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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 

parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under 

lagarna" RF 1:1 

 

Ovanstående citat slår fast en av de viktigaste principerna i den svenska lagstiftningen, 

nämligen att Sverige är en demokrati. Ett representativt statsskick innebär att 

medborgarna uttrycker sin vilja och sina åsikter genom att i val utse sina företrädare.1 

Vi talar till vardags gärna om lagstiftaren eller makthavarna som om de utgjorde 

fristående enheter, som finns till för att bestämma över oss. Orsaken till detta kan tänkas 

vara att både vi och våra representanter har slutat se representanterna som medborgarnas 

ombud gentemot förvaltningen och i stället börjat se dem som förvaltningens ombud 

gentemot medborgarna. Det skapas en "vi och de-känsla" och de valda representanterna 

kan uppfattas som en världsfrånvänd elit som inte kan, eller har intresse av, att sätta sig 

in i hur "vanliga" människor har det. Kritiker till det svenska representativa systemet 

anser att de politiska partierna har vuxit samman med de etablerade maktstrukturerna 

och därför ser det som sin uppgift att försvara hellre än att utmana den rådande 

ordningen.2 Kanske är detta en av riskerna med representativ demokrati, men finns det 

något bättre alternativ?  

 

Den tidigaste formen av demokrati sägs, som så mycket annat, ha uppfunnits av de 

gamla grekerna. Den form av demokrati som användes där var så kallad direkt 

demokrati, vilket innebär att medborgarna själva utövar sin makt och för fram sina 

åsikter, utan något mellanled. Man hade torgmöten där viktiga frågor diskuterades och 

där alla medborgare fick säga vad de tyckte. Torgen var förmodligen inte så mycket 

större än idag, men å andra sidan räknades inte kvinnor, utlänningar eller slavar som 

medborgare, så folkmassan var ändå hanterbar.3 Problemen med den direkta demokratin 

                                                 
1 Proposition 2001/02:80 s 20 
2 www.lf.svekom.se/demos (Kris för partierna?)  
3 Beetham, Boyle s 20 
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uppstod senare, då medborgarna började bli fler. Det blev helt enkelt praktiskt omöjligt 

att låta alla föra fram sina åsikter direkt. 

 

Den som är kritisk mot det representativa systemet kan hävda att den enda anledningen 

till att vi har ett representativt system idag är att är att det är det bästa system som man 

har kommit på hittills.4 Det har varit det enda system som är praktiskt genomförbart. 

Idag är förutsättningarna dock andra och det går inte att längre att lätt avfärda den 

direkta demokratin som något omöjligt. Onekligen är kommuninvånarna i exempelvis 

Tranås Kommun alldeles för många för att samla på torget, men med den nya 

informationstekniken blir det i stället möjligt att låta alla föra fram sina åsikter på ett 

virtuellt torg. Informationstekniken har gett större möjligheter både för medborgarna 

själva att inhämta information om vad kommunen sysslar med, och för de beslutande att 

inhämta åsikter från medborgarna. Det är med andra ord inte längre självklart vilket 

demokratiskt system som bör användas för att gynna medborgarinflytande. 

 

Att få medborgarna att engagera sig handlar naturligtvis till mycket stor del om att 

påverka attityder, men det krävs också ett normsystem och en organisation som tillåter 

och uppmuntrar till engagemang. I en demokrati ska den offentliga makten utgå från 

folket, men hur låter vi på bästa sätt folket utöva sin makt? 

 

1.2 Problemformulering 

Enligt vilken demokratisk modell bör den kommunala organisationen och det 

kommunala beslutssystemet utformas för att ge kommuninvånarna så bra möjlighet som 

möjligt att delta och engagera sig? 

 

1.3 Syfte 

1. Att göra en lättillgänglig sammanställning av de regler som finns idag, samt diskutera 

det nuvarande systemet och belysa eventuella brister. Meningen är att denna del ska 

kunna användas för att se vilka demokratihöjande åtgärder som är möjliga att 

genomföra redan med dagens regler. 

                                                 
4 Beetham, Boyle s 21 
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2. Att belysa och diskutera olika demokratiska modeller och utreda enligt vilken ett 

kommunalt beslutssystem bör utformas, för att ge kommuninvånarna så bra möjlighet 

som möjligt att utöva sin lagstadgade makt. 

 

1.4 Metod  

För att skaffa mig en inledande kunskap om ämnet har jag främst ägnat mig åt 

litteraturstudier. Jag har studerat lagtext och även förarbeten, i första hand för att utröna 

syftet bakom dagens regelverk och förstå hur olika bestämmelser är tänkta att användas. 

Jag har även studerat några av de "demokratiexperiment", som genomförts under de 

senaste åren. Genomgående har jag försökt vara kritisk till det material jag har läst i 

syfte att kunna ifrågasätta gamla mönster och beteenden och försöka hitta nya synsätt. 

Jag har med andra ord strävat efter att inte nöja mig med förklaringar av typen "så har vi 

alltid gjort och det är ingen som har klagat". 

 

1.5 Avgränsningar 

När jag pratar om kommuner i uppsatsen, så menar jag uteslutande primärkommuner. 

Jag kommer alltså inte att behandla landstingskommuner. Uppsatsen kommer att skrivas 

ur kommuninvånarnas perspektiv och jag kommer därför inte att diskutera huruvida de 

föreslagna formerna är  exempelvis kostnadsmässigt effektiva.  

 

Denna uppsats kommer att bygga på antagandet att människors attityder och beteenden 

har ändrats med tiden och att förutsättningarna för utövandet av demokrati är 

förändrade. Detta är demokratiutredningens uppfattning5 och jag kommer inte att 

ifrågasätta den med tanke på att jag varken är sociolog eller beteendevetare. 

 

Vidare kommer jag i uppsatsen visserligen att diskutera olika demokratimodeller, men 

jag kommer hela tiden att utgå ifrån min uppfattning om att demokrati i sig är bra som 

statsskick. Jag kommer alltså inte att belysa de alternativ till demokrati som finns.6 

 

                                                 
5 SOU 2000:1 och Prop. 2001/02:80 
6 Exempelvis diktatur och anarki. 
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1.6 Målgrupp 

Uppsatsen är skriven på uppdrag av Tranås kommun och tanken är att den ska läsas 

även av andra än jurister. Jag kommer därför i möjligaste mån undvika att använda mig 

av ett renodlat juridiskt språk och strävar efter lättillgänglighet och klarhet. Det är min 

förhoppning att uppsatsen ska kunna fungera som en utgångspunkt för vidare 

diskussioner om den kommunala organisationen och medborgarnas roll i 

beslutsfattandet. 

 

1.7 Terminologi 

Jag använder mig i uppsatsen ofta av begreppet medborgare. Anledningen till detta är 

att det är det begrepp som oftast används i litteratur och förarbeten. Viktigt att påpeka är 

härvid att ordet medborgare här inte har samma betydelse, som i uttrycket svensk 

medborgare. När jag talar om medborgare i uppsatsen inkluderas med andra ord även de 

människor som inte har svenskt medborgarskap. 
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2  Kommunal självstyrelse, organisation och beslutsfattande 

I detta kapitel kommer jag att redogöra grundläggande för den kommunala 

självstyrelsen, den kommunala organisationen och det kommunala beslutsfattandet. 

Kapitlet är uteslutande deskriptivt och läsare som känner sig väl hemmastadd i 

kommunallagen kan därför med fördel hoppa över detta kapitel och gå vidare till 

kapitel 3. 

 

2.1 Kommunal självstyrelse 

2.1.1 Inledning 

Det finns i skrivande stund 289 kommuner i Sverige. Som framgår av RF 1:1 bygger det 

svenska statsskicket på principen om kommunal självstyrelse. Definitionen av 

kommunal självstyrelse kan sägas vara att lokala enheter ombesörjer kollektivt 

finansierade förvaltningsuppgifter, varvid kommunmedlemmarna har möjlighet att fatta 

beslut och direkt medverka i förvaltningsprocessen.7  

 

Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre, som går tillbaka till landskapslagarnas 

samhälle. I Sverige, mer än i något annat europeiskt land, har ansvaret för den offentliga 

ekonomin hamnat hos lokala beslutsfattare. Sverige har med andra ord ett starkt 

kommunalt självstyre.8  

 

2.1.2 EU och det kommunala självstyret 

Inför EU-inträdet diskuterades ingående vilka konsekvenser detta skulle få för det 

kommunala självstyret.9 Farhågor uttalades bland annat om att kommunerna skulle 

tappa mycket av sin makt när det skapades ytterligare ett steg i makthierarkin. Idag kan 

vi se att kommunerna inte har fått mindre självständighet efter EU-inträdet. Tvärtom har 

möjligheterna att söka medel från EU kunnat ge kommunerna en större självständighet, 

eftersom det annars ofta är budgetarna som styr vad som kan göras. Som skydd för 

regionalt styre finns inom EU den så kallade subsidiaritetsprincipen, vilken innebär att 

                                                 
7 Gustafsson A s 11 
8 Svenska kommunförbundet s 99 
9 Se bland annat Kommunala konsekvenser av EG/EU 
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en fråga inte ska handhas på en högre nivå än nödvändigt. Principen innebär också att 

en högre nivå inte ska ingripa om den lägre nivån kan fullgöra sin uppgift. 10 

 

2.1.3 Varför kommunal självstyrelse? 

En av orsakerna till det kommunala självstyret är naturligtvis effektivitet. I Sverige 

gäller närhetsprincipen, som stadgar att beslut ska ske på så låg nivå som möjligt. Det är 

på sätt och vis självklart att ju närmare man kommer ett område desto mer vet man om 

det. Betydande skillnader mellan olika kommuner och deras uppbyggnad gör också att 

det skulle vara svårare att styra allt på central nivå.  

 

En annan anledning till kommunal självstyrelse kan tänkas vara att närheten till de 

beslut som fattas har ett värde för medborgarna. Vi kan anta att det anses 

eftersträvansvärt att människor ges möjlighet att delta i de beslut som angår dem. Redan 

i de tidigaste demokratiförsöken slog man fast att för att kunna eftersträva allas väl, 

måste medborgarna förstå vad som är gott för var och en, och därför bör de 

demokratiska enheterna vara så små som möjligt11 (Se även nedan om medborgar-

inflytandets värde avsnitt 4.1). 

 

2.2 Kommunernas ansvarsområden 

Sverige har tre nivåer i samhällsorganisationen: stat, landsting och kommun. 

Tyngdpunkten ligger på kommunerna. I ett internationellt perspektiv kan vi se att det är 

ovanligt att kommunerna har så stora ansvarsområden och speciellt att de även har rätt 

att ta ut skatt av medborgarna för att finansiera dessa områden. 

 

I kommunallagen 2:1 stadgas det att: 
Kommuner … får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har 

anknytning till kommunens … område eller [dess] medlemmar och som inte ska handhas av staten, 

en annan kommun … eller någon annan. 

Man brukar härvid tala om allmänintresset och lokaliseringsprincipen. Allmänintresset 

innebär att ett beslut måste vara knutet till ett allmänt intresse för kommunen, men det 

                                                 
10 Gustafsson A s 53 
11 Dahl s 26 f 
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betyder inte att beslutet måste beröra hela kommunen eller alla dess medlemmar. 

Lokaliseringsprincipen innebär att beslutet måste ha anknytning till kommunens 

område.12   

Praktiskt innebär detta att kommunerna idag enligt lag har ansvar för:  

 Socialtjänsten, där bland annat äldreomsorg och sociala biståndsfrågor ingår  

 Det offentliga skolväsendet för barn och ungdom  

 Plan- och byggfrågor  

 Hälso- och miljöskydd  

 Renhållning och avfallshantering  

 Räddningstjänst   

 Vatten och avlopp  

 Ordning och säkerhet. 

 

All annan verksamhet sker på frivillig grund från kommunens sida, till exempel:  

 Fritidsverksamhet 

 Kultur, bortsett från biblioteken 

 Bostäder 

 Energi 

 Näringsliv13 

 

Kommunernas uppgifter är inte permanenta, utan kan mycket väl förändras över tiden, 

vilket sker kontinuerligt. Viktigt att påpeka är att även om ansvaret för vissa uppgifter 

ligger på kommunerna, så innebär inte detta att kommunerna fritt får bestämma över 

verksamheten. Större delen av uppgifterna är reglerade i speciallagstiftning, som till 

exempel socialtjänstlagen och räddningstjänstlagen.14  

 

 

                                                 
12 Gustafsson A s 91f 
13 www.svekom.se (Svenska kommunförbundets hemsida) 
14 Gustafsson A s 20 
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2.3 Kommunal organisation 

2.3.1 Inledning 

”I riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutanderätten i kommunerna utövas 

av valda församlingar. Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter.” RF 1:7 

 

Ovanstående paragraf visar att principen om den representativa demokratin gäller även 

på kommunal nivå, vilket framgår av att beslutanderätten ska utövas av valda 

församlingar. Det finns idag en diskussion om sambandet mellan den nationella och den 

lokala demokratin. Det är lätt att tänka sig den kommunala demokratin som en slags 

”lillebror” till den nationella demokratin, men det är, som jag kommer att återkomma 

till, viktigt att komma ihåg att det på kommunal nivå handlar om en helt annan sorts 

politik och att det är inte är säkert att det system som fungerar bra nationellt även 

fungerar kommunalt och tvärtom. 

 

2.3.2 Kommunala val 

Val till kommunfullmäktige äger rum samma dag som riksdagsvalet, det vill säga den 

tredje söndagen i september vart fjärde år. Rösträtt vid de kommunala valen har den 

som är folkbokförd i kommunen, är minst 18 år gammal och är upptagen i en röstlängd. 

Även invandrare har alltså rösträtt, men det krävs att vederbörande har varit folkbokförd 

i kommunen minst tre år före valet.  

 

Diskussioner har förts om att kommunalvalen bör läggas på en annan dag än 

riksdagsvalen, men nyligen röstade riksdagen nej till det förslaget. Fördelar med att ha 

samma valdag är naturligtvis att det minskar administrationen och därmed kostnaderna. 

Det kan också tänkas att de kommunala valen få en viss draghjälp av att valen ligger på 

samma dag och att valdeltagandet på så sätt ökar. Författningsutredningen gör gällande 

att det är troligt att skilda valdagar skulle leda till ett lägre deltagande i kommunalvalen. 

Det finns också risk för att medborgarna får svårt att se sambandet mellan politik på 

nationell och på lokal nivå.15 Nackdelen med samma valdag är att de kommunala valen 

riskerar att hamna i skymundan. Uppmärksamheten och mediebevakningen fokuseras 

på det nationella valet. Det är då lätt att se enbart till de nationella frågorna och det blir 

                                                 
15 SOU 2001:65 s 241f 
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mer och mer uppenbart att kommunal politik inte handlar om samma sak. En sak som 

visar på detta är att antalet väljare som röstar på olika partier i riksdagsvalet och 

kommunalvalet ökar. 1994 röstade hela 21% av väljarna på olika partier i riksdagsvalet 

och kommunalvalet.16 Antalet småpartier, som inte styrs av någon ”storebror” på 

nationell nivå vinner också allt mer plats i kommunfullmäktige. Efter 1998 års val finns 

sammanlagt 158 partier representerade i kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i 

landet. Det ökade antalet partier kan bero på att medborgarna anser att de etablerade 

partierna har svårt att fånga upp och kanalisera lokala problem.17  

 

2.3.3 Fullmäktige 

I varje kommun ska det enligt kommunallagen finnas en kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige är det enda organ som väljs direkt av medborgarna och som ska 

sammanträda offentligt. Man kan därför säga att fullmäktige är det enda helt 

demokratiska organet. Fullmäktige är också det främsta beslutande organet. Viktigt att 

tänka på är dock att den ökade politiseringen av kommunalpolitiken gör att alla 

ledamöter är invalda på partilistor och är beroende av ett parti även i verksamheten som 

företrädare för väljarna.18 

 

Fullmäktiges uppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller frågor som 

är av större vikt för kommunen. Detta innebär enligt kommunallagen: 

 Mål och riktlinjer för verksamheten 

 Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 

 Nämndernas organisation och verksamhetsformer 

 Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 

 Val av revisorer och revisorsersättare 

 Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda 

 Årsredovisning och ansvarsfrihet 

 Folkomröstning  

 

                                                 
16 Gustafsson A s 144 
17 www.lf.svekom.se/demos  (Kris för partierna? s 12) 
18 Gustafsson A s 163 
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Fullmäktige är också kommunens opinionsorgan, vilket bland annat innebär att man 

behandlar motioner och interpellationer från fullmäktiges ledamöter.19 Fullmäktige 

sammanträder efter en sammanträdesplan som de själva sätter upp. Sammanträden ska 

också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av ledamöterna begär det. 

Sammanträdena ska vara offentliga och det är vanligt med TV- eller radiosändningar 

från fullmäktiges sammanträden. 

 

2.3.4 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och är en kommunal nämnd. Den ska leda och 

samordna verksamheten i de övriga nämnderna. Som nämnts kan man inte sätta 

likhetstecken mellan nationell och kommunal organisation, men som liknelse kan ändå 

användas att om fullmäktige är den kommunala riksdagen så är styrelsen regeringen. 

Det är styrelsen uppgift att bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som ska 

handläggas av fullmäktige. Styrelsen ska också: 

 Handha den ekonomiska förvaltningen 

 Verkställa fullmäktiges beslut 

 Fullgöra fullmäktiges uppdrag i övrigt 

 

2.3.5 Övriga kommunala nämnder 

Nämnderna utses av fullmäktige och har till uppgift dels att bereda de ärenden som 

fullmäktige ska besluta om och dels att sköta förvaltning och verkställighet av 

fullmäktiges beslut. Det är fullmäktige som beslutar om nämndernas 

verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Genom den nya kommunallagen 1991 

gavs kommunerna större frihet att organisera sina nämnder. Det står därför varje 

kommun fritt att tillsätta de nämnder man anser sig ha behov av. Dock stadgas att det 

måste finnas nämnder för bland annat: 

 Ledning av grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning 

 Förebyggande hälsoskydd, miljökontroll och allmänhygienisk standard 

 Byggnadsplanering och tillämpning av PBL 

  

                                                 
19 Gustafsson A s 166 
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 Tillämpning av socialtjänstlagen, social planering och uppsökande social 

verksamhet 

 Ansvaret för de allmänna valens genomförande 

 

2.3.6 Förtroendevalda 

Förtroendevalda definieras i kommunallagen som ledamöter och ersättare i kommun-

fullmäktige, kommunala nämnder, fullmäktigeberedningar samt revisorer och 

revisorsersättare. Tanken är att de förtroendevalda ska vara ett mellanled mellan 

kommuninvånarna och den kommunala verksamheten. För att kunna bli förtroendevald 

måste man vara medlem i ett politiskt parti och bli nominerad av partiet. De 

förtroendevalda bär enligt kommunallagen ytterst det politiska och juridiska ansvaret.20 

Det politiska ansvaret gäller gentemot väljarna och partiet och kan utkrävas för beslut 

som visserligen är lagliga, men ändå olämpliga. Den största möjligheten att utkräva 

detta ansvar finns vid valen. Kommuninvånarna får helt enkelt låta bli att rösta på 

personen vid nästa val.  

 

Antalet kommunala förtroendevalda har minskat drastiskt, vilket främst beror på 

kommunsammanslagningarna. 1951 fanns det ca 200 000 förtroendevalda, medan 

siffran 1995 hade sjunkit till 48 000. Med tanke på att antalet kommuner under samma 

tidsperiod hade minskat från 2 500 till 288 är kanske inte minskningen så konstig. Om 

man i stället ser till antalet förtroendevalda per kommun så låg genomsnittet 1951 på 80 

stycken och 1995 på 166 stycken.21 Viktigt att tänka på är att trots denna ökning av 

förtroendevalda per kommun så blir det fortfarande färre förtroendevalda i relation till 

antalet kommuninvånare, eftersom antalet invånare i varje kommun har ökat. 

 

2.3.7 Politiska partier 

De politiska partierna utgör basen för de förtroendevaldas arbete i kommunen. Det är 

partiernas uppgift att nominera kandidater till kommunfullmäktige och de kommunala 

nämnderna. Partiernas organisation och verksamhet är inte lagreglerad, men tanken är 

även att partierna ska fungera som ett mellanled mellan kommuninvånarna och de 

                                                 
20 Gustafsson A s 122 
21 A.a. s 126 
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förtroendevalda mellan valtillfällena.22 Genom partiernas lokala organisationer etableras 

en politiskt styrning i partierna som har blivit mer och mer påtaglig. Dels är det 

partierna som nominerar kandidater till fullmäktigelistorna och dels är det vanligt att 

partiet under mandattiden påverkar ”sina” fullmäktigeledamöters verksamhet. Det är 

också vanligt att partierna kontinuerligt har möten före fullmäktiges sammanträden och 

behandlar ärendelistan.23 

 

2.3.8 Tjänstemän 

Samtidigt som de förtroendevalda har blivit allt färre har antalet tjänstemän inom 

kommunerna ökat kraftigt. Detta har lett till att relationen mellan förtroendevalda och 

tjänstemän nu är helt omvänd.24 Tjänstemännen anställs av kommunen och är med 

andra ord inte demokratiska representanter för kommuninvånarna.  

 

2.4 Beslutsfattande 

2.4.1 Inledning 

Nedanstående figur visar översiktligt hur beslutsfattandet i ett ärende generellt sett går 

till i en kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Gustafsson A s 136 
23 A.a. s 143 f 
24 A.a. s 127 
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2.4.2 Motioner 

En motion är det viktigaste sättet för en ledamot att utöva inflytande i fullmäktige. Det 

är i motionerna som olika förslag till åtgärder framförs. Motioner kan väckas både av 

enskilda ledamöter, från partiers fullmäktigegrupper och av grupper av representanter 

från olika partier. I kommunallagen finns bestämmelser om att en motion bör beredas så 

att fullmäktige kan fatta beslut senast ett år efter att motionen väcktes.25 

 

2.4.3 Remissförfarande 

Remissförfarandet är vanligt och sker oftast till interna kommunala organ eller till 

föreningar och sammanslutningar i kommunen. Förfarandet innebär att de olika remiss-

mottagarna får ta del av förslaget och meddela sina synpunkter.26 

 

2.4.4 Beredning 

Varje ärende måste beredas antingen av en nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 

Med beredning menas att ett ärende ska förberedas så att fullmäktige kan fatta ett beslut 

som är grundat på både fakta, kännedom om opinionsläget och konsekvenser av 

beslutet. Inom nämnderna sker beredningen oftast av tjänstemän, men det är de 

förtroendevalda som har det yttersta ansvaret.27 

 

Kommunstyrelsen ska alltid ha rätt att yttra sig i ärenden som beretts av annan än 

styrelsen. Kommunstyrelsen är också det organ som är ansvarigt för att ett ärende är 

vederbörligt berett innan det framställs för fullmäktige för beslut. Fullmäktige har också 

en möjlighet att som en del av beredningen av ett ärende inhämta synpunkter från 

medborgarna. Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller 

liknande förfarande (se vidare om folkomröstning nedan avsnitt 9.2).28 

 

                                                 
25 Gustafsson A s 173 f 
26 A.a. s 175 
27 A.a. s 183 
28 A.a. s 174 f 
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2.4.5 Yttrande 

När debatten i en fråga är slut ska ordföranden sammanfatta och tillkännage framställda 

yrkanden. Debatten får inte förklaras avslutad förrän alla anmälda talare har fått tillfälle 

att yttra sig. Ett yttrande sker även av kommunstyrelsen.29  

 

2.4.6 Beslut 

En fråga ska formuleras så att den kan besvaras med ja eller nej och sedan genomförs 

omröstning bland ledamöterna. Ledamot har möjlighet att reservera sig mot beslut i 

syfte att markera sitt ogillande med ett beslut. Reservationer får endast göras av 

enskilda ledamöter och alltså inte av partigrupper.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Gustafsson A s 178 
30 A.a. s 178 f 
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3 Maktfördelningen 

3.1 Inledning 

Som jag nämnt ovan i avsnitt 2.3.6 så har antalet förtroendevalda minskat, medan 

antalet tjänstemän har ökat. Man kan naturligtvis se en fara i att mer och mer av makten 

förflyttas från folkets valda representanter till anställda tjänstemän. Det är därför viktigt 

att politikernas styrning av tjänstemännen är stark, för att folkets val faktiskt ska slå 

igenom i den kommunala verksamheten.31  

 

Tanken är att politikerna ska ägna sig åt frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, 

omfattning och kvalitet och att tjänstemännen ska ägna sig åt den praktiska implemen-

teringen. Det finns dock ingen lagstadgad gräns mellan politiker och förvaltning utan 

regeringen menar att samspelet ska bygga på en god systemförståelse, förtroende och 

flexibilitet32  

 

I boken 80 frågor och svar om demokrati nämns att det kan finnas en oro för att 

tjänstemännen, som inte är bundna av viss politik, kan ge ”vinklade råd” till politikerna, 

som ofta är påtagligt mindre kunniga. Författarna påpekar dock att denna oro ofta är 

obefogad.33  

 

3.2 Beslutsfattande 

Som nämnts är kommunfullmäktige det enda organ som väljs direkt av 

kommuninvånarna. Vi har även sett att fullmäktige är det organ som ska besluta i alla 

ärenden som är principiella eller av stor vikt för kommunen. I praktiken är det dock inte 

alltid fullmäktige som ensamt beslutar. Vi kan se en trend mot att fullmäktige 

sammanträder mer och mer sällan och det är inte alltid säkert att det sker en gång i 

månaden. Fullmäktige kan i stället välja att delegera en del av sin beslutanderätt till 

nämnderna. Stadgandet i kommunallagen 6:34 anger vad som inte får delegeras. En 

tolkning enligt principen "allt som inte är förbjudet är tillåtet" lämnar därmed en ganska 

                                                 
31 Olsen J s 66 
32 SOU 1989:108 s 130f 
33Beetham, Boyle s 90 
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stor möjlighet till delegering av beslut. Nämnderna kan vidare delegera beslutanderätt 

till de anställda tjänstemännen. Viktigt att påpeka är att delegationsmöjligheterna inte 

förändrar de förtroendevaldas ställning, utan att det fortfarande är de förtroendevalda 

som har det yttersta ansvaret för verksamheten, både juridiskt och politiskt.34 

 

Regeringen har nyligen poängterat att kommunfullmäktige är det enda direktvalda 

organet och det är viktigt att det har en central roll i beslutsfattandet. Kommunerna har 

därför ett ansvar att inte delegera allt för många uppgifter till sina nämnder på ett sätt 

som inskränker fullmäktiges kompetens.35  

 

3.3 Beredning 

Det är också tydligt att det mesta arbetet egentligen sker på nämndnivå och där av 

anställda tjänstemän. När ett förslag till beslut väl presenteras för fullmäktige är det inte 

alls säkert, eller ens troligt, att det är fullmäktigeledamöterna som har den största 

kunskapen om vad förslaget innebär. Ledamöterna har ofta helt enkelt att lita på de 

uppgifter som de får från nämnder eller fullmäktigeberedningar. Frågan man bör ställa 

sig är alltså vilken möjlighet ledamöter i fullmäktige egentligen har att påverka ett 

beslut när det väl kommit till fullmäktige. 

 

3.4 Diskussion 

I realiteten kan en ökad tjänstemannaorganisation innebära att viktiga beslut utformas 

från början till slut av tjänstemän. I så fall uppstår det som demokratiutredningen kallar 

”demokratins svarta hål”, vilket går ut på att de som beslutar om medborgarnas välfärd 

är anställda tjänstemän. Utöver att dessa inte är demokratiskt valda så är problemet med 

detta att det kan vara svårt att kunna utkräva ansvar av någon. Även om det skulle vara 

så att tjänstemännen gör det mesta av arbetet, så är det viktigt att betona att det 

fortfarande är de förtroendevalda som är ytterst ansvariga gentemot medborgarna.36 

 

                                                 
34 Bohlin s 74 
35 Prop 2001/02:80 s 71 
36 SOU 1998:55 s 47 
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Viktigt att tänka på är samtidigt att tjänstemännen är en nödvändig del av kommunens 

organisation. Den väldiga tillväxten av den kommunala verksamheten gör att politikerna 

inte kan sköta allt. De måste alltså ha hjälp av anställda. Det är också så att relationen 

mellan kommunalpolitiker och kommunala tjänstemän har förändrats för att styrningen 

ska vara praktiskt möjlig.37  Jag vill därför inte på något sätt hävda att det är fel att 

delegera ansvar till tjänstemannaorganisationen. Det som är viktigt är bara att fråga sig 

om det är förvaltningen som har blivit även initiativtagare i kommunalpolitiken.  

 

Om man väljer att se kommunfullmäktige som folkets representanter, så är det inte 

meningen att tjänstemännen ska initiera ärenden, bereda dem, påverka fullmäktiges 

beslut och sedan verkställa besluten. Risken för detta ökar om styrningen av 

förvaltningen utformas som ram-, mål- och resultatstyrning, som överför ansvaret för 

den faktiska utformningen av politiken till tjänstemännen.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Olsen s 82 
38 www.lf.svekom.se/demos (Hotet mot demokratin  s 250)  
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4 Medborgarinflytande 

4.1 Vad är medborgarinflytande? 

Ordet medborgarinflytande har onekligen en positiv klang. Jag har svårt att tänka mig 

att vare sig staten eller kommunerna vill att medborgarna inte ska ha något inflytande. 

Begreppet i sig är dock inte okomplicerat. Det går att tänka sig många olika former av 

medborgarinflytande och det är svårt att säga hur mycket som krävs för att det ska 

räknas som om medborgaren har faktiskt inflytande. Nedan har jag listat fyra olika 

nivåer och kommer att ge min syn på om de kan räknas som inflytande. 

 

1. Invånarna har insyn i vad kommunens företrädare gör. 

”Du kan få reda på vad vi redan har bestämt.” 

Denna nivå uppnås redan idag. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och 

medborgarna har rätt att få reda på vad som har beslutats. Många kommuner lägger 

även ut fullmäktiges protokoll på sin hemsida. Enligt min mening kan den här nivån inte 

helt klassas som medborgarinflytande. Visserligen innebär informationsinhämtning att 

den enskilde medborgaren inte är helt passiv mellan valen, men eftersom det inte går att 

påverka i det här skedet så tycker jag inte att man kan prata om något egentligt 

inflytande.  

 

2. Invånarna kan få möjlighet att lämna sina åsikter i olika frågor. 

”Vi bestämmer vilken fråga som ska diskuteras och du kan få säga vad du tycker, men 

det är inte säkert att vi gör som du vill.” 

På den här nivån finns det ett visst medborgarinflytande. Fullmäktige kan inhämta 

synpunkter på aktuella frågor från medborgarna, exempelvis genom folkomröstningar, 

samråd eller opinionsundersökningar. Det står här klart att det handlar om ett visst 

deltagande för medborgarna, men anledningen till att jag fortfarande tycker att vi endast 

befinner oss i gränslandet till inflytande beror dels på att kommunen vid dessa 

förfaranden inte har någon skyldighet att göra som medborgarna vill, och dels på att 

medborgarna bara får yttra sig i de frågor som redan har initierats av fullmäktige. 
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3. Invånarna har rätt att initiera egna frågor. 

”Du får ge förslag på vad vi ska diskutera och sedan ge din åsikt i frågan.” 

Den här nivån skiljer sig från nivå 2 genom att medborgarna inte enbart får yttra sig i de 

frågor som fullmäktige redan tagit upp utan även får ta upp egna frågor, vilket gör att 

inflytandet blir starkare. Ett sätt att uppnå denna nivå är genom att ge medborgarna rätt 

att initiera frågor i fullmäktige. 

 

4. Invånarna har beslutanderätt i frågor. 

”Vi frågar dig vad du tycker och gör sedan som du säger.” 

I denna nivå handlar det om direkt demokrati. Medborgarna har fullt inflytande genom 

att de får besluta i ärenden. Möjligen kan man tänka sig en uppdelning mellan 4a och 4b 

inom denna nivå, där 4a innebär att medborgarna har beslutanderätt i frågor som 

fullmäktige bestämmer och 4b att medborgarna själva initierar frågor och sedan beslutar 

i dessa. Beslutanderätt i frågor skulle kunna uppnås exempelvis genom beslutande folk-

omröstningar, men dessa är idag inte lagliga på kommunal nivå. 

 

4.2 Varför vill vi att medborgarna ska engagera sig? 

4.2.1 Inledning 

"Kommunal demokrati innebär att kommuninvånarna ska ha möjlighet att direkt eller indirekt 

utöva inflytande på kommunala beslut genom allmänna val, rösträtt, yttrandefrihet och fri 

partiverksamhet."39 

 

Den här uppsatsen syftar till att hitta nya vägar för medborgarinflytande, men måste vi 

då inte först ställa oss frågan varför det är önskvärt med mer medborgarinflytande? Vi 

kanske ser det som en självklarhet att människor ska få vara med och påverka sin egen 

situation, men finns det något egentligt värde i deltagandet, för staten eller för den 

enskilde medborgaren? 

 

Demokratiutredningen gör ett intressant uttalande om att det inte går att utgå ifrån att 

demokrati är effektivare än något annat samhällsskick. Utredningen säger sig i stället 

lägga en moralisk grund för det demokratiska program den förespråkar.40  

                                                 
39 Gustafsson A s 11 
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4.2.2 Argument mot medborgarinflytande 

Det har funnits många motståndare till demokrati och då främst till deltagardemokrati 

genom tiderna. Bland dem finns Platon, som propagerade för den "evigt lockande idén", 

att de som vet bäst ska styra.41 Tanken bakom detta synsätt är att man ifrågasätter om 

människor är kompetenta nog att styra sig själva. Det bästa för både samhället och dess 

individer är därför om styret begränsas till de personer som är kvalificerade nog.42 

 

Denna tanke kan till en början verka absurd och demokratifientlig, men både i 

representativa och direkta demokratier kan det finnas inslag av elitism. Som nämnts fick 

inte kvinnor, utlänningar och slavar delta i den direkta demokratin i det klassiska 

Grekland. Här i Sverige fick inte kvinnor delta i den representativa demokratin förrän 

1921. Till och med idag kan vi se spår av den elitistiska tanken, vilket visar sig i att 

personer under 18 år inte får rösta. Bakom detta ligger precis samma tanke som vi nyss 

fördömde; de anses inte vara tillräckligt kompetenta för att styra sig själva.  

 

Vi ser därmed att det kan finnas argument för att det ligger ett större värde för både 

samhället och den enskilde medborgaren i att ha en styrande elit. Vad finns det då som 

talar för motsatsen? 

 

En viktig kritik mot det elitistiska synsättet ovan är att det utgår ifrån att vissa sanningar 

är objektiva och att insikter om dessa utgör en vetenskap. Om det finns en absolut 

sanning så kanske vi kan enas om att en upplyst elit lättare skulle kunna finna den 

sanningen. Problemet uppstår om vi i stället anser att det inte finns någon absolut 

sanning. Risken är då att de som enväldigt styr förväxlar sina egna övertygelser med 

den enda sanningen.43  

 

4.2.3 Argument för medborgarinflytande 

Om vi i stället utgår ifrån att det inte finns någon absolut sanning utan att den skapas av 

ett samarbete mellan enskilda, måste vi ta ställning till om deltagande i den 

                                                                                                                                               
40 SOU 2000:1 s 17 
41 Dahl s 24 
42 A.a. s 63 ff 
43 A.a. s 71 ff 
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demokratiska processen har ett värde i sig. Grekerna hävdade att en bra stad är en stad 

som skapar goda medborgare, befordrar deras lycka och uppmuntrar dem att handla 

rätt.44  

 

Engagemang innebär att alla människor aktivt tar del i samhället - röstar i enskilda val, 

håller sig informerad om politiska händelser och är medlem i föreningar. Ett syfte med 

engagemanget kan vara att medborgarna ska företräda sina egna intressen och samtidigt 

lära sig att förstå hur andra människor har det i samhället. Samhällsengagemanget 

hjälper oss att sätta in våra egna behov i ett bredare perspektiv. Det har sagts att "en 

politiskt intresserad människa är en mer tolerant människa". 45 Mot argumentet att 

människor inte är kompetenta nog att bestämma över sig själva kan man hävda att 

förmågan att kunna ta ansvar är en förmåga som, likt andra förmågor, behöver 

utvecklas.46 Demokratiutredningen anser här att det inte är frågornas storlek som har 

betydelse, utan processen i sig och samtalet mellan de berörda personerna. Det är där 

medborgarna utvecklas.47 

 

Ovanstående resonemang visar att det mycket väl går att hävda att medborgardeltagande 

har ett värde i sig. För den enskilde utgör det naturligtvis ett värde att få möjlighet att 

utvecklas och se ett vidare perspektiv, men det kan också sägas finnas ett värde för 

staten att ha engagerade medborgare. Människor som utvecklas och ökar sina förmågor 

kan bättre bidra till att utveckla samhället. Passiva människor stagnerar och slutar 

utvecklas och det är inte önskvärt vare sig ur den enskildes eller ur statens perspektiv.  

 

4.2.4 Demokrati som marknadsföring48 

Intressant att se är att Tranås kommun använder sig av demokrati för att marknadsföra 

sig gentemot enskilda. I Tranås kommun vill man, enligt eget material, skapa ”en 

demokrati som verkligen fungerar [och] som medger insyn och ger alla en möjlighet att 

påverka”. Uttalandet verkar onekligen bygga på en stark tilltro till att enskilda kan och 

                                                 
44 Dahl s 25 
45 A.a. s 96 
46 A.a. s 69 
47 SOU 2000:1 s 34 
48 Material från Tranås kommun 
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vill engagera sig i sina angelägenheter. Vi har demokrati i en viss form i samtliga 

kommuner redan idag eftersom kommuninvånarna väljer sina representanter till 

fullmäktige, men Tranås kommun verkar här hävda att ”riktig” demokrati betyder mer 

än så. 

 

4.3 Utvecklingen av tanken om medborgarinflytande 

4.3.1 Inledning 

Statsskicket i Sverige bygger, som nämnts, på representativ demokrati, men det har 

samtidigt under lång tid påpekats att det representativa statsskicket med fördel kan 

kompletteras med medborgardeltagande. Frågan vi kan ställa oss är om detta bara är 

vackert prat, eller om det faktiskt har skett lagförändringar som har underlättat 

medborgarengagemang. Nedan har jag samlat citat om medborgarinflytande ur några av 

de propositioner som behandlar demokrati och makt. Efter varje citat kommer jag att 

sammanfatta vilka förändringar i riktning mot medborgarinflytande som skedde.  

 

Möjligen kan man anse att citaten är tagna lite ur sitt sammanhang, men mitt grundsyfte 

är att visa att tanken om medborgarinflytande inte är ny, utan har förekommit i 

demokratidebatten under många decennier. 

 

4.3.2 Citat och utveckling 

 Proposition 1975/76:187 om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m. 
"I detta sammanhang uppkommer frågan om ett mer direkt deltagande från medborgarnas sida i 

beslutsprocessen kan öka intresset för kommunala frågor och ge besluten en starkare demokratisk 

förankring."49  

 
"Utredningen anser att partiernas strävan att utveckla kontakten med medborgarna bör 

underlättas och stödjas."50 

 

 "Självfallet representerar varje alternativ till ett ökat direkt inflytande för den enskilde väljaren 

något av ett demokratiskt ideal."51 

                                                 
49 Proposition 1975/76:187 s 161 
50 A.prop. s 162 
51 A.prop. s 166 

 25



Propositionen ledde fram till införandet av en ny kommunallag. När det gäller 

medborgarinflytandet så var en av de största förändringarna att det infördes en paragraf 

om rätten att inhämta synpunkter från medborgarna genom kommunala 

folkomröstningar.  

 

Proposition 1986/87:91 om aktivt folkstyre i kommuner och landsting 
"Ett vidgat direkt medborgerligt deltagande i den kommunala verksamheten är väsentligt och bör 

stimuleras."52  

(Dock påpekas efteråt att detta inflytande ska vara förenligt med den representativa 

demokratins princip) 

 

En paragraf infördes i kommunallagen, med lydelsen att nämnderna ska använda sig av 

samrådsförfarande, med andra ord att brukarinflytande ska stimuleras. 

 

Proposition 1990/91:117 om en ny kommunallag 
"Även om vi starkt betonar värdet av den representativa demokratin, vill vi också utveckla 

medborgarinflytandet i den kommunala verksamheten i former som är förenliga med denna 

princip."53 

 
"Medborgarperspektivet måste genomsyra arbetet med att finna effektiva arbetsformer i 

kommuner och landsting."54 

 

Paragrafen om kommunala folkomröstningar kvarstod i det ursprungliga skicket. Ingen 

egentlig förändring skedde vad gällde medborgarinflytandet. 

 

Proposition 2001/02:80, Demokrati för det nya seklet 
"Den svenska demokratin bör kännetecknas av ett brett medborgerligt deltagande inom ramen för 

den representativa demokratin."55 

 

"Ett av de långsiktiga målen är således att medborgarna skall ges bättre möjligheter att delta I 

och påverka den demokratiska processen."56 

                                                 
52Proposition 1986/87:91 s 14  
53 Proposition 1990/91:117 s 17 
54 A.prop. s 26 f 
55 Proposition 2001/02:80s 27 
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Vissa ganska långtgående förändringar föreslås i propositionen. Bland annat föreslås att 

medborgarna ska ges initiativrätt i fullmäktige och att enskilda medborgare ska kunna 

bli invalda i nämnder.  
 

4.3.3 Diskussion 

Som synes är tanken om medborgarinflytande inte något nytt fenomen, utan har funnits 

under ett antal år. Det jag vill visa på med ovanstående citat är dock att lagstiftningen 

kan sägas vara en aning långsam. När jag ser tillbaka på de förändringar som skett både 

vad gäller människor och teknik, så vill jag hävda att lagstiftningen inte alltid ”hinner 

med” utvecklingen. I utredning efter utredning hävdas att medborgarinflytandet är 

viktigt och bör främjas, men det ges lagstiftningsmässigt inte lika mycket utrymme. 

 

Intressant att diskutera är dock, vilket kommer framgå än tydligare i kapitel 4.4, hur 

lagstiftningen bör utformas. Jag har redan slagit fast att tanken bakom den kommunala 

självstyrelsen är att det skulle vara svårt att reglera kommunernas verksamhet centralt. 

Frågan är då om en kommunallag verkligen bör bestämma alltför ingående enligt vilken 

demokratisk modell kommunerna ska utforma sin organisation. Möjligheterna att 

använda sig av direkt demokrati genom exempelvis folkomröstningar kan skilja sig åt 

mellan olika kommuner. Vissa projekt kan utan tvekan vara lättare att genomföra i 

mindre kommuner.  

 

Min uppfattning är därför att lagstiftningen inte ska reglera kommunernas verksamhet 

alltför mycket. Däremot är det möjligt att stadga vilka demokratiska principer 

organisationen ska bygga på. Idag nämns endast den representativa demokratin, trots att 

diskussioner länge har förts om att den direkta demokratin bör användas som ett 

komplement. Enligt min mening bör denna uppfattning framgå av lagtexten och jag 

föreslår därför att  det i kommunallagen förs in en bestämmelse om att kommunerna bör 

organiseras enligt principen om representativ demokrati och med utgångspunkt från att 

deltagardemokrati bör främjas i så hög grad som möjligt. 

 

                                                                                                                                               
56 Proposition 2001/02:80s 33 
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4.4 Möjligheter till medborgarinflytande i dagens kommunallag 

I detta kapitel kommer jag att systematiskt gå igenom vilka kanaler för inflytande som 

finns i dagens kommunallag och undersöka vilka av dessa som är öppna för enskilda 

medborgare. Under varje paragraf kommer jag att diskutera eventuella förändringar som 

jag anser bör genomföras. 

 
3:7 För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som skall avgöras av 

fullmäktige får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar. En sådan beredning skall bestå av en 

eller flera förtroendevalda. 

 

Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag på att även andra än redan förtroendevalda 

ska kunna väljas in i fullmäktigeberedningar.57 Det finns enligt min mening ingen 

egentlig anledning till varför detta bara skulle gälla förtroendevalda. Tvärtom kan en 

beredning vara ett bra sätt att introduceras i enskilda frågor. 

 

Som komplement till att välja in enskilda medborgare i fullmäktigeberedningar föreslår 

regeringen även att fullmäktigeberedningarnas sammanträden ska kunna vara offentliga. 

Denna möjlighet finns idag vad gäller nämndberedningar, men inte 

fullmäktigeberedningar. Det finns enligt regeringen ingen orsak till varför öppenheten 

ska vara mer begränsad i fullmäktigeberedningar än i nämnder.58  

 

Som jag har nämnt ovan anser jag att det är i beredningarna som den största möjligheten 

att påverka ett beslut sker och det vore ett ypperligt tillfälle att släppa in medborgarna i 

processen. Påpekas bör dock att stort ansvar ändå kommer att läggas på de enskilda 

kommunerna, eftersom det i lagstiftningen förmodligen kommer att handla om en 

möjlighet och inget obligatorium att välja in enskilda medborgare. 

 
4:23 Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss 

nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i 

besluten. 

 

                                                 
57 Proposition 2001/02:80 s 95 
58 A.prop. s 108 
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Av samma skäl som i paragrafen ovan anser jag att denna möjlighet även bör innefatta 

möjligheten att låta enskilda medborgare närvara vid sammanträdena och delta i 

överläggningarna. Viktigt att påpeka är att det i denna paragraf kan bli frågan om 

skillnaden mellan medborgarinflytande i nivå 1 eller nivå 2 beroende på hur mycket den 

enskilde egentligen får att säga till om. 

 
5:21 Fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter skall ha rätt att delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 

 

Denna paragraf möjliggör för fullmäktige att låta enskilda medborgare delta i 

överläggningar. Även här ligger dock mycket av ansvaret på kommunerna och inte på 

lagstiftaren, eftersom det handlar om en rätt, men inte en skyldighet. 

Medborgarinflytandet stannar här också på nivå 2, eftersom det endast handlar om de 

frågor som fullmäktige redan initierat. 

 
5:23 Ärenden i fullmäktige får väckas av: 

1. en nämnd 

2. en ledamot genom motion 

3. revisorerna eller revisorsersättarna […] 

4. en fullmäktigeberedning […] 

5. styrelsen i [kommunala bolag] 

 

Ärende om att hålla folkomröstning i viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst fem 

procent av de röstberättigade kommun […]medlemmarna. 

 

Ärende i fullmäktige får alltså idag inte väckas av enskilda utom vad gäller fråga om 

kommunala folkomröstningar. Huvudregeln är att fullmäktige inte är skyldigt att 

besvara framställningar från enskilda. Den möjlighet som idag finns för 

kommunmedlemmarna är att ta kontakt med exempelvis ledamot i fullmäktige och be 

denne ta upp frågan.59 Regeringen anser att det bör införas en möjlighet för medborgare 

att väcka ärende i fullmäktige. Denna rätt bör då enligt regeringen även ges till barn och 

ungdomar och även av alla andra som är folkbokförda i kommunen. Det gäller med 

andra ord även invandrare, även om de inte bott i kommunen i tre år.60  

                                                 
59 Gustafsson A s 175 
60 Proposition 2001/02:80 s 52 
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Försök har på några ställen gjorts med att låta enskilda medborgare väcka frågor i 

fullmäktige. I Kalix kommun, med ca 18 000 invånare, har man ett system där 

medborgarna får lämna så kallade medborgarförslag till kommunfullmäktige. Systemet 

fungerar enligt kommunen självt bra, och det handlar inte om någon överhopning av 

fullmäktige. Antalet initiativ är ett par stycken per fullmäktigesammanträde.61 

 

Med stöd av ovanstående resonemang anser jag  att detta är ett självklart sätt att 

involvera medborgarna i beslutsprocessen och att en ändring i lagen bör genomföras, 

med lydelsen att även kommunmedlem har rätt att väcka ärende i fullmäktige. 

 
6:19 En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller 

beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos kommunen eller en särskild 

sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. 

 

6:19a En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att 

dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. 

 

Här är det viktigt att observera att det är en stor skillnad mellan att ett sammanträde är 

offentligt och att det faktiskt ges möjlighet att delta i och påverka diskussionen. Frågan 

kommunerna behöver ställa sig är om man kan använda sig av den här möjligheten för 

att samtidigt låta medborgarna uttrycka sina åsikter eller om man bara kan använda det 

som ett sätt att säga "om du är intresserad av att få veta vad vi bestämmer så är du 

välkommen". Det handlar alltså praktiskt taget om skillnaden mellan nivå 1 och nivå 2 i 

avsnitt 4.1.  
 

6:22 En nämnd skall välja utskott mellan ledamöterna och ersättarna i nämnden. 

 

Även här känns det som en naturlig utveckling att arbetsutskotten ska kunna bestå av 

andra än bara ledamöter och ersättare i nämnden. Paragrafen bör därför enligt min 

mening ändras så att nämnderna får rätt att ta in enskilda medborgare i utskotten.  

 

 

 

                                                 
61 www.lf.svekom.se/demos (Kalix kommun s 5) 
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5 Att öka medborgarinflytandet 

5.1 Inledning 

Vi har tidigare sett att det kan finnas ett värde i att öka medborgarnas inflytande och att 

steg har tagits i den riktningen. På olika ställen i landet har vissa så kallade 

”demokratiexperiment” genomförts och jag kommer nedan att diskutera några av dem. 

 

5.2 Medborgarpaneler och medborgarråd  

Skapandet av en medborgarpanel går till så att man slumpmässigt lottar fram ett urval 

medborgare som sedan bjuds in till en diskussion om aktuella ämnen. Deltagarna får 

möjlighet att läsa in sig på ämnet samt att diskutera med varandra, experter och 

politiker. Det slumpmässiga urvalet gör att medlemmarna är i alla fall statistiskt 

representativa för samtliga medborgare. Med en positiv inställning kan man säga att 

medborgarpaneler mäter folkets vilja såsom den skulle se ut om alla hade tid och lust att 

engagera sig. Skillnaden mellan medborgarpaneler och medborgarråd är att 

medborgarråden inte har det slumpvisa uttagandet och att det inte finns ett lika uttalat 

samrådsmoment.  

 

Försök med medborgarpaneler och medborgarråd visar att deltagandet tyvärr är ganska 

lågt och i genomsnitt ligger på under tio procent. Kommundemokratikommittén menar 

dock att detta inte innebär att formen är ointressant. Den kan mycket väl användas som 

ett värdefullt inslag i den kommunala demokratin. Det påpekas dock starkt att dessa 

paneler inte kan fylla de politiska partiernas plats, utan endast bör användas som ett 

komplement till den representativa demokratin.62  

 

5.3 Initiativrätt i fullmäktige 

Med dagens lagstiftning får, som nämnts ovan, inte ärende i fullmäktige väckas av 

enskilda medborgare. Enda undantaget är fråga om kommunala folkomröstningar, som 

får väckas av minst fem procent av de röstberättigade i kommunen. Den möjlighet som 

finns att få ett ärende väckt är att skriva till kommunen eller någon enskild ledamot och 

                                                 
62 SOU 2001:48 s 361f 
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be att ämnet ska tas upp. Kommundemokratikommittén anmärker att en medborgerlig 

initiativrätt kanske kommer att ha mer av ett symboliskt värde än ett reellt. Det kommer 

förmodligen inte heller att finnas någon reglering som säger att fullmäktige måste 

godkänna förslaget så något inflytande i egentlig mening kanske man inte kan säga att 

det skapar. Däremot är det naturligtvis viktigt att understryka att det är viktigt att 

medborgarna ges rätt att påverka dagordningen, eftersom det är där mycket av makten 

ligger.63  

 

5.4 Samråd 

Samråd är egentligen ett samlingsbegrepp för ett antal olika åtgärder där kommunen på 

ett eller annat sätt frågar efter medborgarnas åsikter. Ett samråd ska enligt 

kommundemokratikommittén vara öppet för alla som är folkbokförda i kommunen 

oavsett ålder. Det kan genomföras på olika sätt, till exempel i form av offentliga möten,  

utställningar eller rådslag på Internet.64  

 

I Kalix kommun genomförde man ett så kallat rådslag, vilket innebar att medborgarna 

erbjöds möjligheten att lämna synpunkter i en viss fråga via post, telefon, fax eller 

Internet. Intressant att uppmärksamma är att 86% av de deltagande valde Internet. Syftet 

med rådslaget var enligt kommunen att ”förnya demokratin genom att ta in 

kommunmedborgarnas synpunkter på olika frågor”. Man menade att detta både 

underlättar beslutsförankring, skapar engagemang och förstärker beslutens legitimitet.65  

 

Begreppet samråd fördes in i kommunallagen 1988 och gällde då främst samråd med 

brukare. Bestämmelsen innebär att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem 

som brukar deras tjänster (se nedan avsnitt 9.3). 66 

 

Samråd är en form av direkt demokrati, där medborgarna själva får uttala sina åsikter i 

specifika frågor. Det ligger därför nära till hands att jämföra samrådsförfarandet med till 

exempel folkomröstningar. Skillnaden mellan ett samråd och en folkomröstning är dels 

                                                 
63 SOU 2001:48 s 423f 
64 SOU 2001:89 s 15 
65 www.lf.svekom.se/demos (Kalix kommun s 5) 
66 SOU 2001:89 s 41 
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att en folkomröstning ofta har ett högre deltagande och dels att ett samråd sker tidigare i 

beslutsprocessen. Medborgare som deltar i ett samråd kan själv tillföra något och har 

inte bara att ta ställning till förutbestämda alternativ.67  

 

I en jämförelse mellan folkomröstning och samråd kan man säga att fördelen med en 

folkomröstning är att kommunen får ett entydigt svar, men nackdelen kan å andra sidan 

vara att nyanser, reservationer och sammanhang kan gå förlorade. Samrådsförfarandet 

kan ge medborgarna en större möjlighet att sätta in beslutet i ett större sammanhang. 

Dessutom kan samråd riktas till en bredare målgrupp eftersom även barn och ungdomar 

kan inkluderas. Kommundemokratikommittén anser därför att samråd är en bättre form 

för demokratiskt inflytande än folkomröstning.68  

 

Redan idag kan fullmäktige besluta om samråd genom bestämmelsen i kommunallagen 

5:34. Kommundemokratikommittén anser dock att det krävs bättre bestämmelser om 

institutet ska användas i högre grad.69  

 

5.5 Diskussion om förslagen 

Ovan presenteras tre möjligheter att involvera medborgarna i beslutsprocessen. När det 

gäller lagstiftningen på området så står det klart att i alla fall samrådsförfarandet är helt 

lagenligt att genomföra, även om viss förbättring kan göras på lagstiftningsområdet för 

att uppmuntra användandet. Medborgarpaneler används redan på flera håll i landet och 

kan inte sägas strida mot någon lagregel. Vad gäller initiativrätt i fullmäktige så har den 

som nämnts provats bland annat i Kalix. Det finns idag ingen regel som säger att 

förfarandet är olagligt, möjligen kan man tänka sig att läsa ut det motsatsvis av 

kommunallagen 5:23, som i sin uppräkning av vilka som kan väcka ärenden inte 

nämner enskilda medborgare. Regeringen har lagt ett förslag om att initiativrätt i 

fullmäktige för enskilda medborgare bör lagstadgas och min bedömning är att förslaget 

kommer att röstas igenom i riksdagen. 

 

                                                 
67 SOU 2001:89 s 14 
68 A.a. s 46f 
69 A.a. s 49 
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När det gäller olika former av medborgarinflytande så är det viktigt att beakta att 

möjligheterna att påverka ett beslut beror mycket på var i beslutsprocessen inflytandet 

kan utövas. Samråd i ett tidigt skede av beredningen ökar medborgarnas inflytande. Ju 

tidigare under beredningsarbetet som ett samråd eller en medborgarpanel genomförs, 

desto fler alternativ finns det för medborgarna att välja mellan. Partierna har då kanske 

inte heller bestämt sina positioner.70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 www.lf.svekom.se/demos  (Så fungerar E-demokrati s 6) 
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6 Några demokratimodeller 

6.1 Inledning 

Tidigare har jag visat att Sverige är en demokrati och att vårt statsskick ska förverkligas 

genom representativ demokrati. Kanske låter detta otvetydigt, men jag kan försäkra att 

det inte är det. I grunden kan man urskilja två grundläggande demokratimodeller, 

nämligen direkt demokrati och representativ demokrati. Problemet är bara det även 

inom dessa två grenar finns ett stort antal varianter. Jag kommer här att behandla några 

av dem och sedan gå in djupare på vad direkt respektive representativ demokrati innebär 

med dagens statsskick. 
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6.2 Vanliga demokratimodeller71 

Elitistisk demokrati: En form av representativ demokrati där de blivande 

förtroendevalda konkurrerar om medborgarnas röster i allmänna val. Tanken är att 

medborgarna ska vara passiva mellan valen och att ansvar utkrävs av de förtroendevalda 

främst vid nästa valtillfälle. De medborgare som inte är tillräckligt insatta förväntas inte 

gå och rösta och sållas förhoppningsvis bort av sin egen apati. Vad som händer mellan 

valen är inte centralt, utan det viktiga är själva valtillfället då medborgarna även kan 

utkräva ansvar av representanterna. Grundidén i en elitistisk demokrati är att om alltför 

många okunniga medborgare medverkar vid besluten så äventyras stabiliteten.  

 

Populistisk demokrati: En form av direkt demokrati där grundtanken är att inga beslut 

bör genomföras utan majoritetsstöd. Man sätter här likhetstecken mellan allmänintresset 

och flertalets intresse. Idén är att om man låter majoriteten bestämma så får man fler 

nöjda än missnöjda. Problemet med denna demokratiform är inte helt oväntat att den 

diskriminerar minoriteter. De grundläggande reglerna om människan fri- och rättigheter 

kan tänkas bli kränkta. 

 

Deltagande demokrati: Detta är en form av direkt demokrati. I denna modell framträder 

tydligt tanken om värdet av medborgarens deltagande. Man anser att för att människan 

ska kunna utveckla sin potential behöver hon leva i gemenskap med andra i en anda av 

jämlikhet, tillit och gemensamma intressen. Alla ska ha möjlighet att delta i besluten 

och att delta blir inte bara en rättighet utan på gränsen till en plikt. Modellen bygger på 

en stor tilltro till människans egenskaper och om människor inte vill delta i besluten så 

beror det på att man inte har gett dem tillräckligt mycket ansvar, eller att de känner att 

de inte har möjlighet att påverka. Intressant att uppmärksamma med den här modellen 

är hur värdet av deltagande mäts i hur många som faktiskt deltar och inte i hur många 

som har möjlighet att delta.  

 

Deliberativ demokrati: En form av representativ demokrati där argumentation och 

samtal är det viktigaste. Grundtanken är att maktutövning måste ske parallellt med en fri 

diskussion. Det krävs offentliga arenor där opinioner kan bildas, debatteras och 

ifrågasättas. 

                                                 
71 SOU 2000:1 s 20f 
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6.3 Demokrati i kommunerna idag 

Som visats bygger den kommunala organisationen på principen om representativ 

demokrati, vilket märks genom att medborgarna väljer sina representanter till ett 

beslutande organ, kommunfullmäktige. Representativ demokrati är dock långt ifrån 

snävt definierat och kan utövas på flera olika sätt.  

 

Längst ner på skalan72 hittar vi den elitistiska demokratin, där representanterna väljs och 

sedan fattar helt självständiga beslut, utan inblandning från medborgarnas sida. Längst 

upp på skalan har vi en starkt deliberativ demokrati, där representanterna för en 

kontinuerlig dialog med medborgarna och försöker följa opinionen i enskilda frågor. 

Någonstans i mitten skulle jag placera den representativa demokratin med mediala 

inslag, där en dialog mellan representanterna och medborgarna sker med medierna som 

mellanled. 

 

Frågan man bör ställa sig är då vilken demokratimodell som används idag. Vi kan se att 

det är ett representativt system med välutvecklade partier som representanter. De 

representanter som blir valda representerar visserligen väljarna, men de förväntas 

samtidigt stå för den ideologi som partiet står för. Partierna ska i detta system fungera 

som kanaler mellan väljarna och de valda. Representanten får ett mandat att handla i 

medborgarnas ställe, men har samtidigt ganska stort utrymme att använda sitt egna 

sunda förnuft. Det är på sätt och vis det som politiska ideologier bygger på. Det är 

praktiskt omöjligt för medborgarna att ge upplysningar om vad den valda ska ha för 

ståndpunkt i varje fråga, så i stället väljer man någon som delar samma värderingar, det 

vill säga har samma uppfattning om vad som är bra eller dåligt. 

 

Tanken är inte att den svenska demokratin ska bygga på en elitistisk modell och det sägs 

bland annat i doktrinen att modellen inte har använts i Sverige73. Min uppfattning är 

dock att det inte går att avfärda den elitistiska demokratin så lätt. Det finns orsaker att 

fråga sig om det inte finns en tendens att ”glömma bort” medborgarna mellan valen. 

                                                 
72 Jag väljer här en form av skala för att illustrera olika former av representativ demokrati. Det ska dock 

inte tolkas som någon sorts värdering och jag försöker alltså inte argumentera för att en viss form är 

sämre än någon annan. 
73 Gustafsson G s 60 
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Demokratiutredningen erkänner att det finns tendenser till elitistisk demokrati i den 

nuvarande organisationen och att det i Sverige har fokuserats mer och mer på själva 

valhandlingen. Mellanvalsperioden blir då bara en transportsträcka till nästa val och 

denna period lämnas helt åt de politiska eliterna.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 SOU 2000:1 s 35 
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7 Representativ demokrati 

7.1 Inledning 

Huvudidén med representativ demokrati är att den enskilde medborgaren inte själv 

deltar i alla beslut, utan i stället väljer en representant som ska företräda honom. Denne 

representant fattar sedan besluten i medborgarens ställe och är ansvarig gentemot 

medborgaren för dessa beslut. Medborgarna kan påverka via åsiktsbildning (där media 

bland annat spelar en stor roll) eller via beredning och tillämpning.75 

 

7.2 Representativitet 

7.2.1 Social representativitet 

När man talar om representativitet så är det oftast den sociala representativiteten som 

avses. Målet är här att gruppen förtroendevalda ska spegla sammansättningen av 

befolkningen som helhet. Det vi kan läsa i olika undersökningar är till exempel att 

kvinnor, lågutbildade, unga och invandrare ofta är underrepresenterade. Vi har i Sverige 

inte helt socialt representativa förtroendevalda på kommunal nivå, men det är helt klart 

att den sociala representativiteten är bättre på kommunal nivå än vad den är på nationell 

nivå eller EU-nivå.76 

 

Kommundemokratikommittén listar några orsaker till varför social representativitet är 

viktigt:  

 Olika grupper har olika kunskaper och erfarenheter, vilka är viktiga att ta tillvara. 

 Olika grupper kan ha olika politiska intressen som inte blir tillgodosedda om de inte 

är representerade. 

 Rättvisan kräver att alla grupper är representerade. 

 En god social representativitet underlättar ett bra samtal mellan förtroendevalda och 

väljarna.  

 Det skapar en samhörighetskänsla och man kan undvika att det skapas en vi och de-

känsla.77 

                                                 
75 Clarke, Foweraker s 607 
76 SOU 2001:48 s 86f 
77 A.a. s 96 
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7.2.2 Åsiktsrepresentativitet 

Åsiktsrepresentativitet innebär att väljarna representeras av personer med samma 

åsikter. Utgångspunkten för demokratin är att makten ska utgå från folket och därmed 

att väljarnas önskemål ska slå igenom i politiska beslut. Det anses troligt att det bästa 

sättet att uppnå åsiktsrepresentativitet är att ha åsiktsmässigt homogena enheter och ofta 

använder man sig då av ett den sociala representativiteten.78  

 

Undersökningar visar att åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och valda är ganska 

dålig i Sverige, men att den är klart bättre i kommunerna än på statlig nivå. Detta kan 

säkerligen hänvisas till den närmare kontakt mellan väljare och vald som finns på lokal 

nivå.79 

 

7.2.3 Diskussion 

Den första frågan som man bör ställa sig är om en god representativitet automatiskt 

leder till bra beslut. Precis som tidigare kan vi ställa oss frågan om det inte är bättre att 

ha en övervikt av välutbildade, mogna människor och anta att det är de som kan fatta 

bäst beslut. Kanske har vi redan besvarat den frågan ovan i avsnitt 4.1 om värdet av 

medborgarnas deltagande. 

 

Nästa fråga som slår mig är varför det fokuseras så mycket på den sociala 

representativiteten. I stort sett i varje undersökning om förtroendevalda finns det med 

små tabeller som visar att exempelvis kvinnor och invandrare är underrepresenterade. 

På sätt och vis kan jag förstå tanken bakom denna fokusering. Statistiskt sett borde 

kanske en bra social spegling av befolkningen ge en bra åsiktsspegling. Vi kan å andra 

sidan slå sönder det argumentet på en gång med följande enkla exempel. 

 
Anita är30 år gammal, har universitetsutbildning och är född i Sverige. Berit är också 30 år 

gammal, har universitetsutbildning och är född i Sverige. Enligt teorin om den sociala 

representativiteten skulle Berit med andra ord vara den perfekta representanten för Anita. 

Problemet är bara att Anita tycker att barnen är vår framtid och att det därför bör satsas mer 

                                                 
78 Gustafsson G s 64 
79 SOU 2001:48 
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pengar på barnomsorg, medan Berit tycker att det är viktigt att äldre får en bra vård och att man 

bör skära ner på barnomsorgen för att i stället lägga mer pengar på äldrevård. 

 

Exemplet kan tyckas banalt, men det jag vill visa är att en bra social representativitet 

inte automatiskt leder till en god åsiktsrepresentativitet. Det behöver inte vara fel att 

fokusera på den mätbara social representativiteten, men jag vill understryka att den 

sociala representativiteten inte ska ses som ett mål i sig utan bara som ett medel för att 

nå åsiktsrepresentativitet. 

 

7.3 Politiska partier 

Det går att hävda att den representativa demokratin i praktiken alltid är detsamma som 

en partidemokrati. Demokratiutredningen menar till exempel att det inte finns något 

demokratiskt acceptabelt alternativ till partierna och att det i praktiken inte kan finnas 

en representativ demokrati utan partier.80  

 

Frågan om representativ demokrati utan partier är intressant och jag anser att 

demokratiutredningen väl snabbt avfärdar tanken. Ett exempel på demokrati utan partier 

är ett försök i en kommundel i Hudiksvalls kommun, där direktval till en nämnd skedde 

utan koppling till politiska partier. En studie av experimentet visar att det mycket väl 

går att bedriva representativ demokrati utan partier. 81 

 

Naturligtvis måste man vara försiktig med att dra alltför många slutsatser av det goda 

resultatet i det här specifika fallet, inte minst med tanke på att antalet röstberättigade i 

den aktuella kommundelen endast var drygt 300 stycken. Det går inte att automatiskt 

tillämpa resultatet på en hel kommun, men jag finner det anmärkningsvärt att frågan 

inte har tagits upp till diskussion mer än vad som är fallet. 

 

 

                                                 
80 SOU 2000:1 s 29 
81 Seminarieprotokoll, Demokratidagarna i Örebro 2002  (Demokrati utan partipolitik? s 1)  
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7.4 För- och nackdelar med representativ demokrati 

Den första uppenbara fördelen med representativ demokrati, måste sägas vara att den är 

praktiskt genomförbar, för att inte säga praktisk och effektiv. Det känns inte alls 

främmande att påstå att det representativa systemet har blivit nödvändigt till följd av att 

kommunernas förvaltningsuppgifter blir alltmer omfattande och komplicerade.82 

 

En annan fördel är att den representativa demokratin ger medborgarna ett visst andrum 

mellan besluten. Många är vi som har svettats över premiepensionsvalen, valet av 

teleoperatör eller valet av elleverantör. Förmodligen är jag inte den enda som i tysthet 

önskat att jag slapp alla valmöjligheter och att någon annan kunde bestämma åt mig. 

 

Den representativa demokratin ger möjlighet till påverkan även för de medborgare som 

inte har tid eller kraft att engagera sig. Även om jag förespråkar en ökad 

deltagardemokrati så kan jag till viss del instämma i regeringens åsikt att det inte är vare 

sig rimligt eller eftersträvansvärt att alla medborgare ska sätta sig in i alla sakfrågor och 

fysiskt delta i alla beslut.83  

 

En av nackdelarna med represenativ demokrati är att det alltid finns risk för att den 

valda väljer att strunta i vad väljaren ville och i stället handlar som han själv vill.84 Det 

enda som hindrar politikerna från att göra som de vill under valperioden är risken för att 

inte bli omvalda.85 Medborgarna har alltså i en representativ demokrati ingen möjlighet 

att byta företrädare oavsett vilka beslut dessa fattar. Lokaldemokratikommittén betonar 

därför att man inte vill ha en demokrati där medborgarnas främsta uppgift är att välja 

sina företrädare vart fjärde år och däremellan är passiva, det vill säga en elitistisk 

variant av representativ demokrati.86  

 

Lennart Lundquist påpekar att den representativa demokratin möjligen alltid tenderar 

till att utvecklas i riktning mot elitdemokrati. Konstruktionen i sig ger medborgarna en 

                                                 
82 SOU 1952:47 s 20 
83 Proposition 2001/02:80 s 28 
84 Clarke, Foweraker s 602 
85 Beetham, Boyle s 46 
86 SOU 2001:89 s 32 
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möjlighet att ställa oss lite vid sidan av och bara titta på, vilket leder till en brist på 

ansvarskänsla och också tillåter politikerförakt.87 

 

7.5 Diskussion 

Ovanstående resonemang visar tydligt varför det åtminstone vid första anblicken verkar 

som om represenativ demokrati är den enda praktiskt genomförbara demokratimodellen. 

Det visar dock också att den represenativa demokratin har uppenbara nackdelar. Som 

jag har nämnt tidigare så kan en representativ demokrati se ut på många olika sätt och 

jag tycker att det är tydligt att de största problemen med den representativa demokratin 

uppkommer långt ner på skalan, där medborgarna tillåts, eller till och med förväntas, 

vara passiva mellan valen. Det är med andra ord möjligt att en representativ demokrati 

kan fungera mycket bra och tillåta medborgarinflytande. 

 

Det är intressant att se kommundemokratikommittén inte anser att deltagardemokrati 

och representativ demokrati står i motsatsförhållande till varandra. Tvärtom anser den 

att de båda kan förenas på ett konstruktivt sätt och att deltagardemokratin är ett bra 

komplement till den representativa demokratin.88 Det är enligt min mening positivt att 

se att man från regeringshåll inte längre ser på deltagardemokrati som ett hot mot den 

representativa demokratin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 www.lf.svekom.se/demos  (Hotet mot demokratin s 239)  
88 SOU 2001:89 s 75 
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8 Direkt demokrati 

8.1 Inledning 

Direkt demokrati innebär att medborgarna deltar själva i de politiska besluten, utan 

något mellanled. Typexemplet på detta är som nämnts i det klassiska Grekland, där alla 

medborgare samlades på torget för att diskutera och rösta om ärenden. Ett mer nutida 

exempel på direkt demokrati är folkomröstningar, där varje medborgare får säga sin 

mening. Vill man vara elak så kan man säga att folkomröstningar är något som 

beslutsfattarna använder sig av när de vill undvika att själva ta ställning till och ha 

ansvar för svåra frågor.  

 

8.2 För- och nackdelar med direkt demokrati 

Varför är det då bra med direkt demokrati? Enligt Encyclopedia of democratic thought 

finns det främst två anledningar till varför direkt demokrati bör användas. För det första 

anser man att de flesta beslut verkställs mot de medborgare som påverkas av dem, utan 

att de själva har blivit tillfrågade. Om vi anser att det enda sättet att få reda på vad en 

person tycker om något är att fråga den personen så blir det självklart att det bästa sättet 

att tjäna denna person är att möta honom och fråga vad han tycker. För det andra slår 

man kort och koncist fast att mer deltagande betyder mer demokrati. 89 

 

Till detta kan bland annat läggas att direkt demokrati stimulerar medborgarna till 

engagemang och att beslut tagna i en direkt demokrati blir bättre förankrade hos 

medborgarna. 

 

Nackdelarna med direkt demokrati är dock många. För det första är det förmodligen 

praktiskt omöjligt att höra alla medborgare i alla frågor. För det andra tar den direkta 

demokratin längre tid och innebär högre kostnader. För det tredje finns det risk för att 

medborgare kan bli manipulerade av dolda intressen som de är för okunniga för att 

upptäcka och motstå. För det fjärde finns det stor risk för att minoriteter blir förtryckta 

av majoriteter. Som jag visat ovan med den populistiska demokratin, så kan man inte 

alltid utgå ifrån att majoriteten alltid har rätt. Ytterligare en anledning till att direkt 

                                                 
89 Clarke, Foweraker s 224 f, fritt översatt 
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demokrati inte skulle fungera uppkommer om man bekänner sig till tron om att 

medborgare är dåligt informerade, lata, intoleranta och likriktade.90 

 

8.3 Diskussion  

Direkt demokrati framstår i mina ögon som lockande, åtminstone innan jag har hunnit 

titta två gånger. Det ligger någon slags grundläggande rättvisa i att människor ska få rätt 

att bestämma över de saker som angår dem. Grundläggande för den synen är att 

naturligtvis att man till att börja med anser att  medborgarna har tillräckligt mycket 

förnuft för att fatta någorlunda sunda beslut, eller för all del att de ska tillåtas göra 

misstag och lära sig av dessa. 

 

Något som slår mig är att om man bortser från de rent praktiska argumenten mot direkt 

demokrati, så verkar resten egentligen vara argument mot demokrati i sig. Om man 

anser att medborgare är lättpåverkade, lata och dåligt informerade så väcks tanken på 

om de överhuvudtaget borde få rösta i allmänna val. Med den grundsynen är det nog 

säkrast att vi överger demokratitanken till fördel för förmynderskap. 

 

De argument som finns mot användandet av direkt demokrati är med andra ord mest av 

praktisk art. Det ska inte underskattas att representativ demokrati faktiskt är 

genomförbar, vilket idag inte kan sägas om en renodlad direkt demokrati. Som jag ser 

det så är direkt demokrati den renaste formen av demokrati och den enda anledningen 

till att inte ha den är att det inte är praktiskt genomförbart. Jag förespråkar inte att vi i 

dagens läge bör överge den representativa demokratin, men jag vill ändå belysa den 

direkta demokratins fördelar och påminna om att det som är omöjligt idag, kanske inte 

är omöjligt imorgon. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Clarke, Foweraker s 226 
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9 Former av direkt demokrati i dagens kommunala organisation 

9.1 Inledning 

Den kommunala organisationen bygger på ett representativt statsskick, men det finns 

redan idag ett par lagstiftade möjligheter att komplettera den representativa demokratin 

med direkt demokrati. De två viktigaste är brukarinflytande (kommunallagen 6:8) och 

kommunala folkomröstningar (kommunallagen 5:34, samt lag om kommunala 

folkomröstningar). 

 

9.2 Kommunala folkomröstningar 

9.2.1 Inledning 

Folkomröstningar kan vara rådgivande, bindande eller beslutande.  

- Rådgivande innebär att resultatet beaktas, men att beslutsfattaren inte har någon 

skyldighet att följa resultatet. Opinionsmässigt sett kan man dock säga att det är 

svårt att inte följa resultatet. Den beslutsfattare som demonstrativt väljer att inte 

lyssna på väljarna har kanske inte så stor chans att bli omvald. 

- Bindande innebär att resultatet reellt men inte formellt förpliktar beslutsfattaren. I 

praktiken går det till så att beslutsfattaren innan folkomröstningen lovar att följa 

resultatet och efteråt gör det, men fortfarande själv är ansvarig för beslutet. 

- Beslutande innebär att resultatet är rättsligt bindande för beslutsfattaren och denne 

bär då inte ansvaret för beslutet.91  

 

På kommunal nivå är endast rådgivande folkomröstningar lagenliga. Rent praktiskt kan 

beslutsfattaren naturligtvis använda sig av bindande omröstningar, men det fråntar 

honom inte ansvaret för beslutet. 

 

 

 

 

                                                 
91 SOU 1993:90 s 349 
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9.2.2 För- och nackdelar 

Kommunala folkomröstningar har varit föremål för diskussion under lång tid. Nedan 

redovisas några av argumenten för och emot folkomröstningar. 

 

Fördelar: 

 Medborgarnas intresse för politik ökar om de får medverka vid beslutens tillkomst. 

 Beslut tagna efter folkomröstningar får en särskild legitimitet och tyngd. 

 Folkomröstningar kan lösa upp tilltrasslade politiska lägen och blockeringar. 

 

Nackdelar: 

 Det måste finnas möjlighet att utkräva ansvar för beslut. 

 Ett flitigt utnyttjande kan undergräva den representativa demokratins auktoritet. 

 Brutal form av beslutsfattande eftersom enbart två alternativ ställs mot varandra. 

 Kompromisser motverkas. 

 Frågor blir ryckta ur sitt sammanhang. 

 Deltagandet är ofta lägre än i vanliga val, vilket motverkar legitimiteten.92 

 

9.2.3 Historik 

Syftet med kommunala folkomröstningar var till en början att skapa en möjlighet för 

medborgarna att ta ställning till vissa frågor oberoende av partitillhörighet.93 

 

Möjligheten för en kommun att använda sig av folkomröstningar som en del av 

beredningsarbetet uppkom första gången i 1977 års kommunallag och kvarstår i dagens 

kommunallag. Vad som är intressant att uppmärksamma är att inställningen till hur och 

i vilken omfattning dessa folkomröstningar ska användas har ändrats utan att detta har 

påverkat den faktiska lagtexten. För den som vill tillämpa en strikt lagtexttolkning har 

bestämmelsen alltså inte ändrats, men det är mycket tydligt att så ändå är fallet. Denna 

bestämmelse är därför ett bra exempel på förarbetenas betydelse när det gäller 

lagtolkning. 

  

                                                 
92 Ljungberg m.fl. s 19f  
93 SOU 1952:47 s 20 

 47



 1977 års kommunallag 18§  

 
Fullmäktige får besluta att som ett led i beredningen av ett ärende som tillhör fullmäktiges 

handläggning skall inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen […]. Detta kan ske genom 

omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande.[…] 

 

1991 års kommunallag 5:34 

 
Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige ska 

handlägga skall inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen […].  

Detta kan ske  genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande. 

 

Efter införandet av 1991 års kommunallag har dock två viktiga förändringar införts, dels 

har medborgarna givits rätt att initiera folkomröstning och dels har det tillkommit en lag 

(1994:692) om kommunala folkomröstningar, som reglerar omröstningsförfarandet. 

 

9.2.4 Den förändrade inställningen 

Som synes har lagregleringen om kommunala folkomröstningar inte förändrats speciellt 

mycket under de senaste decennierna, men vad har då beslutsfattarna haft för åsikter om 

institutet? Nedan sammanfattar jag kort vad som har sagts om kommunala 

folkomröstningar. 

 

SOU 1952:4, Kommunal folkomröstning 

Utredningen anser inte att det finns något utbrett missnöje med det representativa 

systemet och menar att det inte finns något behov av folkomröstning. De finner därför 

ingen anledning att förorda något sådant.94  

 

Proposition 1975/76:187 om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m. 

Inte heller här finner utredningen att det finns något utvecklat missnöje med det 

representativa systemet som sådant. Man medger dock att samhällsutvecklingen har 

ökat kraven på breddade former för ärendens beredning. Det införs därför en 

bestämmelse om kommunala folkomröstningar i kommunallagen. Utredningen 

                                                 
94 SOU 1952:4 s 6 
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understryker dock att omröstningar bör användas endast i sällsynta undantagsfall och 

inte bör ingå som ett normalt led i beredningsprocessen.95 

 

Proposition 1990/91:117 om en ny kommunallag 

Utredningen vill inte utveckla folkomröstningsinstitutet vare sig genom att införa 

beslutande folkomröstningar eller genom medborgarinitiativ till folkomröstningar. Man 

anser att detta skulle innebära en urholkning av den representativa demokratin.96  

 

Regeringen föreslår därför att reglerna om kommunala folkomröstningar ska överföras i 

stort sett oförändrade till den nya lagen. Regeringen påpekar att det inte är aktuellt att 

formalisera förfarandet, eftersom det inte är meningen att folkomröstningar ska bli ett 

ofta förekommande inslag i verksamheten. Det är också viktigt att peka på att det ytterst 

är de förtroendevalda ledamöterna som ska ha det fulla ansvaret för besluten.  

 

 Intressant att påpeka är att Tranås kommun i remiss har påtalat att man vill ha både 

beslutande omröstningar och en reglering av förfarandet.97  

 

Proposition 1993/94:188, Lokal demokrati 

Regeringen påpekar att folkomröstningar har använts sparsamt. Regeringen ser dock 

numer positivt på en ökad användning för att inhämta medborgarnas synpunkter. Man 

anser att det är ett bra komplement till det representativa statsskicket. Här introduceras 

också rätten för kommunmedlemmarna att initiera en folkomröstning.  

 

Regeringen ser alltså positivt på ett mer frekvent användande. Man anser att farhågorna 

om att det skulle urholka den representativa demokratin inte ska överdrivas. Man 

påpekar dock att det i slutändan är de valda församlingarna som ska ta det formella 

beslutet.98 

 

                                                 
95 Proposition 1975/76:187 s 165 ff 
96 Proposition 1990/91:117 s 16 
97 A.prop. s 83 
98 Proposition 1993/94:188 s 27 
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Här ges också förfaranderegler för kommunala folkomröstningar. Motståndare till detta 

har tidigare sagt att detta är en onödig åtgärd och att den  kanske till och med kan hindra 

förekomsten av omröstningar. Regeringen har dock uttalat att ett ökat användande av 

folkomröstningar är önskvärt och en reglering av förfarandet är i linje med denna 

ståndpunkt.99  

 

Proposition 2001/02:80, Demokrati för det nya seklet 

Regeringen anser att folkinitiativet bör stärkas. I dagens regler är det fullmäktige som 

ska besluta om folkomröstningen ska genomföras eller inte. Sen 1994 har 70 

medborgarinitiativ tagits, men endast två folkomröstningar genomförts på grund av 

dessa. Det är alltså uppenbart att medborgarinitiativet är ett svagt vapen. Regeringen 

anser att denna fråga bör utredas vidare.100  

 

9.2.5 Framtiden 

När man försöker sia om framtiden gällande kommunala folkomröstningar är det främst 

elektronisk röstning som är intressant. Onekligen kan detta hjälpmedel både underlätta 

och minska kostnaderna för omröstningar. Regeringen anser dock att elektronisk 

röstning, innan  det prövas i val måste föregås av en omfattande försöksverksamhet. Det 

är idag enligt regeringen inte aktuellt med röstning i allmänna val via Internet, vilket 

bland annat beror på att valhemligheten måste vara absolut.101  

 

En annan viktig aspekt som påpekas är att elektroniska omröstningar kan ta bort den 

tyngd som valhandlingen ändå har. När det gäller elektroniska folkomröstningar har 

röster bland annat höjts om att det finns risker med att beslutandet går för snabbt. Det 

finns fördelar med att beslutandeprocessen är en aning trög. Det tar tid att påverka och 

förändra och elektronisk omröstningar kan ge plats åt populism och tillfälliga 

sinnesstämningar. I boken demokratins utmaning påpekas skarpt att beslutandet inte är 

”en schlagerfestival”, och möjligen kan det ligga något i det.102 

 

                                                 
99 Proposition 1993/94:188 s 52 
100 Proposition 2001/02:80 s 49f 
101 A.prop. s 43 
102 Arvidsson s 111 
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Ett försök med Internetröstning genomfördes i valet till Umeå studentkårs fullmäktige 

år 2001. Valdeltagandet låg på 9% vilket inte var högre än tidigare val. Detta visar alltså 

på att val via Internet inte automatiskt är någon genväg till högre valdeltagande.103 

 

9.3 Brukarinflytande 

9.3.1 Inledning 

Brukarinflytande innebär att den som använder sig av en viss tjänst eller service ska få 

utöva inflytande när det gäller denna tjänst. Det kan till exempel vara att den som har 

barn i skolan ska ha inflytande över hur skolan utformas. Andra tjänster där 

brukarinflytande kan bli aktuellt är exempelvis äldrevård, daghem och sjukvård. Ett 

annat ord för brukare kan därför helt enkelt vara användare.104 En av grundtankarna 

bakom brukarinflytande är att man ser på kommunen som tillhandahållande av en tjänst 

och ett företag som inte lyssnar på kunderna är snart ett före detta företag.105 

 

9.3.2 Varför brukarinflytande?  

I boken Demokrati och brukarinflytande nämns främst sex argument till varför det är 

bra att ge brukare mer inflytande.106 

1. Det medborgarfostrande argumentet. Syftet är här att fostra människor till goda 

medborgare. Brukarinflytandet har här inget värde i sig utan är endast ett medel för 

att uppnå medborgerlig skolning. 

2. Det expressivistiska argumentet. Syftar till att ge brukarna de känslomässiga 

förtjänster som aktivitet, diskussion och umgänge med andra människor kan ge. 

3. Legitimitetsargumentet. Syftar till att ge besluten legitimitet. Om brukarna ges 

möjlighet att påverka  så kanske servicens innehåll möts av större förståelse från 

brukarnas sida. 

4. Det effektivitetsorienterade argumentet. Brukarinflytandet kan öka måluppfyllelsen 

och därmed leda till bättre effektivitet.  

                                                 
103 www.lf.svekom.se/demos  (Så fungerar E-demokrati s 8)  
104 SOU 1990:44 s 232 
105 Lauenstein, Johnsson s 105 
106 Dahlberg, Vedung s 43 
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5. Maktutjämningsargumentet. Genom att ge brukarna större inflytande så minskas 

maktobalansen. 

6. Serviceanpassningsargumentet. Brukarinflytande är ett sätt att förbättra den aktuella 

servicen för brukarna. 

 

Om man tittar på de ovanstående argumenten så kan det vara intressant att undersöka 

vems nytta det handlar om. Är det brukarna som ska få det bättre eller är det 

kommunen? I boken sägs att de argument som talar för brukaren är expressivitet, 

maktutjämning och serviceanpassning. Det som är av värde för kommunen är legitimitet 

och effektivitet och det som har värde för båda parter är medborgarfostran.107  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Dahlberg, Vedung s 69 
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10 Nytt samhälle - ny demokrati? 

10.1 Inledning 

I ovanstående kapitel har jag diskuterat bland annat medborgarinflytande och olika 

demokratimodeller. Ofta har det handlat om ett rent teoretiskt resonemang, men jag 

kommer i det här kapitlet att belysa att det är viktigt att inte glömma att teorierna måste 

sättas i sitt sammanhang. Vad händer med de olika teorierna när verkligheten runt dem 

förändras? 

 

När det gäller förändring så kan man främst se tre huvuddelar. För det första kan 

människor och deras attityder förändras, för det andra kan de tekniska hjälpmedlen 

förändras och för det tredje kan samhället förändras. 

  

10.2 Kunskapssamhället 

Det sägs att vi är på väg från industrisamhället till kunskapssamhället. Information blir 

mer och mer lättillgänglig och varje enskild medborgare har större möjligheter att sätta 

sig in i olika frågor. 

 

Den viktigaste frågan när det gäller det nya kunskapssamhället är enligt mig om det 

verkligen är rimligt att kräva att varje medborgare ska kunna sätta sig in i alla 

samhällsfrågor. I antologin Brus över landet talas det om den informationsperfekte 

medborgaren, som inte är någon som kan något om allt i kommunens verksamhet och 

innehåll, utan någon som inför varje förändringssituation och vägval själv effektivt kan 

söka sig fram till rätt information.108  

 

10.3 Rörligare människor 

När jag talar om rörlighet så innefattar det naturligtvis en större fysisk rörlighet. Det 

sägs att världen blir mindre och mindre och rörligheten ökar både inom länder och 

mellan länder. Man kan också säga att den nya informationstekniken tar bort de 

                                                 
108 Ingelstam, Sturesson s 175 
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geografiska gränserna. Det är dock inte enbart de fysiska rörligheten som ökar utan 

även rörlighet när det gäller sociala relationer, idéer, ideologier och tankesätt. 

 

Man röstar idag inte alltid på samma parti som sina föräldrar. Medborgarna byter parti 

mellan valen, men sprider också sina röster och kan rösta på olika partier i stat, 

landsting, kommun och EU. Det är heller inte lika vanligt att identifiera sig som 

exempelvis  folkpartist eller vänsterpartist. Enskilda frågor slår ut de gamla 

ideologierna109 

 

Bland de ändrade attityderna kan nämnas: 

 Lägre auktoritetstro 

 Högre självständighet 

 Tendens att sätta individens behov före kollektivets 

 Mindre vilja att godta paketlösningar, vill hellre ha skräddarsytt 

 

10.4 Utvecklingen i de politiska partierna 

I boken Demokrati utan partier sägs det att man kanske måste ta bort det likhetstecken 

som ofta sätts mellan demokrati och partier. Författarna ställer sig även frågan om de 

politiska partierna är en historisk parentes, som går mot sitt slut.110 

 

Huvudtanken är att ett parti ska utgöra en länk mellan medborgare och beslutsfattare. 

Frågan att ställa sig är då om denna uppgift kan utföras av någon annan. I en direkt 

demokrati är ju till exempel tanken att det inte behöver finnas någon förmedlare. Som 

alternativ till de politiska partierna skulle man också kunna tänka sig tillfälliga 

enfrågeföreningar.111 

 

Varför bör man då fråga sig om de politiska partierna har spelat ut sin roll? Det finns ett 

antal orsaker.112  

                                                 
109 SOU 2000:1 s 51 
110 Peterson m.fl. s 14 
111 A.a. s 25 
112 Peterson m.fl. s 38 
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 Banden mellan väljare och valda håller på att försvagas. Färre väljare är fasta 

anhängare till ett parti. 

 Klassröstningen tenderar att sjunka. Den sociala tillhörigheten är inte lika viktigt för 

vilket parti man röstar på. 

 Ett mer rörligt väljarbeteende. Fler väljare byter parti mellan valen, vilket leder till 

att valrörelse blir allt viktigare. 

 Antalet partier växer och partisystemen blir alltmer fragmenterade. 

 Lokala småpartier blir viktigare på kommunal nivå 

 Partiernas medlemsbas sjunker och därmed även basen att rekrytera ifrån 

 

Författarna anser dock att de politiska partiernas sorti skulle lämna ett maktvakuum som 

starka aktörer snabbt skulle fylla ut. De menar bland annat att expertmakten stärks i ett 

samhälle utan partier och att olika aktörer skulle konkurrera om att få tolka folkets röst. 

Det kommer då att bli viktigare och viktigare att vara vältalig. Det går också att hävda 

att de politiska partierna står för en viss tröghet i samhällslivet, men enligt författarna 

kan detta tolkas som något bra. Kanske är det en fördel att politiken inte har inslag av 

instabilitet.113 

 

Det som ändå talar för än förändring är att antalet medlemmar i politiska partier 

minskar, medan antalet medborgare som själva har tagit kontakt med en tjänsteman för 

att försöka påverka ökar. Fler medborgare skriver också insändare och undertecknar 

upprop.114 Livstidsengagemang är inte längre en självklarhet och det är därför viktigt att 

möjliggöra ett partipolitiskt engagemang i enstaka frågor.115 34 

 

10.5 Medialisering 

Medierna har egentligen två uppgifter som mellanled i den representativa demokratin. 

De ska förmedla samtalet åt båda håll. Det handlar dels om att förmedla information 

från beslutsfattarna till medborgarna. Denna information ska framföras på ett sätt som 

gör den tillgänglig och lättförståelig för alla. Man kan hävda att media gör det möjligt 

för oss att ta till oss informationen som ges. Här kan man också naturligtvis hävda att 

                                                 
113 Petersson m.fl. s 116 
114 Proposition 2001/02:80 s 22 
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medierna hjälper till att minska den klyfta som kunskapssamhället skapar. Genom att ge 

lättfattlig information ser man till att alla har samma chans att delta. 

 

Skeptiker kan å andra sidan hävda att medierna inte alltid refererar verkligheten utan att 

de i stället skapar en verklighet. 

 

Åt andra hållet är det också medias roll att påverka den politiska dagordningen och att 

granska maktutövningen. Detta kan alltså sägas vara att samla upp medborgarnas åsikter 

och förmedla dem till makthavarna. Jag anser att det är denna form av demokrati som vi 

i praktiken har i Sverige idag. 

 

Ett problem som tas upp gäller ansvar. När det gäller de förtroendevalda så kan de 

ställas till svars för sina handlingar, men frågan är om medierna kan ställas till svars i de 

fall man kan säga att de tar över de förtroendevaldas roll. Det kan ju även hävdas att 

medierna inte är demokratiska. De är på sätt och vis självvalda representanter för folket. 

Ytterst menar demokratiutredningen att det är medborgarnas egna ansvar att pröva 

rimlighet och sanningshalt i det som sägs i media.116   

 

10.6 Informationsteknik och E-demokrati 

10.6.1 Inledning 

En SCB-undersökning från 2000 visar att 80% av befolkningen mellan16 och 64 år har 

tillgång till Internet.117 Detta visar med all önskvärd tydlighet att informationstekniken 

har potential att bli ett viktigt hjälpmedel i den demokratiska processen. 

 

I sin utredning pekar kommundemokratikommittén på fyra olika former, på vilka IT kan 

stärka den demokratiska processen.118 

1. Förbättra informationen till medborgarna. Lättare att skaffa information. 

                                                                                                                                               
115 Proposition 2001/02:80 s 34 
116 SOU 2000:1 s 87f 
117 Så fungerar E-demokrati s 3 www.lf.svekom.se/demos 
118 SOU 2001:48 s 195 
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2. Förbättra diskussionen. Lättare att föra dialog både mellan medborgare och politiker 

och mellan medborgarna själva. 

3. Genomföra olika sorters opinionsundersökningar och folkomröstningar. 

4. Utveckla diskussioner till olika former av aktion. Exempel på detta är digitala 

namninsamlingar. 

 

10.6.2 Informationsteknik och medborgarinflytande 

När det gäller informationsteknik och demokrati så är det främst två frågor man bör 

ställa sig:119 

1. Hur kan informationstekniken användas i val och folkomröstningar? 

2. Hur kan informationstekniken användas för inflytande på politiken mellan valen?  

 

När det gäller kommunal demokrati och medborgarinflytande så är det främst fråga 2 

som bör fokuseras på. Regeringen har redan anfört att informationstekniken bör 

utvärderas och provas ordentligt innan den används i val och folkomröstningar, men det 

finns inget som hindrar att tekniken används till att skapa en levande dialog mellan de 

förtroendevalda och medborgarna. 

 

10.7 Utvecklingen i Tranås kommun120 

10.7.1 Inledning 

Tranås kommun har kommit mycket långt i utvecklingen vad gäller IT. Kommunen har 

låtit bygga ett fiberoptiskt nät och kan nu erbjuda bredband till både företag och hushåll. 

Man räknar i kommunen med att 92% av alla företag och hushåll ska få tillgång till 

bredband.  

 

En av de grundläggande principerna när det gäller demokrati är att alla som vill delta 

ska ha möjlighet att göra det och den största kritiken mot IT-lösningar är att 

tillgängligheten inte är lika stor för alla.  

 

                                                 
119 www.lf.svekom.se/demos (Så fungerar E-demokrati s 4 ) 
120 Material från Tranås kommun 
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10.7.2 Smart Community i Tranås 

Projektet Smart Community startades under 1999 och syftar bland annat till att söka sätt 

att använda sig av IT för samverkan och utveckling i kommunen. Begreppet definieras 

som ”Ett avgränsat geografiskt område, där politiker, näringsliv, utbildning, hälsovård, 

kultur mfl. Går samman med allmänheten för att gemensamt och på ett genomgripande 

sätt med hjälp av den moderna informationsteknologin skapa ett mänskligt, väl 

fungerande och hållbart samhälle och en unik tillväxtmiljö.”  

 

Tanken är med andra ord att de nya IT-möjligheterna ska användas för att marknadsföra 

kommunen både för företag och enskilda. Det sägs bland annat att det inte är tillräckligt 

att en kommun kan erbjuda arbete och bostad utan också ett klimat där enskilda arbetar 

bra tillsammans med offentlig sektor och näringslivet. Här introduceras begreppet Det 

goda livet, som bland annat sägs betyda att individen ska känna trygghet, demokrati, 

samhörighet och framtidstro. 

 

10.7.3 Tranås Optimal Portal 

Tanken är att kommuninvånare och andra ska ha tillgång till en mängd olika tjänster i 

form av en portal. Viss information kommer att vara tillgänglig för alla, men vissa 

funktioner kommer att vara öppna endast för vissa användare. Kommuninvånare ska 

registreras och få ett konto och på så sätt kunna logga in i systemet. Inloggningen 

kommer förmodligen att ske med engångslösenord, vilket är samma system som 

exempelvis banker använder idag. 

 

Förhoppningen är att portalen ska kunna användas för att öka kommuninvånarnas 

inflytande. Detta kan naturligtvis ske på flera sätt. Till att börja med är det ett bra sätt att 

ge kommuninvånarna information om vad som händer i kommunen. Exempelvis kan 

beredningsinformation och protokoll från sammanträden läggas ut. Tanken är dock att 

portalen ska användas ytterligare ett steg och skapa en tvåvägskommunikation, det vill 

säga inte bara med information från kommunen till medborgarna om vad som redan har 

hänt utan också som en möjlighet att låta medborgarna ge sina åsikter i olika frågor 

redan innan besluten tas. Exempel på hur detta kan ske är genom kommunala 

folkomröstningar eller enkätundersökningar. 
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10.8 Diskussion 

Jag anser att användandet av informationsteknik i allmänhet och utvecklingen mot E-

demokrati i synnerhet är mycket intressant. Som har diskuterats ovan så handlar valet 

om demokratiska modeller inte bara om värderingar utan även om rent praktisk 

genomförbarhet. Informationstekniken möjliggör en förflyttning mot mer direkt 

demokrati främst av två anledningar. För det första ger den medborgarna en större 

möjlighet att inhämta information om olika frågor och för det andra ger den en praktisk 

möjlighet att inhämta medborgarnas synpunkter. 
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11  Slutsatser 

11.1 Det finns möjligheter till medborgarinflytande med dagens lagstiftning! 

Det finns ett flertal möjligheter att öka medborgarinflytande på kommunal nivå redan 

med dagens regelsystem. Det problem som kan urskiljas verkar enligt min mening vara 

att de beslutandes åsikter om medborgarinflytande ändrar sig utan att lagstiftningen 

"hinner med". Redan nu finns det i kommunallagen regler som är utformade som "kan" 

eller "får" och det är alltså upp till kommunen att tillämpa dessa även om det inte 

handlar om obligatorium. I övrigt får man känslan av att lite "kreativ lagtolkning" inte 

skulle skada. Utvecklingen går mycket snabbt framåt inom flera områden och det är lätt 

att anse att det inte finns någon relevant lagstiftning eller praxis på området. Det är då 

viktigt att fundera över om man läser lagstiftningen med utgångspunkt från att ”allt som 

inte är förbjudet är tillåtet” eller ”allt som inte är tillåtet är förbjudet”. Den allmänna 

utgångspunkten är att det är den första satsen som bör gälla. 

 

11.2 Komplettera bestämmelsen om representativ demokrati! 

Sveriges styre bygger på ett representativt statsskick, vilket framgår i RF. Samtidigt har 

man under flera decennier talat om att den representativa demokratin behöver 

kompletteras med direkt demokrati. En förskjutning mot direkt demokrati i form av 

deltagardemokrati är eftersträvansvärd och det skulle enligt min mening inte skada att 

komplettera bestämmelsen om representativ demokrati med uppmaningen att 

kommunerna ska sträva efter att öka medborgarnas inflytande.  

 

11.3 Begreppet representativ demokrati bör definieras! 

Förutsättningarna för direkt demokrati har ökat, men det är ännu idag inte möjligt att 

överge det representativa systemet. I stället bör det betonas att det är av största vikt att 

innebörden av representativ demokrati definieras. Som visats kan representativ 

demokrati betyda allt från att medborgarna röstar vart fjärde år till att det förs en aktiv 

dialog mellan medborgare och förtroendevalda.  
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11.4 Representativ demokrati är nödvändig! 

Den demokratimodell som bäst gynnar ett medborgarinflytande på kommunal nivå är 

enligt min mening en representativ demokrati, som kompletteras av en aktiv dialog 

mellan väljare och valda. Det går att hävda att direkt demokrati är den renaste formen av 

demokrati, och tveklöst leder informationstekniken till att det snart inte kommer att vara 

en omöjlighet att samla in åsikter från alla medborgare. Vad som ändå måste beaktas är 

medborgarens egen möjlighet att sätta sig in i alla frågor. Valet mellan direkt demokrati 

och representativ demokrati handlar med andra ord inte enbart om beslutsfattarens 

praktiska möjlighet att samla in åsikter utan även om medborgarens praktiska möjlighet 

att överblicka alla frågor. 

 

11.5 De politiska partiernas ”maktmonopol” bör ses över! 

Vi blir mindre och mindre benägna att acceptera paketlösningar och det måste därför 

skapas ett system som underlättar för människor att engagera sig i enskilda frågor utan 

att dela ett partis hela ideologi. Den nya informationstekniken skapar nya samtal mellan 

människor och gör det lättare att samla sig runt enstaka frågor. De politiska partierna 

spelar onekligen en viktig roll i den kommunala organisationen, men det är viktigt att 

ifrågasätta om inte deras ”maktmonopol” måste frångås. Jag anser att det är viktigt att 

utreda alternativa lösningar, exempelvis där enskilda kandiderar till demokratiska val i 

egenskap av just enskild och inte som partimedlem. 
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