratiska modeller (direkt, deltagande, deliberativ) eller enligt 

representativ demokrati modell? 

 

2. Påverkar kommunernas inriktning av demokratimodeller medborgarnas politiska 

deltagande och i så fall på vilket sätt? 
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2. TEORI 

 

Att medborgarna går samman i organisationer och diverse sammanslutningar är gynnsamt för 

demokratin på ett flertal sätt. Inför 2000-talet förordar Demokratiutredningen (SOU:1999:1) 

bland annat ökade satsningar på deltagar och deliberativ demokratiteorier för en förbättra  den 

svenska demokratin. I utredningen tror man att ökat deltagande och inflytande mellan valen 

ökar chansen att människor vill fortsätta engagera sig (ibid., s 242-243). Maria Jarl (i Gilljam 

M., Hermansson J., red., 2004) menar att förhoppningarna är stora på att inrättandet av 

medborgardemokratisk demokrati ska leda till att medborgarna blir mer intresserade att delta i 

politiken. Därigenom hoppas man kunna stärka även den representativa demokratin (Gilljam 

M., Hermansson J., red., 2004, s. 125). 

 

Men medborgardemokratin kan även ha en negativ inverkan på demokratin. Det finns flera 

möjligheter att försöka närma sig problemet med ökade satsningar på medborgardemokrati. 

Antingen kan man närma sig problemet på ett mera teoretiskt plan, eller kan man ”ta ner” 

diskussionen en nivå och undersöka mera konkreta resultatinriktade aspekter. Det 

förstnämnda sättet att närma sig problemet ställer medborgardemokratin i relation/eller emot 

representativ demokrati för att därefter kunna finna dess fördelar och/eller nackdelar. Fördelar 

som en aktivt deltagande medborgarkår, får ur ett demokratiperspektiv, ökad tyngd och 

legitimitet åt politiska beslut, starkare förankring och kännedom om folkviljan. Detta ställs 

mot nackdelar som svårigheter att utkräva ansvar av ickepolitiskt valda, ”särintressenas 

kamp”, sned representation av folket och så vidare. De grupper som vanligtvis är 

underrepresenterade inom traditionell politik, tenderar även vara underrepresenterade i 

medborgardemokratin.  (Wide & Gustavsson, 2001, Bengtsson Å., 2008, s 67-69). Går man 

som i det senare perspektivet ner en nivå och försöker närma sig perspektivet på ett mera 

praktiskt och konkret tillvägagångssätt hamnar man i andra, mera konkreta problemområden: 

vad har Medborgardemokratiska åtgärder lett till, finns skillnader i deltagande mellan 

kommuner som satsat på en aktiv medborgardemokrati och mellan kommuner som satsat på 

representativ demokrati?  

 

Relaterad litteratur i ämnet koncentreras till det mera teoretiska planet, därför anser jag det 

intressant att undersöka vad de konkreta medborgardemokratiåtgärderna leder till i praktiken. 
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En stor del av teoriavsnittet syftar till att beröra de mera konkreta aspekterna av 

problemområdet.  

2:1 Tidigare forskning 

Omfattande forskning har bedrivits kring ämnet medborgardemokrati och dess problem och 

möjligheter. Forskare såväl som utredningar på statlig, kommunal och landstingsnivå har 

intresserat sig för ämnet. Se exempelvis SOU 1999:177 Demokratiutredningen, SOU 2001:1 

En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet och SOU 2003:55 IT 

kommissionen -för exempel på statliga och kommunala utredningar. För vetenskaplig litteratur 

se exempelvis Åsa Bengtsson ”Politiskt deltagande” från 2008 som gör en grundlig 

genomgång och kartläggning av både den medborgardemokratiska och traditionella 

demokratiteorin.    

 

Den forskning som ligger allra närmast det som jag avser undersöka är Mikael Gilliams, Ola 

Jodals & Oskar Clifforsens (2003) kartläggning av demokratiutveckling i svenska kommuner. 

Gilljams m.fl. har kartlagt skillnader i demokratiutveckling mellan olika kommuner genom 

indelningar av 27 demokratiutvecklande åtgärder2. Därefter har kommunerna delats in under 

två kategorier: åtgärder för att förstärka den representativa demokratin och åtgärder som 

verkar för att göra medborgarna mera delaktiga i den politiska processen. Genom 

kartläggningen undersöks vilken eller vilka åtgärder som är mest förekommande. 

Undersökningen är mycket omfattande och vänder sig mot samtliga av Sveriges kommuner 

genom intervjuer med demokratiansvariga tjänstemän (Gilliam M., et al., 2003 s. 2-3).   

 

De resultat som Gilljam et al kommer fram till är att det finns en tydlig skillnad i ambitionen 

vad gäller satsningar på demokratiåtgärder, samt att kommunerna inte har särskilt 

genomtänkta principer runt detta (Gilljam et al. 2003, s. 4). I undersökningens andra och 

tredje del kommer han fram till ganska negativa slutsatser när det gäller effekterna av 

kommunernas satsningar på demokratiåtgärder. Bland annat framförs ståndpunkten om 

                                                 
2 Pensionärsråd, handikappråd, fullmäktigeinformation på hemsidan, byalag/byaråd, utlokalisering av 
fullmäktigemöten, frågor vid fullmäktigemöten, brukarråd, informationstidning/blad, ungdomsråd/fullmäktige, 
sändningar av fullmäktigemöten, öppna nämndsammanträden, beredning/arbetsgrupp/utskott, brukarstyrelser, 
opinionsundersökning de senaste fem åren, andra former av möten med politiker, debattforum på hemsidan, 
möten med utvalda grupper, medborgarkontor, klagomålsinstans, medborgarpanel, stormöten, 
demokratiplan/program, fokusgrupper, demokratiutbildning för politiker, demokratiutbildning för tjänstemän, 
folkomröstning de senaste fem åren, årligt demokratibokslut. (Gilliams M., et al. Cefos 2003, s. 25)  
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demokratisatsningarnas misslyckande eftersom inget samband hittades mellan satsningar på 

demokratiåtgärder och förbättrad demokrati (Gilljam et al. 2006, s. 26). 

 

Trots att Gilljams undersökning är mycket omfattande finns enligt mig ett antal orsaker att 

göra ytterligare en undersökning i ämnet. En orsak är att jag funnit ett antal brister i Gilliams 

val av demokratiutvecklande åtgärder. I vissa fall känns de ”lösa” och långsökta, exempelvis 

demokrati program eller demokratiutbildning för tjänstemän. Dessa åtgärder bör enligt min 

åsikt inte räknas som åtgärder eftersom de inte är uttalat till för att stärka representativ eller 

medborgardemokrati. Snarare är de att betrakta som förvaltningsfrågor.  

 

Vidare finns det också olikheter mellan min och Gilljams et al. undersökningar, vilket gör att 

min undersökning kan vara ett viktigt bidrag i debatten. Gilljams undersökning sätter stor 

fokus på antal åtgärder, samt om kommunerna gjort ett medvetet eller omedvetet 

demokratiteoretiskt val av demokratiåtgärder. Det vill säga fokuseringen ligger på om valen 

av demokratiåtgärder hos kommunerna är medvetna eller ej (2003, s. 27-29). Min 

undersökning ämnar snarare undersöka om de faktiska demokratiåtgärderna påverkar 

kommuninvånarnas deltagande i det politiska livet. Förutom detta är min undersökning 

relevant ur ett annat viktigt perspektiv, nämligen ”färskheten”. Demokratiåtgärderna är på 

frammarsch och som min kvalitativa undersökning senare kommer att visa är flera 

demokratiåtgärder uppstartade för endast ett eller ett par år sedan. Enligt Gilliam et al själv 

väljer allt fler kommuner att starta upp olika former av demokratifrämjande åtgärder (ibid. s. 

2-3). Med anledning av detta finns en möjlighet att Gilljams kartläggning inte är aktuell idag. 

Det ska också påpekas att vissa kommuner redan hunnit testa och sedan lägga ner åtgärder 

som man inte tyckte gav önskad effekt eller deltagande, vilket kan påverka giltigheten av 

Gilljams resultats ytterligare. Därför behövs med jämna mellanrum nya kartläggningar och 

utvärderingar.   

 

Eftersom jag har för avsikt att utvärdera demokratiåtgärder och vad de har för effekter på 

deltagande är det lämpligt att förankra/kategorisera dessa åtgärder i respektive tillhörande 

teori. Någon som gjort liknande indelningar fast mera generellt är Åsa Bengtsson (2008:172-

174). Hon delar in demokratiåtgärder (dock ej kopplat till kommuner) under fyra olika 

rubriker: rådgivande, medbestämmande, deliberativa och direktdemokratiska åtgärder. 
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Min avsikt är att göra liknande indelningar fast mera applicerbara på just denna uppsats och 

mina valda teorier.  

 

2:2 Begreppsdefinitioner   

Jag ser för uppsatsens del ingen anledning att välja eller skilja på demokratiåtgärder inom 

direkt deltagande, deltagande och deliberativ demokrati. Istället kommer jag att slå samman 

dessa under samlingsnamnet medborgardemokratiska åtgärder och endast kortfattat beskriva 

de olika demokratiinriktningarna nedan för dem som är obekant med teorierna. Jag använder 

mig av definitionen medborgardemokratiåtgärder, som blandar Lennart Lundqvists definition 

av medborgardemokrati med Stig Montins definition av demokrati åtgärder på 

medborgarnivå. (Lundquist, 154, Montin i SOU 1998:155). Detta för att ge läsaren en mera 

preciserad bild av vad det är jag försöker undersöka. Därefter kommer de 

medborgardemokratiska teorierna ställas i relation till teorier om representativ demokrati och 

teorier som är vanligt förekommande ”underliggande teorier” till den representativa 

demokratin såsom: valdemokrati (Åsa Bengtsson), elitdemokrati (Lundquist), tunn demokrati 

(Barber B), konkurrensdemokrati (Schumpeter). 

 

Jag kommer i uppsatsen att skilja och dela in kommuner efter vilken ”lokaldemokratisk 

strategi” de valt. Med detta menas att kommuner kan satsa på olika (eller inga) former av 

lokaldemokrati. Exempelvis kan en kommun satsa på information och service, det vill säga 

förstärka traditionell val och partipolitisk demokrati där medborgarnas huvudsakliga 

inflytande sker på valdagen. De åtgärder som vidtagits för att stärka medborgarinflytande 

verkar inom ramen för den traditionella demokratin exempelvis möjligheten att se 

kommunfullmäktigesammanträden via webb-TV. Dessa kommuner kommer i fortsättningen 

benämnas som traditionella kommuner, eftersom de antagit en traditionell demokratistrategi.  

 

Kommuner som istället satsat mera på medborgarnas möjlighet att aktivt delta och påverka 

den kommunala demokratin kommer att benämnas som medborgardemokratiska kommuner. 

Dessa kommuner har satsat på en mera aktiv medborgardemokratisk strategi, exempelvis 

genom att införa åtgärder som medborgarråd där kommuninvånarna ges en mera aktiv roll. 

 

För att förtydliga skillnaden mellan traditionella och medborgardemokratiska kan IT användas 

som exempel. Med traditionella demokratiåtgärder menas inte ”gamla former” av åtgärder, 
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utan betonar snarare att åtgärderna bidrar till att stärka traditionell demokrati. Exempelvis är 

webb-TV ett relativt nytt fenomen, men om kommuner använder webb-TV till att sända 

kommunfullmäktigesammanträden kategoriseras åtgärden som traditionell. Använder 

kommunen däremot IT till exempelvis chatt med politiker, det vill säga 

tvåvägskommunikationer mellan kommunpolitiker och medborgare räknas åtgärden som 

aktivt medborgardemokratisk. Nedanstående tabell visar till vilken kategori 

demokratiåtgärderna tillhör.   

 

Tabell 2:1 indelningar av demokratiåtgärder 

Medborgardemokrati Traditionell demokrati 
 

 Medborgarråd 
 

Sändningar av  
Kommunfullmäktige  
 

Folkomröstning 
 

Synpunkter 
 

Förslag 
 

Medborgarkontor 
 

Diskussionsforum 
 

 

 

 

2:3 Medborgardemokratisk teori 

 

Direkt deltagande, deltagande och deliberativ demokrati är demokratiinriktningar inom den 

medborgardemokratiska teorin.   

 

En form av medborgardemokrati är direktdemokrati. Ett välkänt exempel på direktdemokrati 

är det system som användes i det antika Greklands Athen, där medborgarna samlades på 

torgen och fattade direkta politiska beslut genom handuppräckning. Det ska tilläggas att 

medborgarna på den tiden endast omfattades av fria män, födda Atenare. I våra dagar finns 

inslag av direktdemokrati som folkomröstningar och handuppräckningarna i Schweiz. 

(Bengtsson, Å., 2008, s. 57). Direkt deltagande är en ”modernare” form av direktdemokrati 

och är den benämning som jag fortsättningsvis kommer att använda mig av. Benämningen är 

hämtad från Regeringskansliets skrivelse från 2003 ”mellan valen -begrepp, frågor och idéer 

om medborgerligt deltagande i kommuner och landsting.”  Förenklat är direkt deltagande inte 

så mycket till Greklands Atens direktdemokrati, utan är en mera modern benämning. Direkt 

deltagande kan vara exempelvis beslutande folkomröstningar där medborgare ges rätt att 
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besluta om ett visst förslag. Andra exempel kan vara opolitiska nämnder, det vill säga 

nämndmedlemmarna är inte politiskt valda, vilket anses korta ner beslutsvägarna och öka 

invånarnas inflytande. De direktdemokratiska förespråkarna tror på informationsteknik (IT) 

som möjliggörande av ökad direktdemokrati (Åström, 2004, s. 16-17). 

 

Deltagardemokrati: Genom deltagardemokratin får medborgarna möjlighet att själva 

påverka politiken och det som berör deras vardag istället för att lämna över allt till den 

politiska eliten. Deltagardemokratin kan komma till utryck genom en rad olika exempel, så 

fort man pratar om medborgarnas deltagande i politiken pratar man således om 

deltagardemokrati (Agevall L., Klasson T., 2000, s. 103). Till exempel kan samtliga 

demokratiåtgärder som införts av Sveriges kommuner kan rubriceras under 

deltagardemokratin. Deltagardemokrater brukar hävda att de representativa institutionerna 

inte är tillräckliga för en nations demokrati (Held D., 1997, s. 326, Gilljam M., Hermansson 

J., 2004  s 19).  Vidare brukar hävdas att representativ demokrati främst är att föredra ur 

effektivitets synpunkt eftersom den representativa demokratin detsamma som att ge bort 

makten till den politiska eliten. (Lundquist L., 2001, s. 134, 135) 

 

Deliberativ demokrati: Den deliberativa demokratin lägger även till, till skillnad mot 

deltagardemokratin aspekten samtal. Den deliberativa demokratin eller diskursiva demokratin 

och samtalsdemokratin som den också kallas, menar att beslut ska eftersträvas att fattas i 

konsensus genom samtal och överläggningar. Ett konkret exempel på deliberativ demokrati är 

till exempel medborgarpaneler. Där ges medborgarna möjlighet att diskutera och överlägga 

för att slutligen komma med ett utlåtande eller ett beslut. Förtjänsten med denna form av 

politiskt inflytande är att medborgaren ges mera direkta möjligheter att delta och påverka, 

men också att möjlighet att ändra sin eller andras ståndpunkter de hade innan de gick in i 

paneldebatten. För att sätta den deliberativa teorin i relation till den traditionella demokratin 

så blir medborgarna mer delaktiga och deras åsikter, kunskaper och värderingar tillvaratas på 

ett större sätt än om de endast som i representativ demokrati röstar på representanter och 

färdiga program (ibid., 2001. s. 125-126, Dahl R., 1999, s. 521). Jürgen Habermas och John 

Rawls anses inom litteraturen vara de mest betydelsefulla deliberativa teoretikerna under 

1900-talet och har lämnat viktiga bidrag till den deliberativa teorin (Dryzek S., J.,. 2000 s. 1). 
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En av förgrundsfigurerna som gett ett modernare bidrag inom deltagardemokratin är Carole 

Pateman. Hon menar att de representativa institutionerna på nationell nivå inte är tillräckliga 

för en nations demokrati (Held, D. 1997, s. 326). En annan betydelsefull 

deltagardemokratisk teoretiker är Benjamin Barber (strong democrazy 1984), som har 

utarbetat en mer modern form, ”Strong democracy”, den så kallade starka demokratin. 

Enligt Barber är den representativa demokratin detsamma som att ge bort makten och hela 

meningen med medborgarskapet. Utan deltagande blir människor inte fria individer och 

menar att man inte längre kan tala om ett medborgarskap (Lundquist L., 2001, s. 134, 135).  

 

Sammanfattningsvis har teorierna om direkt deltagande, deltagardemokrati och deliberativ 

demokrati en stark gemensam nämnare, nämligen tron på vikten av medborgerligt 

engagemang och deltagande. Sammantaget kan man urskilja en sorts tilltro till medborgarnas 

kapacitet, både inom det politiska livet och i samhället i stort. Inledningsvis diskuterades 

några av de problem som uppstår i samband med medborgardemokratiska teorier, varav ingen 

diskussion om nackdelar med medborgardemokratin kommer att tas upp här. Har nu gått 

igenom argument för folkligt deltagande i form av ökad direkt, deltagande och deliberativ 

demokratiteori. Därför innehåller nedanstående avsnitt teorier och argument för ökat folkligt 

deltagande inom ramen för den traditionella demokratin.  

 

 

2:4 Traditionell demokratiteori   

 
År 1820 utnämnde James Mill representationsstyret till den tidens största upptäckt. Den 

representativa demokratin löste en rad problem. Till exempel behövde demokratin inte 

begränsas till små satsstater utan kunde nu även omfatta ett tillsynes oändligt antal 

medborgare. Men den representativa demokratin skulle även visa sig medföra en rad 

problem. De nya storskaliga demokratierna med alltmer komplexa system flyttade det 

politiska livet så pass långt ifrån folkets direkta möjligheter att påverka att man kan fråga sig 

om folkstyret övergått till en typ av minoritetsdominans där en liten politisk elit styr. (Dahl 

1999, 51, 53)  

  

Traditionell demokrati i svensk mening innebär i stort sett att väljarna vart fjärde år väljer 

representanter som för deras talan. Därutöver finns vissa men få och begränsade möjligheter 
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för folket att påverka även mellan valen. (Bengtsson Å., s. 66) Olika benämningar finns 

valdemokrati ( Bengtsson Å.), elitdemokrati (Lundquist L.), tunn demokrati (Barber B), 

konkurrensdemokrati (Schumpeter J). Jag kommer att använda mig av begreppet traditionell 

demokrati. Den främsta anledningen till detta är att jag anser att benämningen är den minst 

negativt laddade av föregående uppräkningar. Vare sig man är för eller mot en ökad 

medborgardemokrati, är enligt mig den traditionella demokratin nödvändig och viktig. Därför 

anser jag det vara missvisande och partiskt att välja en negativt klingande benämning.   

 

Teorier som menar att medborgarnas låga intresse, relativt dåliga kunskap, etc., är skäl att 

överlåta bestämmandet till valda representanter rör sig inom det elitiska tänkandet. Samhället 

består enligt detta tankesätt av olika grupper med motstridiga intressen. Politikernas uppgift är 

därför att ge politiska förslag som dessa grupper kan enas om. Folkstyre innefattar främst val 

av representanter eftersom politiska processer och beslut som rör allmänheten  är alldeles för 

komplicerat för att de flesta medborgare ska kunna sätta sig in frågorna (Held, D., 1997, s. 

211, 218). 

 

Den traditionella demokratiteorin fokuserar inte särskilt mycket på medborgarnas roll i det 

politiska livet, utan sätter valet i centrum. Medborgarnas roll blir i denna demokratisyn att 

välja mellan konkurrerande partier som fungerar som representanter för väljarna. Flera 

faktorer pekar på användbarheten och fördelarna med denna demokratiform. Bengtsson tar 

exempelvis upp faktorer som möjligheten att utkräva ansvar, skyddsnät mot särintressen och 

resursstarka intressegrupper, möjligheten att genom nästkommande val välja nya 

representanter, det är vidare även en kontrollerad form av medborgerligt inflytande som är 

tillgängligt för alla (valberättigade) och som dessutom accepteras av den stora majoriteten. 

(Bengtsson Å., 2008, s. 51-52, 54-55) 

 

 Någon som ansluter sig till detta synsätt är Joseph Schumpeter, som menar att demokrati inte 

är ett sätt att förverkliga folkviljan och genom aktivt deltagande se till allmänhetens 

önskemål. Han menar att en modern demokrati innebär en splittrad medborgarkår, indelad 

flertalet grupper. Vidare skriver han att demokrati är bara en metod att uppnå politiska beslut 

där folket genom röstning legitimerar maktelitens rätt att fatta beslut. Demokrati är ett system 

som handlar om politikers rätt att styra och en konkurrens om vem som ska leda, där 

medborgarnas enda uppgift är att välja vem som ska styra dem. Så länge makthavarna är 
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kompetenta och ickekorrupta är detta det bästa sättet att styra. (SOU99:77, 12, 14) Detta kan 

ses som en dyster syn på medborgarnas förmåga, dessutom bidrar själva namnet elitteori med 

en oförtjänt negativ klang. Jag vill därför påpeka att Schumpeter är på den yttersta skalan av 

elitteoretiker, det finns andra teoretiker som inte är lika extrema i sina värderingar/åsikter (Läs 

exempelvis Weber och Mosca) (Held D., 1997 s. 211, 218). Jag valde ovanstående exempel 

eftersom de ger en tydlig och förenklad bild av elitdemokratiska teorier.  

 

Sammanfattningsvis har elitteorier mycket att bidra och varna för när det gäller den ökade 

fokuseringen på lokala demokratiåtgärder.  Inledningsvis nämndes en rad teoretiska problem 

med medborgardemokratin som måste tas på allvar av medborgardemokratiska teoretiker. 

Elitdemokratiska teoriers stora bidrag i debatten är att de bidragit med viktig kritik, genom att 

bland annat peka på de praktiska problem som man stöter på vid genomförandet av 

medborgardemokratiåtgärder.  

 

2:5 Teori diskussion   

Trots fina formulerade medborgardemokratiska teorier och ideal  – förr eller senare stöter de 

på praktiska hinder och problem. Inledningsvis konstaterades att medborgardemokratiska 

åtgärder är dyra och tidskrävande att genomföra, dessutom kräver de väldigt mycket av 

medborgarna i form av tid. Dessutom nämndes deliberativa och deltagardemokratiska 

forskare tendens att överskatta folkets vilja att engagera sig. Kan man då anse att dessa 

problem är nog för att förkasta medborgardemokratiska åtgärder? 

 

Sammanfattningsvis är den representativa demokratin med andra ord nödvändig för dagens 

storskaliga stater. Däremot inte sagt att man måste nöja sig med den befintliga 

demokratiformen, en rad förslag finns att tillgå för hur den kan förbättras. Den ena utesluter 

inte den andra. Enligt mig kan man utgå från och sträva efter medborgardemokratiska teorier 

och åtgärder, samtidigt som man kan ha nytta av att ta elitdemokratiska teorier i beaktning vid 

utformning av praktiska åtgärder. Det är när kommuner helt väljer att rikta in sig på en 

speciell typ av demokratiåtgärder eller inte använder sig av demokratiåtgärder över 

huvudtaget som diskussionen om den ena eller andra demokratiformen aktualiseras.  
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Demokratiåtgärderna, både traditionella och medborgardemokratiska kan med gördel placeras 

in under respektive övergripande demokratiteori. Tabellen nedan sammanfattar och kopplar 

samman de olika demokratiåtgärderna till de valda teorierna.  

 
 
Figur 2:2  Sammanfattning av uppsats med hypoteser 
 
 
 

   Teori                         Teori  
medborgar-                  representativ                     

    demokrati                                                                                          demokrati  
 
                                         
                           
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter att ha fördjupat mig i tidigare forskning i ämnet och i olika demokratiteorier har jag stött 

på olika teoribildningar som jag vill testa i min uppsats. Därför har jag valt att formulera 

följande hypoteser: 

 
H0: Kommunala satsningar på medborgardemokratiska åtgärder leder till högre deltagande i 

det politiska livet i stort 

H1: Kommunala satsningar på medborgardemokrati leder inte till högre deltagande i det 

politiska livet i stort 

H2: kommunala satsningar på traditionell lokaldemokrati leder till högre deltagande i det 

politiska livet i stort 

H3: kommunala satsningar på traditionell lokaldemokrati leder inte till högre deltagande i det 

politiska livet i stort 

 

Lokal 
demokrati 

Genererar  
ökat deltagande 
  
 

Traditionella 
kommuner 
insyn 
information 
service 

Aktiva  
kommuner 
deltagande 
diskussion 
kommunikation 

Genererar  
oförändrat/minskt 
deltagande  
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3. Metod 

 

För att försöka svara på eventuella motsättningar mellan medborgardemokrati och traditionell 

demokrati behövs konkreta mätbara indikatorer på vad dessa demokratiåtgärder medför. 

Valdeltagande kan vara en sådan indikator. Enligt Åsa Bengtsson (2008) är valdeltagande ett 

mått på demokratins välmående, ett lågt valdeltagande räknas ofta som en indikator på att det 

politiska livet inte fungerar som det ska. (Bengtsson Å., 2008, s. 45)  

 

Den första och den andra frågeställningen operationaliseras och mäts genom att kartlägga och 

jämföra Sveriges kommuners lokala demokrati demokratiåtgärder. Kommunerna delas sedan 

in i traditionella respektive medborgardemokratiska kommuner (via antagna kriterier) och 

kopplas till de antagna demokratiteorierna. Därefter undersöks detta i förhållande till 

variabeln valdeltagande. Genom detta undersöks om valdeltagande påverkas av vilken 

demokratisk strategi kommunerna valt. Detta är den kvantitativa delen av undersökningen.  

 

Frågeställning två (mäts ytterligare) genom att kvalitativt jämföra tre kommuner som valt att 

satsa på traditionell demokrati, med tre kommuner som valt att satsa på medborgardemokrati. 

Avsikten är att mäta skillnader i medborgerligt deltagande genom att se om ökade satsningar 

på medborgardemokrati leder till ökat medborgerligt deltagande. Genom en kvalitativ 

jämförelse försöker jag ta reda på om det finns skillnader mellan kommunerna gällande 

deltagande. Som mått används förutom valdeltagande ytterligare sju faktorer (se tabell 3:2 

nedan). Genom de hypoteser som redovisas i teoriavsnittet undersöks och preciseras 

problemområdet ytterligare. 
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3:1 Metodstrategi för uppsatsens kvalitativa del (samtliga kommuner) 

Variabler Mått på deltagande Metod/Källor  

Valdeltagande Antal röstande  Hemsidor, Valstatistik, SPSS 
 

3:2 Metodstrategi för uppsatsens kvalitativa del (3+3 kommuner) 

Variabler Mått på deltagande  Metod/källor   

Omröstningar  Antal röstande Statistik, tjänstemän  

Medborgarråd/medborgarmöten   Antal deltagare Statistik, Tjänstemän, politiker  

Förslag/Medborgarförslag  Antalet inlämnade förslag Diarium, kommunala registatorer 
Diskussionsforum Antalet debattörer, debatternas 

innehåll   
Chattsidor  

Kommunfullmäktigesammanträden    Antal besökare Statistik, loggfiler, tjänstemän  

Synpunkter  Inlämnade förslag/synpunkter Statistik, Diarium, registatorer 
Kommunens hemsidor  Antal besökare på traditionella 

resp. ”medborgardemokratiska 
hemsidor” 

Loggfiler  

 

Genom att använda mig av triangulering av kvantitativa och kvalitativa metoder försöker jag 

uppnå en hög validitet och reliabilitet. Det huvudsakliga insamlandet av data består förutom 

en omfattande litteraturgranskning, att till stor del granska innehållet på kommunernas 

hemsidor. I metodtekniska termer kommer jag att göra en så kallad innehållsanalys. Genom 

att studera kommunernas hemsidor försöker jag fastslå vilken typ demokrati kommunen 

använder sig av och därefter koppla detta till passande demokratiteorier och kategoriseringar. I 

de fall då hemsidorna inte erbjuder tillräcklig information, kommer jag att samla in fakta 

direkt från tjänsteman via mail eller telefonkontakt. Vidare försöker jag analysera innehållet: 

vad används sidorna till, är tjänsterna meningsfulla, i hur stor omfattning används sidorna, etc. 

(Esaiasson P., et al., 2007 s: 223,237) 

 

Att även välja ett kvalitativt tillvägagångssätt för att studera utfallen av kommuners demokrati 

strategier är enligt mig den mest lämpliga metoden. Detta eftersom medborgardemokrati är 

kontextbundet och varierar beroende på lokala förutsättningar såväl som på lokala förmågor 

och initiativ (Sandahl R., 1991 s. 9-10). Många faktorer kan påverka resultatet, Uppsatsens 

komplexa forskningsfråga gör att en fallstudie av kvalitativt tillvägagångssätt ter sig som det 

mest lämpliga. En fallstudie är lämpligt att använda när man önskar undersöka ett komplext 

socialt problem, lokal demokrati innebär en rad möjligheter och problem, och innehåller en 
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rad olika dimensioner, enligt min mening kan man påstå att frågeställningen berör ett 

komplext socialt problem (Esaiasson et al., 2007). 

 

Orsaken till att jag valt att fokusera på en indelning av traditionella och 

medborgardemokratiska kommuner består av att jag tror att många kommuner främst väljer 

demokratiåtgärder inom ramen för den traditionella demokratin. När det gäller till exempel 

kommuners användande av informationsteknik (IT) eller E-demokrati som det ibland också 

kallas i dessa samanhang. Benjamin Barber (SOU: 2001) ser brister i dagens användning av 

IT i demokratins tjänst. Han menar att trots samhällets ökade användning av IT, används 

informationstekniken främst till att öka informationen, E-demokratin har reducerats till att 

framför allt fungera som verktyg för service eller ”åskådardemokrati” (ibid., s.98). Om detta 

fenomen även gäller för de flesta andra lokaldemokratiska åtgärder finns en stor nytta med att 

jämföra om detta leder till skillnader i medborgerligt deltagande kommunerna emellan.   

 

Jag valde att rikta undersökningen mot kommuner eftersom dessa har en betydande roll när 

det gäller att omsätta medborgardemokratin i praktiken. När det gäller indelningar i de olika 

kategorierna har jag vid granskningen av hemsidorna fått göra vissa generaliseringar vad 

gäller indelningarna av de olika demokratiåtgärderna. Exempelvis kan åtgärder under rubriken 

diskussionsforum vara både fysiska forum som organiserade möten men även 

diskussionsforum på nätet. På samma sätt har jag räknat in även medborgarmotioner och 

direkta förslag som tas upp under respektive utskott och styrelse till medborgarförslag. Detta 

eftersom de innebär samma saker det som skiljer kan vara definitioner eller mötesform. Se 

exempelvis Solna eller Olofströms kommun (www.solna.se, www.olofstrom.se).   

 

Sammanfattningsvis är uppsatsens forskningsdesign en jämförande fallstudie där 

studieobjekten utgörs av Sveriges kommuner. Metoden innebär ett kvantitativt såväl som ett 

kvalitativt tillvägagångssätt. (Esaiasson P, Gillijam M., Oscarsson H., Wänerud L., 2007)  

 

Det är komplicerat att utvärdera försök som innefattar involvering av allmänheten i politiska 

beslutsprocesser. Detta beror dels på svårigheten att bestämma målet med försöket. Målet kan 

vara alltifrån en övergripande önskan om att aktivera medborgarna - till en mer 

resultatinriktad målsättning att ta reda på medborgarnas önskan/preferenser i vissa frågor. 

Sedan kan målet också vara att medborgerlig medverkan i processen ska öka förtroendet för 
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politiska institutioner och beslut (ökad legitimitet). Förutom att målen ofta är skiftande och 

olikartade och kan påverka utvärderingen av försöket är dessa försök ofta beroende på den 

miljö och de förutsättningar de genomförs i (kontextbundna) vilket ytterligare försvårar en 

utvärdering. Det finns inte heller några standardiserade verktyg för att utvärdera försöken, 

man måste ställa sig frågan om det är processen eller resultaten som är målet (Montin S., 

Olsson J., 1999, s. 151-153).  

 

Att mäta resultat och effekter av demokratiska åtgärder i den offentliga sektorn är också 

problematiskt ur aspekten att den offentliga sektorns resultat inte kan mätas i kostnadsmässiga 

termer (till skillnad mot den privata sektorn). Däremot går det enligt Sandahl (1991) att mäta, 

man måste dock ha ett flexibelt tillvägagångssätt och uppmärksamma att utvärderingarna är 

kontextbundna (Sandahl R., s 9-10). Mina instrument för att mäta skillnader och utfall av 

medborgerligt deltagande är på inget sätt stensäkra validitetsmässigt, det är svårt att försöka 

mäta medborgerlig aktivitet och dess utfall. Däremot är den antagna metoden enligt min 

mening den mest lämpliga för min forskningsfråga och jag försöker motverka detta genom 

bland annat triangulering. Jag vill dock uppmärksamma att direkta samband kan vara svåra att 

finna, däremot är min förhoppning att kunna urskilja olika tendenser.  

 
 

3:2 Metod Kvantitativa delen  

 

Ovan gavs en generell bild av metodstrategin, nedan följer ett mera noggrant beskrivet 

tillvägagångssätt för den kvantitativa delen av undersökningen. Som nämndes ovan kartläggs 

Sveriges kommuners olika demokratiåtgärder. Därefter testas om dessa variabler påverkar 

valdeltagandet. Variablerna kommer att köras i statistikprogrammet SPSS. Variablerna 

kommer att testas i en interkorrelationsanalys, enkel linjär regressionsanalys, samt en multipel 

linjär regressionsanalys. 

 

Tabell 3:3 kvantitativ metodstrategi  

Variabler Mått på deltagande Metod/Källor  

Valdeltagande Antal röstande  Hemsidor, Valstatistik , SPSS 
 



Theresia Grön                                                                                   Mittuniversitetet, Östersund 
                                                         Internationella Samhällsvetenskapliga programmet 

                                                                                                      2008-05-27 
 

 20 

När det gäller indelningar i de olika kategorierna har jag vid granskningen av hemsidorna fått 

göra vissa generaliseringar vad gäller indelningarna av de olika demokratiåtgärderna. 

Exempelvis kan åtgärder under rubriken diskussionsforum vara både fysiska forum som 

organiserade möten men även diskussionsforum på nätet. På samma sätt har jag räknat in även 

medborgarmotioner och direkta förslag som tas upp under respektive utskott och styrelse till 

medborgarförslag. Detta eftersom de innebär samma saker det som skiljer kan vara 

definitioner eller mötesform.  

 

Tabell 3:4 indelningar av demokratiåtgärder 

Medborgardemokrati Traditionell demokrati 
 

 Medborgarråd 
 

Sändningar av  
Kommunfullmäktige  
 

Folkomröstning 
 

Synpunkter 
 

Förslag 
 

Medborgarkontor 
 

Diskussionsforum 
 

 

 

 

Under rubriken tidigare forskning redovisades demokratifrämjande faktorer av Mikael 

Gilljam et al. Eftersom jag till viss del utgått från deras sätt att kategorisera in variabler 

kommer jag att ”poängsätta” och kategorisera in de olika demokratiåtgärderna enligt andra 

sätt. Gilljam et al delar in de traditionella enligt tre huvudgrupper: internt demokratiarbete, 

medborgarinformation och medborgardialog. De medborgardemokratiska delar de in enligt 

huvudgrupperna: folkomröstningar, brukarinflytande och rådsorgan. (Gilljam et al., 2003 s. 

4, 10-17).  Jag väljer att göra på liknande sätt men gör i många avseenden nästan motsatta 

indelningar när det gäller att dela in åtgärderna i traditionell respektive 

medborgardemokratiska åtgärder. Gilljam m.fl. väljer exempelvis att dela in 

medborgardialoger (exempelvis debattforum, fokusgrupper etc.) som en traditionell 

demokratiåtgärd med hänvisningen att dialogen sker mellan politiker och medborgare 

(Gilljam et al., 2003 s. 4-10). Tvärt om mot Gilljam et al. väljer jag att dela in dessa åtgärder 

under medborgardemokratisk demokrati. Detta eftersom jag med hänvisning till antagna 

teorier placerar medborgarpaneler av olika former och slag under de deliberativa och 

deltagardemokratiska demokratiteorierna, varav de därför tillhör de medborgardemokratiska 

istället för inte traditionella demokrati skolorna. Gilljam med flera verkar anse att bara för att 
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åtgärderna innebär någon form av politikerinblandning så innebär de en förstärkning av den 

traditionella demokratin. Jag motsätter mig detta resonemang eftersom politiker även kan 

medverka och bidra till att utveckla medborgardemokratin utan att åtgärden för den skull 

räknas som traditionell. Man kan säga att jag knyter mina indelningar till teorier snarare än att 

knyta an till huruvida politiker är inblandade eller ej.  

 

En åtgärd som jag väljer att inte använda mig av är demokratiutbildningar för förtroendevalda 

och tjänstemän. Dessa åtgärder är enligt mig inget som direkt syftar till att utveckla den lokala 

demokratin utan kan snarare ses som internt utvecklande verktyg.  Därför gör jag mina 

indelningar enligt följande: Traditionella demokratiåtgärder är åtgärder som syftar till att 

bevara och förstärka traditionell demokrati såsom sändningar av kommunfullmäktige, 

synpunkter, fråga politiker, samt övriga traditionella åtgärder. Medborgardemokratiska 

åtgärder är medborgarpaneler, aktiv E-demokrati, folkomröstningar, medborgarförslag, övriga 

aktiva åtgärder. 

 

När det gäller poängsättningen väljer jag att till skillnad mot Gilljam att inte poängsätta 

åtgärderna. Han tar med så många som möjligt och poängsätter dem. Jag väljer istället att 

kategorisera in dem och därefter dela in kommunerna i traditionella eller 

medborgardemokratiska kommuner. 

 

Jag väljer också bort är tillfälliga åtgärder det vill säga om det framgår från hemsidan att en 

viss åtgärd är tillfällig, exempelvis ett enstaka möte i enskild fråga mellan politiker och 

medborgare. Åtgärder som dessa räknas inte med i den kvantitativa delen med tanke på att det 

rimligtvis ger ett mycket litet utslag på deltagandet med en enskild mindre företeelse. Samt att 

ett möte som annonserats under 2008 inte kan ha påverkat variabeln valdeltagande i valet 

2006.  

 

För att ensam kunna undersöka 290 svenska kommuner grundligt krävs att jag tar bort den 

kvalitativa delen av undersökningen. Detta är jag inte beredd att göra med tanke på 

argumenten i teoridelen om att åtgärder är kontextbundna. Därför väljer jag istället att snabbt 

titta igenom sidorna efter de åtgärder jag letar efter. Skulle det visa sig att vissa åtgärder 

kommit till efter 2006 tar jag ej med dessa i den kvantitativa undersökningen. Den 

information som jag inte återfinner som exempelvis hur länge en åtgärd varit i bruk, antal 
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besökare och så vidare får helt enkelt passera eftersom det annars skulle ta alltför lång tid att 

undersöka samtliga kommuners hemsidor. Detta försöker jag vara uppmärksam på och ta i 

beaktande vid resultatanalys. Att använda en kvalitativ metod fungerar också som en djupare 

undersökning av den kvantitativa delen för att resultaten inte blir alltför missvisande. 

 
 
3:5 METOD KVALITATIVA DELEN 
 

De kommuner jag valt att titta närmare på inom ramen för de medborgardemokratiska  

kommunerna är Ale, Karlstad och Sigtuna. De traditionella kommunerna som valts ut är 

Höganäs, Trollhättan och Vänersborg. 

 

Tabell 3:5 kommuner föremål för kvalitativ undersökning  

Medborgardemokratiska 
kommuner 

Traditionella kommuner 

Ale  Höganäs 
Karlstad  Trollhättan 
Sigtuna  Vänersborg 
 

De medborgardemokratiska kommunerna har valts ut på basis av två orsaker. Den första är att 

dessa kommuner har satsat stort på medborgardemokratiska åtgärder, samtliga använder sig 

av minst fem åtgärder. Den andra orsaken är att dessa kommuner har en majoritet av åtgärder 

som kan rubriceras under den medborgardemokratiska skolan. Idealet hade förstås varit att 

finna kommuner som satsat enbart på medborgardemokratiska åtgärder, men för att finna 

dessa kommuner måste jag välja kommuner som enbart satsat på 1-2 åtgärder. Därför väljer 

jag att istället undersöka de som har många åtgärder men främst inom den 

medborgardemokratiska skolan. Se tabell 4:1 kommunernas olika demokratiåtgärder och 

valdeltagande i kvalitativa resultatdelen. Eftersom alla kommuner mer eller mindre har 

traditionell demokrati som bas i sin lokala demokrati, tror jag inte att resultatet påverkas av att 

de medborgardemokratiska kommunerna även har ett antal traditionella åtgärder. 

 

När det gäller de traditionella kommunerna har jag gjort en likadan indelning fast ”tvärt om”, 

det vill säga valt kommuner som mera renodlat satsat på traditionella men som inte satsat på 

många åtgärder (se tabell 4:1 kommunernas olika demokratiåtgärder och valdeltagande i 

kvalitativa resultatdelen). Detta kan tyckas en smula märkligt, kritiker skulle kunna påpeka att 

jag borde välja att undersöka kommuner som satsat på många åtgärder men främst 
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traditionella. Orsaken till detta är att (se teoriavsnittet) traditionell demokrati går hand i hand 

med att främst satsa på traditionella åtgärder, men traditionell demokrati går också hand i 

hand med att inte alls satsa särskilt mycket på åtgärder. För att inte medborgardemokratiska 

åtgärder ska påverka deltagandet i de traditionella kommunerna har jag tvärt om ovanstående 

stycke valt så renodlade traditionella kommuner som möjligt.   

 
Faktainsamlandet till den kvalitativa undersökningen har skett dels genom telefon och 

mailkontakt med politiker och tjänstemän, dels genom en sökning efter fakta på kommunernas 

olika hemsidor, diarium och så vidare (se tabell nedan). Den kvalitativa undersökningen av 

kommunerna har varit öppen, öppen ur aspekten att jag inte skickat ut ett standardformulär 

med intervjufrågor till berörda tjänstemän och politiker. I vissa fall (till exempel loggfiler för 

antal besökare på hemsidor) har tjänstemännen sänt mig primärdata i form av obearbetad 

statistik. Detta har gjort att faktainsamlandet tagit lite längre tid, men istället har jag fått 

tillgång till primärdata, vilket har höjt reliabiliteten.  

 

Tabell 3:6 kvalitativ metodstrategi  

Variabler Mått på deltagande  Metod/källor   

Omröstningar  Antal röstande Statistik, tjänstemän  

Medborgarråd/medborgarmöten   Antal deltagare Statistik, Tjänstemän, politiker  

Förslag/Medborgarförslag  Antalet inlämnade förslag Diarium, kommunala registatorer 
Diskussionsforum Antalet debattörer, debatternas 

innehåll   
Chattsidor  

Kommunfullmäktigesammanträden   Antal besökare Statistik, loggfiler, tjänstemän  

Synpunkter  inlämnade förslag/synpunkter Statistik, Diarium, registatorer 
Kommunens hemsidor  Antal besökare på traditionella resp. 

”medborgardemokratiska hemsidor” 
Loggfiler  

 

Orsaken till att jag valt detta öppna förhållningssätt när det gäller att undersöka kommunernas 

olika åtgärder, beror på att: 

 

• åtgärderna i hög grad är kontextbundna, alla kommuner har utformat 

exempelvis medborgarråd helt olika varandra 

• en del information om åtgärderna går att finna på kommunernas hemsidor, 

varav vissa frågor är onödiga att ställa. 
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• vissa frågor kan mailas ut medan andra är enklast att ta reda på via telefon, 

vilket beror bland annat frågans natur eller hur snabbt jag behöver svar på 

frågan. 

  

Avgränsningar 

Jag har valt att inte lägga fokus på problemet mellan representativ demokrati och 

medborgardemokrati, det vill säga det omdebatterade frågan om medborgardemokrati 

underminerar eller utvecklar traditionell representativ demokrati. Frågan är nära angränsande 

till mitt problemområde, vilket gör att jag i vissa fall kommer att snudda vid ämnet. Dessutom 

är mina frågeställningar a sådan karaktär att de kan kopplas till även detta problem. Orsaken 

att jag inte tar upp detta ämne trots att det är nära besläktat, är dels att jag tidigare behandlat 

ämnet i tidigare uppsats, dels att uppsatsen skulle bli alltför omfattande. 

 

I den kvantitativa undersökningen har jag valt att testa om kommunernas antal och typ av 

demokratiåtgärder har någon inverkan på valdeltagandet på kommun, landsting och riksnivå. 

Jag har dock valt att endast fokusera på att undersöka själva demokratiåtgärderna på 

kommunal nivå. Att kartlägga försök som gjorts på landstings, riks eller internationell nivå 

skulle bli alltför omfattande.  

 

Jag har heller inte valt att inte fokusera på områden som kön, klass, eller intressegruppers 

kopplingar till ökade satsningar på demokratiåtgärder. Ämnet som omnämns i inledningen är 

viktigt och aktuellt i demokratidebatten, men är enligt mig omfattande nog för att utgöra en 

egen uppsats.  
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4. RESULTAT 

 

4:1 KVANTITATIVA DELEN 

 

Den första undersökningen riktade sig mot samtliga av Sveriges kommuner. Varje kommuns 

hemsida undersöktes för att kunna kategorisera in kommunernas demokratiåtgärder i 

traditionella respektive aktivt medborgardemokratiska. I nedanstående tabeller har det 

kvantitativa resultatet bearbetats i SPSS statistikprogram, därefter har jag översatt detta till 

lättöverskådliga tabeller. Jag har valt att inte bifoga råtabellerna för SPSS bearbetningen på 

grund av det stora utrymme som detta skulle ta i anspråk. Om någon läsare önskar att ta del av 

råmaterialet kan denne kontakta mig via mail (theresia.gron@hotmail.com).      

 

Tabell 4:1 Fördelning av kommunernas totala antal demokratiåtgärder. 

Medborgardemokratiska 
åtgärder 

Traditionella 
demokratiåtgärder 

Totala antalet  
åtgärder  

272 249 521 
 

Den kvantitativa undersökningen visar att skillnaderna inte är särskilt stora när det gäller 

vilken typ av demokratiåtgärder kommunerna satsat på. Resultatet av kategoriseringen av de 

olika kommunernas hemsidor visar att de totala åtgärderna sammanlagt av alla kommuner 

uppgår till 521 stycken. Av dessa är 249 stycken traditionella och 272 medborgardemokratiskt 

aktiva (Se bilaga 1). Undersökningen av hemsidorna visade också att 37 kommuner inte satsat 

på någon demokratiåtgärd (enligt mina kategoriseringar) över huvudtaget (Se bilaga 1).   
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Tabell 4:2 Interkorrelationsanalys undersökningens oberoende variabler  
 
 Medborgar- 

Råd 
Omröstning Förslag Diskussions 

forum 
Sändning 
av kmf. 

Synpunkter 

Omröstning 
 

,125* (,034)      

Förslag 
 

-,022 (,710) ,082 (,162)     

Diskussions
forum 

,090 (,128) ,091 (,124) ,064 (,275)    

Sändning 
av kmf 

,169**(,044) ,081 (,170) -,022 (,714) ,203**(,001)   

Synpunkter 
 

,037 (,532) ,037 (,531) ,048 (,411) ,335**(,000) ,153 (,009)  

Medborgar
kontor 

,251**(,000) ,115 (,051) ,002 (,970) ,003 (,958) ,141*(,016) ,036 (,545) 

N=290 
*Sig <,05 **Sig<,01 
 
 
Tabellen avläses som att värdet innan parentesen visar Pearson Correlation = hur starkt 

sambandet är. Värdet i parentesen = Sig (totailed). Signifikanstestet gjordes som ett 2-tailed 

istället för ett 1-tailed för att säkerställa att resultatet kan visa både positiva och negativa 

samband. Körningen av interkorrelationsanalysen visar att vissa variabler uppvisar ett 

samband mellan varandra. Tabellen visar att det starkaste positiva sambandet finns mellan 

diskussionsforum och synpunkter (r =,335 sig. ,000). Ett r–värde runt ,335 kan räknas som 

någorlunda starkt då 0 står för ett obefintligt samband och 1 för ett positivt samband. 

Signifikansen visar ,000, vilket tolkas som att det är inte troligt att det uppvisade sambandet 

beror på en slump eller ren tur. Därefter uppvisas ytterligare tre samband mellan andra 

demokratiåtgärder. Dessa tre uppvisade samband kan räknas som mindre starka då r-värdet 

inte överstiger ,251.  

 

4:1:1 Enkel linjär regressionsanalys 
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Första analysen gjordes för att testa om antalet demokratiåtgärder hade någon inverkan på 

valdeltagandet i kommun respektive landsting och riksdagsval. En körning gjordes för att 

testa om valdeltagandet beror på kommunernas totala antal åtgärder.  

 

 

 

Tabell 4:3 Oberoende variabel: kommunernas totala antal demokratiåtgärder 

Beroende 
variabel 

R Square (0-1) Sig p-värde 

Kommunalval ,001 ,564 
Landstingsval ,003 ,380 
Riksdagsval ,006 ,188 
N= 290 
 
Resultatet visar att antalet demokratiåtgärder inte spelar någon roll för medborgarnas 

benägenhet att rösta. Förklaringsgraden (R Square) är endast 0.1-0.6 %, vilket är en mycket 

låg förklaringsgrad. Signifikansen visar ,564 -,188 vilket tolkas som att det är mycket troligt 

att det uppvisade sambandet beror på en slump eller ren tur. 

 

4:1:2 Multipel linjär regression 

Därefter testades om vissa enskilda variabler hade någon förklaringskraft på valdeltagandet i 

kommun respektive landsting och riksdagsval. En körning gjordes på samtliga 

demokratiåtgärder för att se om satsningar på vissa demokratiåtgärder leder till högre 

valdeltagande. 

 
 
Tabell 4:4 Oberoende variabel: samtliga demokratiåtgärder var för sig  
Beroende 
variabel 

R Square (0-1) Sig p-värde 

Kommunalval ,039 ,125 
Landstingsval ,044 ,075 
Riksdagsval ,053 ,031 
N= 290 
 

Den multipla regressionen visar att förklaringsgraden (R Square) ökade något på samtliga val 

jämfört med den enkla regressionen, men inte heller här fanns samband som tyder på att en 

särskild typ av åtgärd eller åtgärder har någon inverkan på valdeltagandet. Förklaringsgraden 
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ligger endast på 3.9-5.3 %. Signifikansen ligger på ,031- ,125 vilket tolkas som att chansen att 

resultatet beror på slumpen inte är särskilt trolig.  

 

Nedan visas resultatet av den multipla regressionen mera ingående. Tabellerna visar samtliga 

åtgärder uppdelat på kommun respektive landstings och riksdagsval. 

 

 

Tabell 4:5 Oberoende variabel: samtliga demokratiåtgärder - kommunval. 
 

Oberoende 
variabler 

B Beta T-
värde 

Sig. 

Medborgarråd 
 

,718 ,047 ,773 ,440 

Omröstning 
 -,150 -,004 -,073 ,941 

Förslag 
 -1,070 -,151 -2,570 ,011 

Diskussionsforum 
 -,009 -,001 -,019 ,985 

Sändning av kmf 
 ,639 ,085 1,390 ,166 

Synpunkter 
 ,435 ,063 1,008 ,314 

Medborgarkontor 
 -,078 -,005 -,089 ,929 

N= 290 
R²=,039 
 
 
Tabell 4:6 Oberoende variabel: samtliga demokratiåtgärder - landstingsval. 
 

Oberoende 
Variabler 

B Beta T-värde Sig. 

Medborgarråd 
 

,670 ,044 ,711 ,478 

Omröstning 
 ,072 ,002 ,035 ,972 

Förslag 
 -1,084 -,151 -2,564 ,011 

Diskussionsforum 
 -,005 -,001 -,010 ,992 

Sändning av kmf 
 ,762 ,099 1,628 ,105 

Synpunkter 
 ,565 ,080 1,290 ,198 

Medborgarkontor 
 -,168 -,012 -,189 ,850 
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N= 290 
R²=,044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 4:7 Oberoende variabel: samtliga demokratiåtgärder - riksdagsval. 
 

Oberoende 
Variabler 

B Beta T-värde Sig. 

Medborgarråd 
 

,805 ,063 1,029 ,305 

Omröstning 
 

,020 ,001 ,011 ,991 

Förslag 
 

-,932 -,155 -2,656 ,008 

Diskussionsforum 
 

,046 ,007 ,112 ,911 

Sändning av kmf 
 

,553 ,086 1,425 ,155 

Synpunkter 
 

,584 ,099 1,608 ,109 

Medborgarkontor 
 

,318 ,026 ,432 ,666 

N= 290 
R²=,053 
 

Sammanfattningsvis visar den enkla och den multipla analysen att det inte finns något 

negativt eller positivt samband mellan vilka eller antalet demokratiåtgärder kommunerna har 

när det gäller valdeltagande.  

 

 

4:1:3 Kvantitativ resultatanalys 

 

Den kvantitativa undersökningen visar att skillnaderna inte är särskilt stora när det gäller 

vilken typ av demokratiåtgärder kommunerna satsat på. Resultatet visar att de totala 

åtgärderna i Sveriges kommuner uppgår till 521 stycken. Av dessa är 249 stycken traditionella 

och 272 aktiva. Svaret på frågeställning nummer ett är alltså att skillnaden i hur kommunerna 
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satsat på demokratiåtgärder är relativt liten men väger ändå över till en majoritet av aktiva. 

(Se bilaga 1) På sidan 18 i metodavsnittet redovisas vikten av att kartlägga vilken sorts 

demokratiåtgärder som kommuner satsar på. Jag hänvisade till Barber i SOU 2001:1, som 

menar att kommuner (när det gäller IT) främst satsar på traditionella demokratiåtgärder. Det 

kvantitativa resultatet går alltså emot det resultat som Barber hänvisar till.  

 

Vidare visar resultatet av undersökningen att antalet demokratiåtgärder inte påverkar 

valdeltagandet. Inte heller vilken form av demokratiåtgärder kommunerna valt att satsa på 

verkar ha någon betydelse för valdeltagandet. Svaret på frågeställning nummer två (Påverkar 

kommunernas inriktning av demokratimodeller medborgarnas politiska deltagande och i så 

fall på vilket sätt?), pekar hittills mot att kommunerna val av demokratiåtgärder inte påverkar 

det politiska livet i stort. Men för att kunna ge ett slutgiltigt svar behövs resultatet från den 

kvalitativa undersökningen tas i beaktning.  

 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen visar att det inte finns en reell skillnad mellan 

kommuner som främst satsat på traditionella demokratiåtgärder och mellan kommuner som 

främst satsat på aktivt medborgardemokratiska demokratiåtgärder. I och med detta kan jag 

vare sig falsifiera eller sanningshålla någon av hypoteserna. Nedan visas hypoteserna på nytt 

för att påminna läsaren.  

 

H0: Kommunala satsningar på medborgardemokratiska åtgärder leder till högre deltagande i 

det politiska livet i stort, H1: Kommunala satsningar på medborgardemokrati leder inte till 

högre deltagande i det politiska livet i stort, H2: kommunala satsningar på traditionell 

lokaldemokrati leder till högre deltagande i det politiska livet i stort, H3: kommunala 

satsningar på traditionell lokaldemokrati leder inte till högre deltagande i det politiska livet i 

stort  

 

Eftersom resultatet varken pekar mot en falsifiering eller mot att någon hypoteserna skulle 

kunna antas som gällande, är det rimligt att korrigera hypoteserna. Jag tror heller inte att den 

kvalitativa undersökningen som följer, kommer att kunna svara på hypoteserna. Jag anser det 

nödvändigt att anta hypoteser som är mindre snäva. Därför väljer jag att ta bort fokuseringen 

på deltagande i förhållande till skillnaderna mellan traditionella respektive 

medborgardemokratiska åtgärder. Istället väljer jag att fokusera på att undersöka vad 
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satsningar på demokratiåtgärder leder till.  Det vill säga: Leder ökade satsningar på 

medborgardemokrati till ett ökat medborgerligt deltagande i stort eller leder satsningarna 

endast till ett ökat deltagande i de medborgardemokratiska åtgärderna?  

 

För att kunna gå vidare till den kvalitativa delen väljer jag att hypoteserna till följande: 

 

           Satsningar på 
      Demokratiåtgärder   

 
 
       ökar deltagandet i              ökar deltagandet endast 
      i det politiska livet?            i demokratiåtgärderna? 

 

H0: Kommunala satsningar på demokratiåtgärder leder till högre deltagande i det politiska 

livet i stort 

H1: Kommunala satsningar på demokratiåtgärder leder inte till högre deltagande i det 

politiska livet i stort  

H2: Kommunala satsningar på demokratiåtgärder leder enbart till högre deltagande i det i 

demokratiåtgärderna 

H3: Kommunala satsningar på demokratiåtgärder leder inte till högre deltagande i det i 

demokratiåtgärderna 

 

Det kan anses märkligt att jag väljer att anta nya hypoteser i ett till synes tidigt stadium. 

Orsaken att ändå välja detta tillvägagångssätt är att jag tror att det underlättar för läsaren att i 

ett tidigt stadium ta del av vart ”uppsatsen är på väg”. För att inte orsaka förvirring hos 

läsaren, kommer analyserandet av de nyantagna hypoteserna inte att behandlas förrän i 

analysavsnittet (kapitel 5). Innan några slutsatser kan dras av resultatet måste den kvalitativa 

undersökningen tas i beaktning. Nedan följer den kvalitativa delen av undersökningen. 
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4:2 KVALITATIVA DELEN 

 

Den kvalitativa undersökningen riktar sig mot de aktivt medborgardemokratiska kommunerna 

Ale, Karlstad och Sigtuna, samt de traditionella kommunerna Höganäs, Trollhättan och 

Vänersborg. Inledningsvis nämndes att kommunerna genom olika demokratiåtgärder försöker 

kommuner och landsting att främja ett medborgerligt deltagande mellan valen. Nedan 

redovisas mera ingående för var och en av demokratiåtgärderna. I teoriavsnittet redogjordes 

för åtgärdernas koppling till teorierna, nedan redogörs för åtgärdernas funktion och 

uppbyggnad.  

 

4:2:1 Demokratiåtgärdernas funktion och syfte 

 
Förslag/medborgarförslag 

Medborgarförslag innebär en rätt för den som är folkbokförd i en kommun eller i ett landsting 

att väcka ärenden i fullmäktige. Sedan den 1 juli 2002 har kommunerna getts möjligheten att 

besluta om att införa medborgarförslag eller inte. Värt att påpeka är att möjligheten till 

medborgarförslag även kan gälla personer under 18 år samt utländska medborgare som annars 

saknar lokal rösträtt. Medborgarförslagen har som syfte att minska avståndet mellan väljare 

och valda, genom att medborgare ges möjligheter att mera direkt påverka den lokala 

politikens utformning.  

 

Medborgarråd  

Med medborgarråd eller medborgarpaneler eller medborgarnämnder som de också kan kallas 

avses vanligen ett urval av medborgare som tar ställning i olika frågor. I Medborgarråd, 

kommer medborgarna når fram till beslut genom diskussioner och samtal.   

Medborgarpaneler och medborgarråd är former av deltagande i politiska samtal och 

kännetecknas av dialog och åsiktsbildning. (Wide & Gustafsson, 2001 s. 76-77). 

Medborgarråden kan se olika ut beroende på hur man väljer att utforma dem. De kan bestå av 

ett fysiskt råd eller ett råd uppbyggt via nätet. Rådet kan också vara beslutande eller 

rådgivande och vara av varierande storlek. Tanken är ofta att dessa olika modeller tjänar som 

statistisk modell av vad folket skulle tycker, rådets beslut skulle avbilda folkets vilja. (Fishkin 

J., 1991 s. 1- 6, Dahl R., 1999, s. 521). 
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Diskussionsforum 

Diskussionsforum har till viss del många likheter med medborgarråd ovan. Medborgarna 

diskuterar och debatterar frågor och ämnen – fritt eller på förhand givna ämnen. Även denna 

demokratiåtgärd kan vara uppbyggd på olika sätt. Det är vanligt förekommande med 

diskussionsforum på nätet, medborgare kan här chatta med politiker och andra 

kommunmedborgare. Tanken med dessa är att medborgarna på ett enkelt sätt ska kunna ställa 

frågor eller vädra sina åsikter, samtidigt som beslutsfattarna ger feedback och svarar på 

frågor. Se exempelvis Ale eller Sigtuna kommuns hemsida (www.ale.se, www.sigtuna.se).  

 

Kommunala omröstningar 

Folkomröstningar med koppling till den direktdemokratiska skolan har länge varit ett inslag i 

det svenska politiska systemet, till exempel nationella folkomröstningar (omröstningen om 

höger eller vänstertrafik i Sverige till exempel). I en kommun kan även en kommunal 

folkomröstning träda ikraft genom namninsamling – om de kommunala politikerna väljer att 

hålla folkomröstning (Bengtsson Å., 2008, 197-199). Den typ av omröstning som är föremål 

för den här uppsatsen är främst omröstningar om särskilda frågor, se exempelvis Sigtunas 

rådslag i tabell 4:9 nedan.  

 

Sändningar av kommunfullmäktige 

För att göra kommunfullmäktige mera lätt tillgängligt för medborgarna kan kommuner välja 

att sända sammanträdena via TV, radio eller Internet. Syftet är ofta att göra den politiska 

beslutsprocessen mera öppen, för fler medborgare. Se exempelvis Ale  eller Sigtuna kommun 

(www.ale.se, www.sigtuna.se).   

 

Synpunkter  

Möjligheten för medborgarna att lämna synpunkter fysiskt eller via nätet, påminner till viss 

del om diskussionsforum. Skillnaden är att ingen tvåvägskommunikation förekommer (oftast). 

Istället tar tjänstemän eller politiker emot synpunkter från medborgarna (se exempelvis Ale 

kommun, www.ale.se).   
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Medborgarkontor 

Medborgarkontor är ett sätt från kommunen att närma sig medborgarna vad gäller frågor om 

service och demokrati. medborgarkontor inrättas ofta för att öka kommunens tillgänglighet 

och service. Se exempelvis Karlstads kommun (www.karlstad.se).  

 

  

Tabell 4:8  Demokratiteoriernas kopplingar till demokratiåtgärderna  

 
Demokratiåtgärder 

 
Demokratiteorier 

 
 

Medborgardemokratiska 
 

Medborgarråd 
 

Deliberativ teori 
 

Folkomröstning 
 

Direktdemokratisk teori 
 

Förslag 
 

Direktdemokratisk teori 
 

Diskussionsforum 
 

Deltagardemokrati 
 

Traditionella 
 

Sändningar av 
Kommunfullmäktige 

Traditionell representativ 
demokrati 

 
Synpunkter 

 
Traditionell 

medborgardemokrati 
 

Medborgarkontor 
 

Traditionell servicedemokrati  
 

 
 
 
Nedan följer resultatet av den kvalitativa undersökningen. Insamlandet av fakta är hämtat från 

kommunernas hemsidor, samt genom mail och telefonkontakt med tjänstemän.  
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Tabell 4:9 kommunernas olika demokratiåtgärder och valdeltagande 
 
Kommuner Ale Karl-

stad 
Sig-
tuna 

Höga-
näs 

Troll-
hättan 

Väners-
borg  

Medborgar-
demokrati 

      

Medborgarråd 
 

X X     

Folkomröstning 
 

 X X    

Förslag/Medborgarf. 
 

X X X    

Diskussionsforum 
 

X  X    

Traditionell 
demokrati 

      

Sändningar av  
Kommunfullmäktige  

X X X   X 

Synpunkter 
 

X  X  X X 

Medborgarkontor 
 

X X     

Valdeltagande, 
2006 (%) * 

 
 

     

Kommunalval 
 

79,1 81,0 77,1 82.9 79.3 80.2 

Landstingsval 
 

78,2 80,8 76,6 82.3 78.8 79.7 

Riksdagsval 
  

81,7 83,6 79,8 83.7 82.1 82.1 

* Källa: http://www.scb.se   
 

Tabellen ovan visar vilka demokratiåtgärder som kommunerna satsat på. De aktivt 

medborgardemokratiska är de tre första, de tre sista är de traditionella kommunerna. Tabellen 

visar att av de utvalda kommunerna har de traditionella kommunerna ett något högre 

valdeltagande än de aktivt medborgardemokratiska. Tabellen avslöjar också att jag i den 

kvantitativa undersökningen av kommunernas hemsidor missat en demokratiåtgärd. I och med 

den kvalitativa undersökningen undersökte jag kommunerna mera ingående och fann då att 

jag missade att Vänersborgs kommun även har en synpunktsfunktion (se bilaga 1 för att 

jämföra). 

  

De tre tabellerna nedan visar deltagandet för olika demokratiåtgärder i respektive kommun, 

samt antal besökare på kommunens politik och demokrati hemsidor. Uppgifter om antalet 

besökare på de olika demokratifunktionerna måste rimligtvis sättas i relation till kommunens 

folkmängd. Se sista raden i tabellerna för att se skillnaderna mellan kommunerna i förhållande 

till folkmängd. 
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Tabell 4:10 deltagandet i de kvalitativa variablerna, kommunvis 
  
Kommuner Ale Karlstad Sigtuna Höganäs Trollhättan Väners-

borg  
Antal besökare 
på medborgar-
kontor 

Ej svar pga 
nystart + 
icke ”äkta” 
mbkontor 

_________     

Antal 
inlämnade 
synpunkter 

Har ej 
lämnat svar  

 1 st.  17 st. 
under 
första 
kvartalet i 
år 

5-10/v 

Antal besökare 
kmf. 

Har ej 
lämnat svar 

Ca.15-20 
”fysiska” 
 
 
ca 30-90 
webb-TV 
(live) 

”Inte 
många” 
”fysiska” 
 
ca 30  
webb-TV 
(live) 

Ca.2-5 Max 5 st. 
per gång.  

5-10,Ca 30 
vid 
speciella 
möten  
 

Folkmängd * 
 

26 800 82 878 36 976 23 857 53 830 
 

37 023 
 

* Källa www.scb.se  

 

Tabellen är en jämförelse av deltagandet i de olika demokratiåtgärderna kommunerna 

emellan. ”Antal besökare på medborgarkontoret” kan inte undersökas på grund av att Ales 

kontor är nystartat (1januari 2008). Man har därför ännu inte kommit igång med alla 

funktioner som medborgarkontoret är till för (Karin Dickens, Informationschef Ale kommun). 

Karlstad kan inte heller analyseras eftersom deras medborgarkontor är uppdelad i fyra olika 

kontor, utplacerade på fyra ytterområden, varav vissa rådsrepresentanter inte gick att nå.   

(http://www.karlstad.se/ku/medborgarkontor/start.shtml)   

 

Nästa demokratifunktion som undersökts är ”Antal inlämnade synpunkter”. Ale kommun har 

inte information har inte lämnat ut uppgifter trots både mail och telefonkontakt och sökning 

på hemsidan. Sigtuna ger medborgarna möjligheten att lämna synpunkter om ett särskilt 

område (Tingsvalla). Undersökningen av synpunktsfunktionen visade att endast en person 

lämnat in synpunkter (Andrea Andersson, projektledare trivsamma Tingsvalla). Av de 

traditionella kommunerna var det Trollhättan och Vänersborg som hade synpunkter som 

demokratifunktion. Tabellen visar att Vänersborg har högst antal inlämnade synpunkter 

jämfört med övriga ”synpunkt kommuner”.  

 



Theresia Grön                                                                                   Mittuniversitetet, Östersund 
                                                         Internationella Samhällsvetenskapliga programmet 

                                                                                                      2008-05-27 
 

 37 

Samtliga kommuner utom Ale kommun har lämnat uppgifter om ”Antal besökare på 

kommunfullmäktigesammanträden”. Här har antalet fysiska besökare, radiolyssnare TV tittare 

och webb-TV besökare undersökts. I tabellen framgår vilka kommuner som har vilka 

funktioner. Ingen kommun hade statistik över antalet radio lyssnare vilket gör att dessa 

uppgifter saknas. Detsamma gäller statistik för eftersändningar av Webb-TV sändningarna, 

Karlstad och Sigtuna kommun hade av olika anledningar inte tillgång till denna form av 

statistik, Ale kommun har inte lämnat ut uppgifter om detta. Detta är olyckligt för den 

genomförda undersökningen eftersom en majoritet av kommunerna har allra flest besökare på 

sina webb-TV eftersändningar. Tabellen visar istället antalet ”fysiska” besökare på 

kommunfullmäktige, samt antalet webb-TV tittare under livesändningarna (Karlstad och 

Sigtuna). Vidare framgår av tabellen att det i vissa fall skiljer stort mellan antalet fysiska 

besökare och antal webb-TV tittare. När det gäller webb-TV ska det påpekas att det är antalet 

träffar som mäts. Det vill säga det som mäts är antal gånger någon gått in på sidan. Detta gör 

att samma person kan ha gått in flera gånger.  

 

Tabellen visar att skillnaderna mellan traditionella och medborgardemokratiska kommuner 

vad gäller antal webb TV besökare (Karlstad och Sigtuna) är relativt stora.  Karlstad uppgav 

30 live webb-TV tittare, medan Sigtuna uppgav 30-90. När det gäller de fysiska 

sammanträdena är det Vänersborg som uppvisar de högsta besökssiffrorna, både i förhållande 

till antal invånare och jämfört med de andra kommunerna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Theresia Grön                                                                                   Mittuniversitetet, Östersund 
                                                         Internationella Samhällsvetenskapliga programmet 

                                                                                                      2008-05-27 
 

 38 

Tabell 4:11 deltagandet i de kvalitativa variablerna, kommunvis 

Kommuner Ale Karlstad Sigtuna 

Förslag   
 

Medbf: 2006 63 st, Försl:  
59 st 2007 inkom 49 st 
medbf. , 106 st förslag 
2008 har hittills inkommit 
6 st medbf. 10 st förslag. 

 

2006 lämnades 25 st. 
2007 35 st. 2008 t.o.m. 

29/4: 4 st. 

Medborgar-
paneler  

Tas ej med pga man 
ännu inte börjat med 
panelen. 

 

400 respondenter, 48 % 
män och 52 % kvinnor 

mellan 16-79 år. 

 

Antal röstande i 
omröstningar  

 Ungdomsfullmäktige. 
1238 pers röstade 2006 

(av 5314 röstberättigade) 
1699 pers röstade 2007 ( 

av 5087) 

Åtta omröstningar har 
hållits i rådslag. Totalt har 
42 568 erbjudanden om 
deltagande i något av 
rådslagen 
skickats ut. Som mest har 
64 % av de tillfrågade 
röstat, som minst 27 %. 

Antal besökare 
på diskussions- 
forum sidor 

Uppg. saknas pga ej 
svar 

 Ej svar 
       (läs stycke 5 nedan) 

Folkmängd*  
 

26 800 82 878 36 976 

* Källa www.scb.se  

 

Tabellen visar deltagandet i demokratiåtgärderna hos de medborgardemokratiska 

kommunerna. De traditionella kommunerna tas ej med i tabellen med anledning av att ingen 

av de traditionella kommunerna använder sig av dessa demokratiåtgärder. Första åtgärden i 

tabellen jämför Förslag. Sedan 1 januari 2004 är det också möjligt att lämna 

medborgarförslag till kommunfullmäktige i Karlstad. För att uppfylla lagens krav på 

beredning av medborgarförslag tar det ungefär sex månader från det att ett förslag lämnas in 

till dess att avsändaren får svar. För att underlätta för både politiker och medborgare finn 

sedan 1 oktober 2005 också möjlighet för alla som är folkbokförda i kommunen att lämna 

"förslag till Karlstads kommun". Detta är förslag av ”lättare karaktär” och behöver inte 

genomgå samma hantering som medborgarförslagen. Man kan lämna förslag och 

medborgarförslag via nätet eller skicka/lämna förslaget till Karlstads kommun 

(http://www.karlstad.se/ko/demokrati/medborgardialog/medborgarforslag/index.shtml). 

Orsaken till att antalet medborgarförslag gick ner och förslagen upp Mellan 2006 och 2007 

och det beror på att man började informera mer om vad kriterierna för ett 

medborgarförslag/förslag är. Många medborgarförslag som lämnas är vardagsnära frågor 

exempelvis önskemål om fler parkbänkar) och det behöver inte upp i fullmäktige, utan kan 
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istället lämnas som förslag (Charlotta Bodin, registrator Kommunledningskontoret, Karlstads 

kommun). Tabellen visar att antalet medborgarförslag som lämnades in i Sigtuna kommun är 

mindre än i Karlstad. Möjligheten att lämna medborgarförslag har funnits sedan 2003 och 

dessa kan också lämnas in både elektroniskt och på traditionellt vis 

 (http://www.sigtuna.se/templates/Page.aspx?id=650).  

 

När det gäller medborgarpaneler kan Ales uppgifter inte tas med i jämförelsen eftersom de 

inte kommit igång med dessa ännu (startade 17april 2008). Tanken är att panelen ska bestå av  

runt 150 personer. Den 24 april 2008 hade 30 personer anmält intresse att medverka i panelen  

(Stefan Lydén, Förvaltningssekreterare, Ale kommun). För Karlstad är antalet deltagare i 

panelen 400 respondenter som består av 48 procent män och 52 procent kvinnor mellan 16-79 

år. 

 

Tabellen visar att omröstningarna genererat ett förhållandevis högt deltagande. De 

omröstningar som undersökts är Karlstads ungdomsfullmäktige och Sigtunas så kallade 

rådslag. Karlstad har ett ungdomsfullmäktige (UF) där kommunens unga direkt kan rösta in 

representanter i UF som inte sitter med i politiska partier. Man röstar via lösenord på UF:s 

hemsida.  Den 5 – 9 hålls val för ungdomsfullmäktige 2008/2009(hinns inte tas med i 

jämförelse). (http://www.karlstad.se/ungdom/information.shtml). Formellt har 

ungdomsfullmäktige funnits sedan mars 2000, men arbetet med att skapa ett 

ungdomsfullmäktige startade redan 1999. (Jessica Forssten Student- och ungdomssamordnare, 

Karlstads kommun).  

 

Sigtunas omröstning innebär folkomröstningar i form av rådslag. Man skulle kunna säga att 

Sigtunas rådslag är en blandning mellan folkomröstningar och medborgarråd, men jag har valt 

att placera in dem inom folkomröstning på grund av den direktdemokratiska vinklingen och 

att medborgarna i rådslagen ges möjlighet att rösta. I kommunvalet 2002 blev valdeltagandet i 

kommunen bland landets lägsta. Behovet att aktivera invånarna och vitalisera demokratin blev 

påtagligt. Dessutom hade under 2004 opinionsyttringar kommit från kommuninvånare som 

efterlyste bättre påverkansmöjligheter i planärenden. Detta utgjorde grunden till att 

majoritetspartierna (S, V och MP) under hösten 2004 tog initiativ till ett omfattande 

demokratiprojekt, som enligt planerna skulle starta omgående och vara avslutat i början av 

2006. Rådslagen innebar att kommunens medborgare fick tycka till om konkreta förslag i 
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utvalda stadsbyggnadsfrågor. Politikerna förband sig att genomföra de alternativ som röstas 

fram. Röstberättigade var alla som var över 16 år och folkbokförd i Sigtuna kommun. Sigtuna 

kommuns rådslag ingår i den demokratisatsning som demokratiberedningen gavs i uppdrag 

hösten 2004 och som kommunen nu fortsätter att utveckla. På hemsidan uppger man att målet 

med rådslagen är att öka antalet invånare som deltar i den demokratiska dialogen och att 

fördjupa invånarnas inflytande även mellan valen  

(http://www.sigtuna.se/templates/Start123.aspx).    

 

Diskussionsforum används av Ale och Sigtunas kommun. Ale kommuns diskussionforum som 

pågått sedan 2004 och är en del av EU projektet E-voice. Projektet ger medborgarna möjlighet 

att skriva inlägg till kommunala politiker via webben , samt att möjlighet att fysiskt delta i så 

kallade ortsutvecklingsmöten. Genom att möjliggöra kontakter via webben och 

ortutveclingsmöten vill man öka intresse och delaktighet för de gemensamma 

samhällsfrågorna på orten. Webben kommer att ytterligare underlätta för invånarna att 

kommunicera med de förtroendevalda och delta i beslutsprocesser. 

(http://www.ale.se/webb/Polopav.nsf/doc/CB12A29FD7FEC329C125701400351EF4?OpenD

ocument&Expand=26). Sigtunas diskussionsforum sker genom organiserade och 

utannonserade chattforum. Det vill säga medborgarnas ges en konkret tid och dag då chatten 

äger rum mellan väljare och valda (http://www.sigtuna.se/templates/Page____22002.aspx).   

 

Tabellen visar att Ale även här inte lämnat ut information om antalet besökare och 

medborgare som debatterar på diskussionsforum sidan, trots upprepade telefon och 

mailkontakter. Med anledning av detta har jag valt istället gå in på respektive kommuns 

hemsida och tittat på själva diskussionerna som förts där. Detta har tyvärr medfört att för Ales 

del har endast det nätbaserade diskussionsforumet kommit med i jämförelsen, ort 

utvecklingsmötena har inte kunnat tas med. Jag har för att underlätta ur jämförelse synpunkt 

valt att studera Sigtunas diskussionsforum på samma sätt. Resultatet från 

diskussionsforumsgenomgången visar att Ales kommuns chattforum har fungerat bra ur 

”relevans karaktär”, det vill säga samhällsfrågor av olika slag. Politikerna har också svarat på 

samtliga inlägg. Däremot har antalet politiker som besvarat frågorna varit relativt ojämnt. 

Ibland har flera partier svarat, andra gånger endast ett parti. En medborgare yttrade även sitt 

missnöje över att svaren varit för få och tagit för lång tid. 

(http://ale.yourvoice.se/Fragepanelen_3.asp?page=archive).  
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Genomgången av Sigtunas diskussionsforum visar att 41 frågor ställdes på chatten den 1 april 

2008. Samtliga frågor besvarades av politikerna och även här var frågorna var av relevant 

karaktär. Däremot kunde jag inte finna äldre typer av chatt som ägt rum, varav jag endast 

kunde utvärdera den nämnda  

(http://www.sigtuna.se/upload/Kommun%20&%20Politik/Chatt/Demokratin%C3%A4mnden

s%20chatt.htm).  

 

Tabell 4:12 deltagandet i de kvalitativa variablerna, kommunvis 

Kommuner Ale Karlstad Sigtuna Höganäs Trollhättan Väners-
borg  

Antal 
besökare på 
politik och 
demokrati        
hemsidor 

23 Apr. 2007 
–  23 apr. 
2008: 
33574 st. 
träffar. 

 
1 månad  

April: 2798 
  

Uppgift 
saknas pga 
statistisk-
funktion 
saknas 

Uppgift 
saknas  

pga  
Ej svar 

Uppgift 
saknas 

Pga fel på 
server 

2008: 5387 
2007: 14066 
 
1 mån 2008: 
1795,7 
1 mån. 2007: 
1172,2 

-------- 
 
 

 1 mån. 
2008: 

    8428 

Folkmängd  * 
 

26 800 82 878 36 976 23 857 53 830 
 

37 023 
 

* Källa www.scb.se  

 

Tabellen visar antalet webb besökare på kommunernas ”politik och demokrati” hemsidor. På 

samma sätt som med antal webb TV besökare är det antalet träffar på dessa hemsidor som 

räknats. Därför kan som tidigare nämnts samma person ha besökt sidan flera gånger. Både 

Ale och Trollhättans kommuner har i år visserligen bytt till en mera precis server. Servern kan 

avläsa av om samma person varit inne flera gånger, därav kan servern ange antalet personer 

som besökt sidan. (Janette åberg, webbmaster, Trollhättans kommun, Jouko Kangasoja, 

informationstekniker, Ale kommun) . Denna statistik tas dock inte med i jämförelsen eftersom 

endast två kommuner av sex hade denna serverfunktion. 

 

Tabellen visar att den kommun som haft flest besökare på sin politik och påverkan sida är 

Vänersborg. Om man jämför antalet besökare under en månad hade Vänersborg under en 

månad under 2008 hade de 8428 stycken träffar på deras sida (nedre delen av första delen av 

kolumnen). Den som haft minst är Trollhättan. Tre av kommunerna kunde inte lämna uppgift 

på grund av server byte och server fel. Ale kommun har en skickat uppgifter (loggfiler) som 

visar hur många besökare som besökt varje specifik sida inom politik och påverkan. Den sida 
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som besöktes mest var sidan som innehöll uppgifter om kommunfullmäktige, sidan hade 

sammanlagt 5522 besökare under ett års tid. (Jouko Kangasoja, informationstekniker, Ale 

kommun)  

 

4:2:2 Kvalitativ resultat analys 

 

Det första som bör nämnas angående den kvalitativa resultatundersökningen är att många 

uppgifter saknas. Som beskrivits i resultatdelen beror detta dels på att en del tjänstemän, 

framförallt Ale kommun inte har lämnat ut uppgifter. Andra orsaker till att uppgifter saknas är 

att kommunerna i vissa fall saknar statistik över de uppgifter jag letat efter. Ett exempel på 

detta är antal besökare på kommunernas politik och demokrati hemsidor. Här har 

kommunernas tjänstemän i många fall inte kunnat lämna uppgifter på grund av serverfel eller 

serverbyte. Med anledning av att många uppgifter saknas i den kvalitativa undersökningen 

finns chans att slutprodukten påverkas. Detta är naturligtvis olyckligt men på grund av att 

arbetet skulle bli alltför tidskrävande har jag blivit tvungen att lämna dessa uppgifter och 

istället koncentrera mig på de faktiska uppgifter som jag lyckats samla in. 

 

Den åtgärd som var mest framträdande och som verkar locka flest antal deltagare om man 

endast ser på antalet är inte helt oväntat besökare på kommunernas politik och 

demokratisidor. De kommunala hemsidorna är å andra sidan en så pass etablerad del av 

kommunernas hemsida att det är tveksamt om de kan räknas till en konkret demokratiåtgärd, 

snarare är de en del av förvaltningen. Uppgiften tog främst med för att se eventuella skillnader 

mellan kommunernas invånares deltagande och intresse för de ”lokala demokrati och politik 

sidorna”. Om man jämför de mera ”egentliga” demokratiåtgärderna visar resultatet att 

omröstningar genererat flest deltagare. Det är också troligt att sändningar av 

kommunfullmäktige via webben också genererar ett högt medborgerligt deltagande, om de 

undersökta kommunerna haft tillgång till statistik även för eftersändningar. Andra studier har 

visat att dessa sammanträden lockar förhållandevis många tittare vad gäller eftersändningar3.  

Det är dock är det viktigt att åter poängtera att demokratiåtgärderna bör tolkas i sin kontext. 

Det är inte fruktbart att jämföra exempelvis antal medborgarförslag med antal webb-TV 

                                                 
3 Se exempelvis Östersunds kommuns utvärdering av försök med webbsändningar: Slutrapport på försök för 
sändningar av webbsändningar av kommunfullmäktige i Östersund- utvärdering av försök 2007.  
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besökare på kommunfullmäktige. Att skriva ett medborgarförslag kräver oftast mer 

engagemang och tid, än titta på ett kommunfullmäktigesammanträde via sin dator. 

 

Den kommun som fått de högsta siffrorna gällande deltagande, flest gånger är Vänersborgs 

kommun. Då Vänersborg är en traditionellt inriktad kommun skulle detta kunna bero på två 

omständigheter. Antingen är Vänersborgs kommuns invånare intresserad av det lokala 

politiska livet. Eller använder sig kommuninvånarna av de få demokratiåtgärder som finns, 

vilket ger ett högre deltagande på de befintliga åtgärderna. Om kommunen satsat på flera 

åtgärder hade kanske samma antal politiskt deltagande spridits ut över flera åtgärder.  

 

 Den kvalitativa undersökningen visade att Sigtuna börjat med sina demokratisatsningar efter 

ett dåligt valresultat 2002. (http://www.sigtuna.se/templates/Start123.aspx). Detta gjorde att 

jag gjorde nedslag i några av de kommuner som fick lågt valdeltagande 2006.  Något oväntat 

som dök upp är att de kommuner som inte hade högt valdeltagande men som ändå hade 

många åtgärder, i många fall hade börjat med dessa efter en dålig valomgång 2002. (se 

exempelvis Sigtuna Kommun, Hudiksvall kommun och Botkyrka kommun). Undersökningen 

tyder på att en del kommuner med dåligt resultat 2002, som därefter satsat på åtgärder inför 

nästkommande val, höjde sina siffror i valet 2006.  Det ska dock poängteras att i valet 2006 

ökade det svenska valdeltagandet överlag. Om dessa kommuner höjde valresultatet på grund 

av stora satsningar på demokratiåtgärder eller ej måste undersökas noggrannare för att kunna 

dra några slutsatser. Se nedanstående tabell 

(http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.htm).  

 

Tabell 4:13 tre av de 50 lägst placerade kommunerna (valdeltagande) 

 
  2002    2006    
 valdeltagande av andel röstberättigade (%) valdeltagande av andel röstberättigade  
 
              Riksd. Val   Landst.val  Kom.val   medeltal              Riksd. Val   Landst.val   Kom.val    medeltal  
  
Botkyrka 74,1 68,5 68,7 70,4 76,1 70,8 71,0 72,6  
Sigtuna 77,3 73,2 73,7 74,7 79,8 76,6 77,1 77,8  
Hudiksvall 75,4 73,5 73,8 74,2 78,3 75,2 75,6 76,4 
  
Källa: www.scb.se  
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För att gå djupare i resultatet undersökte jag tre kommuner som uppgett att de startat sina 

demokratiåtgärder efter ett dåligt valdeltagande 2002. Jag undersökte skillnaderna i 

valdeltagande 2002 mot 2006 hos tre av Sveriges 50 lägst placerade kommuner vad gäller 

valdeltagande. Tabellen visar att resultatet gick upp 2006. som nämndes i ovanstående avsnitt  

måste man noggrannare undersöka detta för att kunna ge en rättfärdig analys, jag har bara 

tittat ytligt och i liten skala på detta. Om valdeltagandet gick upp i dessa kommuner på grund 

av start av fler demokratiåtgärder eller ej, måste dock testas mot andra teorier och även mot 

valforskning om varför valdeltagandet gick upp 2006.  Dessutom måste teorin testas 

kvantitativt för att se om resultaten är generaliserbara. Skulle det visa sig att den ökning vi 

kunde se i valet 2006 beror på att många kommuner som fick låga siffror i valet 2002 satsade 

stort på demokratiåtgärder för att höja valdeltagandet i nästa, skulle det vara en god idé att 

kommuner med lågt valdeltagande satsar på medborgardemokratiåtgärder för att höja 

valdeltagandet i kommunen. Detta skulle kunna bli ett problemområde att forska vidare inom. 

 

Sammanfattningsvis: Att den kvantitativa undersökningen inte gav något utslag på att 

kommuner med många eller en viss typ av medborgardemokratiåtgärder tyder på att 

satsningar på demokratiåtgärder inte påverkar valdeltagandet. Däremot har den kvalitativa 

undersökningen visat att vissa demokratiåtgärder genererar högt deltagande, i vissa 

kommuner. Vissa demokratiåtgärder genererade å andra sidan lågt deltagande. Detta ger en 

antydan om svaret på frågeställning nummer 2 (Påverkar kommunernas inriktning av 

demokratimodeller medborgarnas politiska deltagande och i så fall på vilket sätt?).  

 

I nästkommande analysavsnitt diskuteras de nyantagna hypoteserna, samt frågeställningarna i 

sin helhet sammankopplade med både den kvantitativa och den kvalitativa delen.  
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5. ANALYS 

 

Att den representativa demokratin diskuteras, debatteras och kritiseras är en viktig del av 

demokratin. Viktig ur aspekten att demokratin inte bara begränsas till valdagen eller till de 

valda representanterna. Att politikerna är tillmötesgående mot dessa nya politiska kanaler och 

tillsätter lokala demokratiåtgärder såsom medborgarpaneler, medborgarförslag och så vidare 

anses viktigt. Många kommuner har på senare tid satsat stort på att öka medborgardemokratin 

och försöka aktivera även de som inte är partipolitiskt aktiva. Många gånger har satsningarna 

på demokratiåtgärderna genomförts i hopp om att stärka medborgardemokratin, såväl som den 

traditionella. Frågan är vad dessa satsningar lett till- har man uppnått de effekter man önskat? 

 

Om man ser till undersökningens resultat måste jag svara nekande på den frågan. Det 

sammanlagda resultatet visar att valdeltagandet inte påverkas av vilken typ eller antalet 

åtgärder en kommun har. Men resultatet pekar även mot att vissa satsningar gett önskad 

effekt.  

 

När det gäller frågeställning nummer ett visade den kvantitativa undersökningen att Sveriges 

kommuner (enligt mina mätningar) satsat relativt jämt på traditionella och 

medborgardemokratiska demokratiåtgärder. Resultatet visade att en knapp majoritet av 

demokratiåtgärderna var medborgardemokratiska. Resultatet skiljer sig till viss del från 

Gilljams undersökning (kap. 2:1 teoriavsnittet) och Barbers inlägg i demokratiutredningen 

(kap. 4, Metod), som hävdar att kommunerna främst satsar på traditionella demokratiåtgärder. 

Att min undersökning visar ett anat resultat kan bero på en rad olika orsaker. De främsta 

anledningarna kan vara att jag gjort en annan typ av indelning av demokratiåtgärderna, samt 

att min undersökning är mer uppdaterad.   

 

När det gäller frågeställning nummer två (Påverkar kommunernas inriktning av 

demokratimodeller medborgarnas politiska deltagande och i så fall på vilket sätt?), visar den 

kvantitativa undersökningen att kommunernas vald av demokratiåtgärder inte påverkar 

valdeltagandet. Det gör att demokratiåtgärderna inte kan anses påverka det politiska livet i 

stort. Men alla resultat talar inte emot demokratiåtgärderna. Den kvalitativa undersökningen 



Theresia Grön                                                                                   Mittuniversitetet, Östersund 
                                                         Internationella Samhällsvetenskapliga programmet 

                                                                                                      2008-05-27 
 

 46 

visade att deltagandet är högt för vissa demokratiåtgärder. Det ska poängteras att 

frågeställning nummer två som inte kunde utvärderas till fullo förrän den kvalitativa 

undersökningen genomförts, måste analyseras med vis försiktighet. Den främsta orsaken till 

detta är att många uppgifter saknas av skäl som tidigare nämnts. Men de uppgifter som jag 

lyckats samla in pekar mot att många demokratiåtgärder genererat ett förhållandevis stort 

antal deltagare. Exempel som kan nämnas är kommuner som infört demokratiåtgärden 

sändningar av fullmäktigesammanträden. Undersökningen visar att direktsändningarna lockar 

många gånger fler åhörare än de fysiska sammanträdena gör. Då ska det tilläggas att de 

eftersända mötena inte tagits med i beräkningen, vilka med stor sannolikhet lockar fler än de 

direktsända. 

 

När det gäller de nyantagna hypoteserna pekar resultatet mot att hypotes 0 (H0: Kommunala 

satsningar på demokratiåtgärder leder till högre deltagande i det politiska livet i stort) får stå 

tillbaka till förmån för hypotes 1 (H1: Kommunala satsningar på demokratiåtgärder leder 

inte till högre deltagande i det politiska livet i stort). Undersökningen tyder relativt starkt på 

detta.  

 

Det är svårare att falsifiera eller anta hypotes 2 eller 3, eftersom resultatet av den kvalitativa 

undersökningen inte pekar lika tydligt åt något håll (H2: Kommunala satsningar på 

demokratiåtgärder leder enbart till högre deltagande i demokratiåtgärderna, 

H3: Kommunala satsningar på demokratiåtgärder leder inte till högre deltagande i 

demokratiåtgärderna). Personligen anser jag att det lutar mot hypotes 2, snarare än hypotes 3, 

men av försiktighetsskäl vågar jag inte dra för höga växlar när det gäller att falsifiera eller 

anta någon av dessa hypoteser.  

 

Orsaken till att min spekulation ändå lutar försiktigt åt hypotes två beror främst på två saker. 

Den första är att den kvalitativa undersökningen visade att flera kommuner börjat med sina 

demokratiåtgärder alldeles nyligen. Vilket naturligtvis påverkar deltagandet i dessa 

demokratiåtgärder negativt. Den andra orsaken är sett ur ett vidare perspektiv. Man måste ta i 

beaktning att demokratiåtgärder som fenomen inom demokratiska teoribildningar är i ett 

förhållandevis tidigt stadium. Om de får några år till på sig att utvecklas kan de få en 

möjlighet att ”rota sig” och attrahera fler medborgare. Jag vill dock återigen påpeka att detta 

är spekulationer. 
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Med tanke på resultatet kan man fundera över varför stora satsningar görs på 

demokratiåtgärder, när det i flera fall visat sig att resultatet inte är överväldigande positivt.  

Är det ett modefenomen skapat av normativa forskare och genom påtryckande SOU -

utredningar?  

  

Viljan hos politiker att involvera nya kanaler inom det politiska livet är tecken på en sundhet 

och vitalitet, samt ett bemyndigande av medborgarna från politikernas sida. 

Demokratiåtgärderna fyller olika demokratigenererande funktioner, sammantaget uppvisar de 

vissa gemensamma drag och mönster. Förtjänsterna med att kommunerna tillsätter (eller 

fångar upp) sådana åtgärder är att de ökar medborgarnas inflytande och delaktighet i det 

politiska livet. Men som också visats kan medborgardemokrati iland vara tungrodd och ibland 

ge magra resultat. Dessa problem måste naturligtvis beaktas och tas i beaktning av de 

kommuner som använder sig av olika typer av åtgärder, samt av de kommuner som är i 

startfasen angående införlivandet av dessa. Det gäller att vara uppmärksam på vad 

demokratiåtgärderna egentligen leder till, och se en nytta i att utvärdera sina 

demokratiåtgärder. Då undersökningen visat att det finns demokratiåtgärder som genererar ett 

högt deltagande, gäller det för kommunerna att använda sig av de åtgärder som är mest 

lämpliga och gynnsamma i just deras kommun. Hur kan kommunerna gå vidare härifrån?  

 

En sak att ta i beaktning är det ökade dataanvändandet i den kommunala verksamheten. 

Inledningsvis uppmärksammas problemet med demokratiåtgärdernas resurskrävande karaktär. 

Med hjälp av informationsteknik (IT) kan det finnas en möjlighet att demokratiåtgärderna kan 

utvecklas till att bli mindre resurskrävande. I metod delen kapitel 3 nämndes att antalet 

datoranvändare ökar (SOU:1, 2001, s. 98) och att direktdemokratiska förespråkarna tror på IT 

som möjliggörande av ökad direktdemokrati. Vare sig man är förespråkare för 

medborgardemokrati eller traditionell demokrati tror jag att de direktdemokratiska 

förespråkarna har en poäng. Poängen är att datorn möjliggör och underlättar deltagandet för 

fler människor, för en billigare kostnad, som är tids effektivt och lättarbetat. Dock innebär 

ökad IT-användning i den offentliga verksamheten inom området demokrati och politik egna 

problem och hinder. Särskilt inom det område som jag valt att avgränsa mig ifrån, det vill 

säga klass, ålder, etnisk tillhörighet och så vidare.  Mitt förslag till vidare forskning inom 
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forskningsområdet demokrati –är att närmare undersöka IT:s kopplingar och möjligheter till 

ökade satsningar på medborgardemokrati.   

 

 

 

6. SAMMANFATTNING  

 

I västerländska samhällen lyfts demokratiteorier som direkt deltagande, deliberativ och 

deltagardemokrati lyfts allt oftare fram som en möjlig åtgärd på problemet med medborgarnas 

minskade politiska deltagande. Dessa demokratiteorier verkar vara på tapeten hos 

demokratiforskare och har till stor del ha anammats av politiker som på olika sätt försöker 

närma sig dessa demokratiformer. Genom olika åtgärder försöker man främja ett 

medborgerligt deltagande mellan valen. I stort sett varje kommun har numera någon form av 

demokratiprogram som syftar till att öka medborgarnas inflytande och deltagande även mellan 

valen.  

  

Men hur väl fungerar dessa demokratiexperiment i praktiken och uppnår kommunerna de 

förväntade effekterna? Syftet med uppsatsen är att ta reda på om kommunernas satsningar på 

ökad medborgardemokrati leder till ett ökat medborgerligt deltagande i det politiska livet, 

samt om deltagandet påverkas av vilken typ av medborgardemokrati som kommunerna valt 

att satsa på. 

 

Med detta som bakgrund har jag genom litteraturstudier och en kvantitativ underökning och 

behandling av data, undersökt kommunernas demokratiåtgärder. Demokratiåtgärderna har 

sedan jämförts med varandra för att sedan sättas i relation till teorierna. För att fördjupa 

komparationen mellan de olika demokratiåtgärderna och för att ytterligare kunna belysa 

problemområdet gjordes även en kvalitativ undersökning av sex kommuner. 

 

Är då kommunernas i många fall stora satsningar på olika former av demokratiåtgärder bara 

av godo? Min kvantitativa undersökning har visat att:  
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• fördelningen för antalet traditionella gentemot medborgardemokratiska 

åtgärder är relativt jämn, något högre andel medborgardemokratiska åtgärder.   

• vilka eller hur många demokratiåtgärder en kommun satsar på inte leder till 

ökat valdeltagande.  

 

Medan den kvalitativa undersökningen samt exempel från andra kommuner visar att:  

• vissa demokratiåtgärder är väl fungerande och genererar ett stort medborgerligt 

deltagande, medan andra inte lockar särskilt många medborgare att delta alls.   

 

Demokratin är något som ständigt måste värnas om, viljan hos politiker att involvera nya 

kanaler inom det politiska livet är tecken på en sundhet och vitalitet, samt ett bemyndigande 

av medborgarna från deras sida. Demokratiåtgärderna fyller olika demokratigenererande 

funktioner, sammantaget uppvisar de vissa gemensamma drag och mönster. Förtjänsterna med 

att kommunerna tillsätter (eller fångar upp) sådana åtgärder är att de ökar medborgarnas 

inflytande och delaktighet i det politiska livet. Medborgardemokratin är således ett positivt 

inslag i det politiska livet och i samhället i stort, men man måste vara uppmärksam på vad 

demokratiåtgärderna egentligen genererar. Kommunerna borde se en nytta i att utvärdera sina 

demokratiåtgärder för att se vilka som är mest lämpliga och gynnsamma i deras kommun. Att 

satsa på demokratiåtgärder bara för att det är ”politiskt korrekt” är ett slöseri med resurser i 

form av tid, effektivitet, och skattemedel.  
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dor&submit=S%F6k&C=5024  (sidan visar och länkar till Sveriges kommuners samtliga 
hemsidor)  
 
http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.htm 
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8.  BILAGA 1.   
 
kommuner traditionella aktiva totalt kommuner traditionella aktiva totalt  

Botkyrka 3 2 5 Ödeshög  1 1  
Danderyd 1  1 Aneby  1 1  
Ekerö 1  1 Eksjö 1 1 2  
Haninge  2 2 Gislaved   0  
Huddinge 2 1 3 Gnosjö 1  1  
Järfälla 1 1 2 Habo 1 1 2  
Lidingö 2  2 Jönköping 2 2 4  
Nacka 1 1 2 Mullsjö 1 1 2  
Norrtälje 2  2 Nässjö 3 2 5  
Nykvarn  2 2 Sävsjö 1 1 2  
Nynäshamn 1 1 2 Tranås 1 1 2  
Salem 1  1 Vaggeryd 1 2 3  
Sigtuna 2 3 5 Vetlanda 1  1  
Sollentuna 1  1 Värnamo 1 1 2  
Solna 1 1 2 Alvesta 1 1 2  
Stockholm 2 2 4 Lessebo  1 1  
Sundbyberg 1 2 3 Ljungby 2 2 4  
Södertälje 2 1 3 Markaryd 1  1  
Tyresö 2 2 4 Tingsryd 1  1  
Täby 1  1 Uppvidinge  1 1  
Upplands Väsby 2 1 3 Växjö 2 3 5  
Upplands-Bro  1 1 Älmhult 1 1 2  
Vallentuna   0 Borgholm 1 2 3  
Vaxholm   0 Emmaboda  1 1  
Värmdö   0 Hultsfred  1 1  
Österåker 1  1 Högsby 1 1 2  
Enköping 2 1 3 Kalmar 1 2 3  
Heby 2 1 3 Mönsterås  1 1  
Håbo  1 1 Mörbylånga  1 1  
Knivsta  1 1 Nybro 1  1  
Tierp 1 1 2 Oskarshamn  1 1  
Uppsala 1 2 3 Torsås 1 1 2  
Älvkarleby 1 1 2 Vimmerby  1 1  
Östhammar 1 1 2 Västervik 1 1 2  
Eskilstuna 2 2 4 Gotland 2 1 3  
Flen 1 1 2 Karlshamn  1 1  
Gnesta 1 1 2 Karlskrona 1 2 3  
Katrineholm 2  2 Olofström 1 1 2  
Nyköping 1 1 2 Ronneby 2 2 4  
Oxelösund 1 1 2 Sölvesborg 1 1 2  
Strängnäs 1 2 3 Bjuv 1  1  
Trosa   0 Bromölla 1 1 2  
Vingåker  1 1 Burlöv 2  2  
Boxholm  1 1 Båstad 2  2  
Finspång 1 1 2 Eslöv 1 1 2  
Kinda   0 Helsingborg 1  1  
Linköping 2 2 4 Hässleholm 2 1 3  
Mjölby 2 2 4 Höganäs   0  
Motala   0 Hörby 1 2 3  
Norrköping 1 2 3 Höör   0  
Söderköping 1 2 3 Klippan 1 1 2  
Vadstena 1 2 3 Kristianstad 2 2 4  
Valdemarsvik 1 1 2 Kävlinge 1  1  
Ydre  1 1 Landskrona   0  
Åtvidaberg   0 Lomma 2  2  
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Lund 2 1 3 Stenungsund  2 2  
Malmö 2 1 3 Strömstad 1 1 2  
Osby   0 Svenljunga  1 1  
Perstorp   0 Tanum 1 1 2  
Simrishamn  1 1 Tibro  1 1  
Sjöbo 1 1 2 Tidaholm 1 1 2  
Skurup 1  1 Tjörn 1  1  
Staffanstorp 2 1 3 Tranemo 1 1 2  
Svalöv 1 1 2 Trollhättan 1  1  
Svedala 1 1 2 Töreboda   0  
Tomelilla 1 1 2 Uddevalla 2 3 5  
Trelleborg  1 1 Ulricehamn 1 2 3  
Vellinge   0 Vara 3 1 4  
Ystad 1 2 3 Vårgårda 1 1 2  
Åstorp   0 Vänersborg 1  1  
Ängelholm  1 1 Åmål  1 1  
Örkelljunga 1 1 2 Öckerö 3 3 6  
Östra Göinge  1 1 Arvika 1 2 3  
Falkenberg  2 2 Eda 1 2 3  
Halmstad 2  2 Filipstad   0  
Hylte  1 1 Forshaga 1 1 2  
Kungsbacka 2  2 Grums 1 1 3  
Laholm 2 2 4 Hagfors  1 1  
Varberg 1  1 Hammarö 1 1 2  
Ale 2 3 5 Karlstad 2 3 5  
Alingsås 2 1 3 Kil 1 1 2  
Bengtsfors   0 Kristinehamn 2 1 3  
Bollebygd  1 1 Munkfors  1 1  
Borås 2 1 3 Storfors 1  1  
Dals-Ed  1 1 Sunne 2 1 3  
Essunga   0 Säffle   0  
Falköping 1 2 3 Torsby 1  1  
Färgelanda 1 1 2 Årjäng  1 1  
Grästorp 1 1 2 Askersund 1 1 2  
Gullspång   0 Degerfors 1 1 2  
Göteborg 2  2 Hallsberg 1  1  
Götene 2  2 Hällefors  1 1  
Herrljunga  1 1 Karlskoga  1 1  
Hjo   0 Kumla  1 1  
Härryda 1 2 3 Laxå  1 1  
Karlsborg   0 Lekeberg  1 1  
Kungälv 2 1 3 Lindesberg  1 1  
Lerum  1 1 Ljusnarsberg  1 1  
Lidköping 2  2 Nora  1 1  
Lilla Edet   0 Örebro 3  3  
Lysekil 2  2 Arboga  2 2  
Mariestad 2 2 4 Fagersta 1  1  
Mark 2 2 4 Hallstahammar   0  
Mellerud 1  1 Kungsör   0  
Munkedal 1 1 2 Köping 2 2 4  
Mölndal 1  1 Norberg 1  1  
Orust  1 1 Sala  1 1  
Partille 2  2 Skinnskatteberg 1 2 3  
Skara 1  1 Surahammar  1 1  
Skövde 1 1 2 Västerås   0  
Sotenäs 1 1 2 Avesta  1 1  
Borlänge 1 1 2 Boden  1 1  
Falun 1 1 2 Gällivare 1  1  
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Gagnef 1 2 3 Haparanda  1 1  
Hedemora 1 1 2 Jokkmokk  1 1  
Leksand  1 1 Kalix 1 3 4  
Ludvika 1 1 1 Kiruna 2 1 3  
Malung-Sälen   0 Luleå 1 1 2  
Mora  1 2 Pajala   0  
Orsa 1 1 2 Piteå 1 2 3  
Rättvik 1 1 2 Älvsbyn 1 1 2  
Smedjebacken  1 1 Överkalix  1 1  
Säter  1 1 Övertorneå     0   
Vansbro   0  249 272 521 totalt 
Älvdalen  1 1      
Bollnäs 1 1 2      
Gävle 1 1 2      
Hofors  1 1      
Hudiksvall 2 2 4      
Ljusdal 2 3 5      
Nordanstig   0      
Ockelbo  1 1      
Ovanåker 1 1 2      
Sandviken 2 2 4      
Söderhamn  1 1      
Härnösand 2 2 4      
Kramfors 2  2      
Sollefteå 3 1 4      
Sundsvall 1  1      
Timrå 1 1 2      
Ånge 1 1 2      
Örnsköldsvik 2 2 4      
Berg 1 1 2      
Bräcke 2 1 3      
Härjedalen 1 2 3      
Krokom 1 1 2      
Ragunda  2 2      
Strömsund  1 1      
Åre   0      
Östersund  1 1      
Bjurholm   0      
Dorotea  1 1      
Lycksele  1 1      
Malå   0      
Nordmaling   0      
Norsjö  1 1      
Robertsfors  1 1      
Skellefteå 3 1 4      
Sorsele  1 1      
Storuman  1 1      
Umeå 2 1 3      
Vilhelmina 1 1 2      
Vindeln  1 1      
Vännäs 1 2 3      
Åsele   0      
Arjeplog  1 1      
Arvidsjaur  1 1      

         
 
 
 


