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Inledning 
 
Problemformulering 
 
Det svenska samhället har under de senaste fyra decennierna genomgått stora förändringar 
och en av de mest genomgripande är den ökade invandringen. Denna har gjort att Sverige, 
från att ha varit ett relativt homogent samhälle, blivit ett mångkulturellt dito med en minoritet 
på 11 %(1998) av befolkningen som inte är födda i landet. 
 

Diagram 1: Utrikes födda i Sverige 1960-1998. Antal. 
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Källa: Statistiska Centralbyrån, Statistisk Årsbok 2000, Norstedts förlag, Stockholm, 2000, s. 77 
 
1960 fanns det 300 000 utrikes födda i Sverige och under de följande 38 åren har antalet ökat 
stadigt och den 31 december 1998 var antalet 971 383 st. Dessutom är situationen i Sverige 
sådan att den infödda befolkningen minskar samtidigt den utrikes födda fortfarande ökar. 
Detta innebär att de utrikes föddas andel av befolkningen kan antas öka snabbare i framtiden 
om denna utveckling fortsätter. Dessa grupper av nya svenskar försöker hitta en plats i sitt 
nya samhälle och integreras i det och det är även den svenska regeringens önskan genom 
Integrationsverk och integrationspolitik. Det är en del av denna integration som kommer att 
stå i fokus för denna uppsats, nämligen den politiska integrationen och närmare bestämt den 
politiska representationen av de utrikes födda.  
 
Det är allmänt accepterat och en av demokratins grundpelare att alla medborgare och 
samhällsgrupper har lika rätt att ta del i den politiska gemenskapen, men författarna till 1997 
års Demokratirapport menar att systematisk underrepresentation av olika sociala grupper är en 
allvarlig brist i dagens demokratier. Även om Sverige ligger bra till vid en internationell 
jämförelse är fortfarande kvinnor och yngre i minoritet i många beslutsmiljöer och 
”demokratins likhetsideal är sällsynt illa uppfyllt vad avser invandrarna. De svenskar som 
immigrerat eller har utländska föräldrar har ofta mycket svårt att ta sig in i det etablerade 
Sveriges institutioner.”1 När det gäller den svenska demokratin anser inte Jan Teorell och 
Anders Westholm att vi, som ofta hävdats, är på väg mot ett 2/3-delssamhälle med en 
marginaliserad tredjedel, utan snarare mot ett 9/10-delssamhälle med invandrarna som den 
marginaliserade tiondelen.2 
 
                                                           
1 Petersson O m.fl., Demokrati över gränser, SNS Förlag, Stockholm, 1997, s. 37 
2 Teorell J och Westholm A, ”Var det bättre förr? Politisk jämlikhet i Sverige under 30 år” i Amnå E (red.) 
Medborgarnas erfarenheter (SOU 1999:113), Elanders Gotab, Stockholm, 1999, s. 45 
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I riksdagen är 7 av 349 (2,0%) födda utomlands, i landstingen är 94 av 1 646 (5,7%) födda 
utomlands och i kommunfullmäktige är 718 av 13 388 (5,4%) utrikes födda.3 Dessa siffror 
ska ställas i relation till de utrikes föddas andel av befolkningen som är 11% och då framgår 
med tydlighet att det är frågan om en underrepresentation och att den är som störst i 
riksdagen. Siffrorna skulle möjligen kunna accepteras om det vore så att de personer som 
invandrat till Sverige hade en speciell politisk deltagandeprofil och ‘tog igen’ 
underrepresentationen genom att vara aktivare på andra områden inom den politiska sfären. 
Så är emellertid inte fallet och i Demokratirådets rapport från 1998 framgår att personer som 
är födda utomlands och som har invandrat till Sverige genomgående är mer utanförstående än 
resten av befolkningen när det gäller samhällets olika beslutsarenor.4  
 
Man kan då fråga sig varför invandrarna själva bör vara med och fatta beslut. Kan inte 
infödda politiker föra invandrarnas talan och tillgodose deras intressen? Enligt många 
forskare kan de inte det. Anne Philips menar att majoritetspolitiker (infödda politiker) väl kan 
representera redan etablerade politiska idéer och ståndpunkter, men förmår inte representera 
en minoritetsgrupps speciella erfarenheter. En väl fungerande demokratisk representation 
förutsätter därför att medlemmar från olika sociala grupper finns med i den politiska 
processen.5 Maritta Soininen och Henry Bäck instämmer i detta och menar att invandrar- och 
flyktingbehoven bör företrädas av politiker med egna genuina invandrarerfarenheter.6 En 
längre diskussion om representation och representativitet förs i teorikapitlet. 
 
Invandrarnas allvarliga situation i politiken föranleder oss att undra över varför det ser ut som 
det gör och vad det är som påverkar invandrarnas politiska deltagande. I sökandet på 
förklaringar kommer jag att använda två kommuner med olika situationer som exempel: 
Linköpings och Norrköpings kommuner.  
 
Modell över faktorer som påverkar det medborgerliga deltagande och 
representationen  
 
Utgångspunkt för undersökningen är en modell över vad som påverkar representationen i den 
kommunala politiken. Det som är undersökningens fokus är vad som påverkar invandrarnas 
representation, men eftersom de är en del av det svenska samhället kommer faktorer som 
påverkar hela befolkningen att behandlas jämte faktorer som bara påverkar invandrarna. Det 
centrala i modellen och det som direkt påverkar representationen är det medborgerliga 
deltagandet och engagemanget. För en god representation, både social och åsiktsmässig, krävs 
att det finns människor som är politiskt engagerade och intresserade av att inneha politiska 
förtroendeuppdrag. Saknas intresserade och deltagande människor saknas också själva 
grunden för representationen.  
 
Det medborgerliga deltagandet antas i modellen som ett andra led påverka representationen. I 
det första ledet påverkas det medborgerliga deltagandet av tre faktorer: 
invandrarsammansättningen och dess deltagandeprofil; kommunorganisationen och 
kommunpolitikernas demokratisyn. Kommunorganisationen och kommunpolitikernas 
                                                           
3 Statistiska Centralbyrån, ”Nominerade och valda kandidater vid de allmänna valen 1998” (Me 12 SM 9901), 
SCB, Stockholm, 1999, tabell 4:8 
4 Petersson O m fl., ”Demokrati och medborgarskap”, SNS Förlag, Stockholm, 1998, s. 93 
5 Teorell J och Westholm A, ”Var det bättre förr? Politisk jämlikhet i Sverige under 30 år” i Amnå E (red.) 
Medborgarnas erfarenheter (SOU 1999:113), Elanders Gotab, Stockholm, 1999 , s. 59 
6 Soininen M och Bäck H, ”Invandrare som medborgare, väljare och politiker” i Amnå E (red.) Medborgarnas 
erfarenheter (SOU 1999:113), Elanders Gotab, Stockholm, 1999, s. 90 
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demokratisyn antas påverka alla medborgares benägenhet till deltagande, medan 
invandrarsammansättningen och dess deltagandeprofil antas påverka deltagandet hos den del 
av befolkningen som är utrikes födda och i viss mån även deras barn, oavsett om de är födda i 
Sverige eller inte. De invandrades barn påverkas genom det generella inflytande som föräldrar 
har på sina barn.    
 
I På medborgarnas villkor-en demokratisk infrastruktur (SOU 1996:162) konstaterar 
författarna att viljan att ha inflytande och att vara deltaktig i samhällsutvecklingen är något 
som växer fram hos den enskilde individen utifrån hans eller hennes egna erfarenheter7 och 
detta gäller antagligen i högre utsträckning för de personer som har invandrat till Sverige ofta 
från konflikter och svåra politiska förhållanden. Invandrarsammansättningen, dvs. från vilka 
länder de utrikes födda i de båda kommunerna kommer, och dessa invandrargruppers 
deltagandeprofil antas påverka benägenheten till deltagande hos den del av befolkningen som 
har en invandrarbakgrund. Deltagarprofilen består dels av den andel invandrargruppen utgör 
av de utrikes födda som innehar kommunala förtroendeuppdrag och dels av valdeltagandet 
bland utländska medborgare. I modellen antas att ju fler det finns i en viss kommun från 
länder som har ett lågt politiskt deltagande, desto mindre är det medborgerliga deltagandet 
hos invandrarkollektivet och desto färre invandrarpolitiker finns det i kommunpolitiken. 
Omvänt kan man förvänta sig att finna fler invandrarpolitiker och ett högre medborgerligt 
deltagande hos invandrarkollektivet i kommuner där det finns en hög andel från de 
invandrargrupper som har ett högt politiskt deltagande. 
 
Den politiska miljön i en kommun påverkas dels av vilken kommunorganisation man har och 
därav vilka formella möjligheter det finns för kontakter mellan valda och väljare och dels av 
den syn som politikerna i en kommun har på demokrati. De formella möjligheterna i 
kommunorganisationen ger de grundläggande förutsättningarna och kommunpolitikernas syn 
på demokrati antingen underlättar eller försvårar kontakterna med medborgarna. När det 
gäller kommunorganisationens påverkan på det medborgerliga deltagandet står möjligheterna 
till kontakter mellan de valda och väljarna i centrum för undersökningen och en studie av 
Henry Bäck ger vissa utgångspunkter. 
 
Vid bedömningen av kommunpolitikernas demokratisyn kommer tre vanligt förekommande 
demokratimodeller att användas: konkurrensdemokratin, deltagardemokratin och 
diskussionsdemokratin. En demokratisyn hos politikerna som fokuserar på deltagande antas 
underlätta kontakterna mellan de valda och väljarna och därigenom ge ett större 
medborgerligt deltagande som i förlängningen ger en bättre representativitet. En liknande 
uppfattning delas av Ylva Stubbergaard i sitt bidrag till Demokratiutredningen. Hon menar att 
ett aktivt och seriöst sökande efter människors uppfattningar och råd ger återverkningar i form 
av större vilja hos medborgarna att delta i de politiska processerna och i förlängningen en 
ökad vilja att bidra till det gemensamma. Stubbergaard har i sin studie sett en önskan hos 
medborgare att delta politiskt då man erbjuds en möjlighet.8 Hon anser vidare att ett öppet 
offentligt samtal är en förutsättning för en levande och vital demokrati och hon hänvisar till 
M.Waltzer som menar att en möjlighet att vitalisera samhället och demokratin är att förlägga 
beslutsfattande organ närmre samhällsmedborgarna och att detta skulle gynna engagemang 
och deltagande.9  
                                                           
7 På medborgarnas villkor-en demokratisk infrastruktur (SOU 1996:162), Norstedts tryckeri AB, Stockholm, 
1996, s. 77  
8 Stubbergaard Y, ”Den goda medborgaren som föreningsmedlem och brukare” i Amnå E (red.),      
Civilsamhället (SOU 1999:84), Elanders Gotab, Stockholm, 1999, s. 205  
9 Ibid, s. 193   
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Det har i demokratidiskussionen även framförts varningar angående de skadliga effekterna för 
det medborgerliga deltagandet av en alltför stor marknadsorientering i kommunerna.10 Därför 
antas att en stor fokusering på marknadsmässighet och betonande av beslutseffektivitet i 
demokratibegreppet leder till ett minskat medborgerligt deltagande. Denna undersökning 
utgör en del av demokratiuppfattningen och vid bedömningen av dessa aspekter av 
demokratibegreppet kommer en rad demokratiteoretiska kommentarer att användas. 
 
Noteras bör också att det antagligen finns en koppling mellan kommunpolitikernas 
demokratisyn och vilken kommunorganisation man har. Demokratiuppfattingen påverkar 
sannolikt vilken organisation man anser vara bäst för kommunen även om inte de nu aktiva 
politikerna varit med i alla beslut om kommunorganisationens utseende. Denna påverkan 
beskrivs i modellen av den vertikala pil som är placerad mellan ’Kommunorganisationen’ och 
’Kommunpolitikernas demokratisyn’.  
 

Modell 1: Faktorer som påverkar det medborgerliga deltagandet och representationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När man konstruerar en modell som den ovan vore det naivt att tro att man får med alla 
tänkbara förklaringar till de beroende variablerna ’det medborgerliga deltagandet’ och 
’representationen’. En modell innebär en begränsning till vissa beroende variabler och vissa 
oberoende variabler, men i begränsningen ligger genomförbarheten. Genom begränsningarna 
blir modellen användbar även om den inte är komplett. Modellen ovan ska ses som ett första 
försök och en arbetsmodell över några möjliga faktorer som påverkar det medborgerliga 
deltagandet som i sin tur påverkar representationen.     

                                                           
10 Lundquist L, ”Hotet mot den politiska demokratin” i  Amnå E (red.), Demokrati och medborgarskap (SOU 
1999:77), Elanders Gotab, Stockholm, 1999, s. 245f och Montin S, Radikala organisationsförändringar i 
kommuner och landsting (SOU 1993:73), Stockholm, 1993, s. 16 
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Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att finna förklaringar till de skillnader som finns mellan Linköpings 
och Norrköpings kommuner när det gäller andelen utrikes födda som är kommunpolitiker, s.k. 
invandrarpolitiker.  
 
Frågeställningar 
 
De frågeställningar som ska besvaras i uppsatsen är följande: 
 
• Hur ser invandrarsammansättningen ut i de båda kommunerna? 
• Hur ser olika invandrargruppers deltagandeprofil ut? 
• Vad kan man dra för slutsatser om representativiteten i Linköpings och Norrköpings 

kommuner utifrån Bäcks idéer? 
• Vilka möjligheter till medborgarkontakter finns i de båda kommunerna? 
• Hur ser kommunpolitikerna i de båda kommunerna på demokrati i förhållande till tre 

‘klassiska’ modeller? 
• Hur ser kommunpolitikerna på några nyare aspekter av demokratibegreppet? 
 
Avgränsningar 
 
Undersökningen är avgränsad till de två kommunerna Linköping och Norrköping och detta av 
tre anledningar. För det första skiljer sig de båda kommunerna åt när det gäller hur 
representativiteten av invandrare ser ut i den kommunala politiken. Riksgenomsnittet för 
andelen utrikes födda i kommunfullmäktige ligger på 5,4 % och de båda kommunerna 
Linköping och Norrköping ligger på var sin sida om snittet med en andel utrikes födda på 1,7 
% respektive 6,1 % av kommunfullmäktigeledamöterna. Det ligger en fördel i att undersöka 
två exempel som skiljer sig åt när det gäller den beroende variabeln, eftersom modellens 
oberoende variabler då kan testas två gånger: dels mot en relativt framgångsrik kommun och 
dels mot en, i den här aspekten, mindre framgångsrik kommun.  
 
En annan fördel som Linköping och Norrköping har som exempel i förhållande till min 
modell är att de har olika kommunorganisationer. Linköping har en renodlad beställar-
utförarmodell, medan Norrköping har en beställar-utförarmodell kompletterad med en 
heltäckande kommundelsnämdsorganisation. Detta ger oss en möjlighet att dels jämföra 
kommunorganisationernas förmåga att ge möjligheter till kontakter mellan de valda och 
väljarna och dels jämföra demokratisyn och kommunorganisation. Det är metodologiskt 
gynnsamt om exemplen är olika när det gäller de faktorer som finns med i modellen, men bäst 
om de inte skiljer sig åt för de förhållanden som ligger utanför modellen. Detta är den tredje 
anledningen till att jag valt just dessa båda kommuner. Även om Linköping och Norrköping 
skiljer sig åt bland annat när det gäller kommunernas historia och ekonomiska utveckling 
finns det många likheter. Kommunerna är till innevånarantalet ungefär lika stora med 131 948 
respektive 122 415 invånare, är grannkommuner och tillhör samma landskap och län, 
nämligen Östergötland.   
 
Andelen utrikes födda av befolkningen skiljer sig emellertid lite åt och är i Linköpings 
kommun 8,3 % och i Norrköpings kommun 12,3 %. Detta förklarar ju en viss del av 
skillnaderna mellan kommunerna när det gäller andelen ‘invandrarpolitiker’ och Linköping 
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kan pga. detta förväntas ha en lite lägre andel ‘invandrarpolitiker’ eftersom man har en lägre 
andel utrikes födda i kommunen. Detsamma gäller Norrköping som kan förväntas ha en lite 
högre andel invandrarpolitiker eftersom man har en högre andel invandrare i kommunen. 
Andelen utrikes födda förklarar emellertid inte hela skillnaden mellan de båda kommunerna 
och det är just på denna oförklarade del som uppsatsen fokuserar. 
 
Undersökningen är utförd under hösten 1999 och de intervjuade innehade då 
förtroendeuppdrag i Linköpings och Norrköpings kommuner, vilket innebär att de blev valda i 
1998 års kommunala val.  
 
När det gäller generaliserbarheten av den här undersökningen kommer fokus att ligga på de 
två kommunerna som utgör exemplen och därför kommer resultaten att spegla den speciella 
kontext som finns där.  
 
Övriga metod- och teorimässiga avgränsningar kommer att framgå av senare kapitel. 
 
Tidigare forskning 
 
Forskningen kring invandrarna i politiken är fortfarande relativt liten, men växande. 
Invandringsrelaterad forskning är en företeelse som hör till de senaste tre decennierna och det 
av naturliga skäl. De undersökningar som behandlat invandrargruppen har ofta varit inriktade 
på siffror och då ofta i samband med val. Tomas Hammar är en av de första forskarna som 
ägnade sig åt invandringsrelaterad forskning. 1975 undersökte han utfallet av 1975 års 
rösträttsreform som gav utländska medborgare rösträtt och valbarhet i kommunal- och 
landstingsval, men inte i riksdagsval. Hammar behandlar i boken det mesta runt själva valet: 
valdeltagande, hur invandrarna röstade och om några invandrare blev valda.11 Invandrarnas 
representation har även Paula Rodrigo Blomqvist studerat och då lokalt i Göteborg.12 
Hammar har även studerat medborgarskapets betydelse för invandrare.13 
 
Henry Bäck och Maritta Soininen har också ägnat många böcker åt gruppen invandrare och 
har bland annat skrivit en rapport på Förvaltningshögskolan i Göteborg som behandlar 
invandrarnas politiska deltagande.14 Bäck har även skrivit en rapport inom Institutet för 
kommunal ekonomi där han undersöker organisationsförändringar, politikerantal och 
representativitet i ett antal kommuner med anledning av nya sorters kommunorganisationer.15 
Dessa rapporter kommer att vara aktuella för min uppsats. 
 
Invandrargruppen brukar även tas med i olika större projekt såsom Maktutredningen och i 
Demokratirådets rapporter.16 Invandrarnas situation brukar då inte få särskilt stort utrymme, 
men finns ofta med och några av Demokratirådets rapporter kommer att vara aktuella för den 
här undersökningen.  

                                                           
11 Hammar T, Det första invandrarvalet, Liber Förlag, Stockholm, 1979 
12 Rodrigo Blomqvist P, Vem representerar invandrare? – en studie av kommunpolitiker med 
invandrarbakgrund, Statsvetenskapliga institutionen – Göteborgs universitet, Göteborg, 1997 
13 Hammar T, Democracy and the nationstate – aliens, denizens and citizens in a world of international 
migration, Aldershot, Avebury, 1990 
14 Bäck H och Soininen M, Invandrarna, demokratin och samhället, Vasastadens Bokbinderi AB, Göteborg, 
1996  
15 Bäck H, Hur många och hurudana?, Institutet för kommunal ekonomi - Stockholms universitet, Stockholm 
1993 
16 Se exempelvis Demokrati och makt i Sverige (SOU 1990:44), Allmänna förlaget, Stockholm, 1990 
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Det har även bildats särskilda institutioner för forskning kring invandringsrelaterade fenomen 
och exempel på det är Partnerskap för Multietnisk Integration i Umeå och Tema etnicitet i 
Norrköping. Magnus Dahlstedt inom PfMI har skrivit en bra översikt om politiskt integration 
och den mångkulturella demokratin.17 
 
Många beskrivningar av svensk invandrings- och flyktingpolitik finns också att tillgå och 
vissa av dessa är Statliga utredningar18, men dessa kommer inte att bli aktuella för denna 
undersökning. 
 
Stor del i produktionen av material om invandrarpopulationen har naturligtvis även 
Migrationsverket. Statistiska sammanställningar över gruppen invandrare och även olika 
utvärderingar av flyktingmottagandet ges regelbundet ut.19 
 
Det finns således ganska mycket material som behandlar invandrargruppen i samband med 
valen, dvs. valdeltagande och representation, men det är lite mer blygsamt när det gäller 
undersökningar som är inriktade på situationen bakom dessa siffror och som försöker förklara 
dem. Frågor som varför representationen i de politiska församlingarna ser ut som den gör när 
det gäller invandrare och varför det finns en systematisk underrepresentation av invandrare 
som vissa hävdar20 får sällan några svar.  
 
Litteraturen om demokratibegreppet och olika demokratiska teorier är mycket omfattande och 
de teorier som jag har tagit med är sådana som är vanligt förekommande i 
demokratidiskussioner från elitdemokratiska till deltagardemokratiska teorier. Josef 
Schumpeter21, Carole Pateman22, Jürgen Habermas23 och Gutmann/Thompson24 är alla ofta 
citerade i demokratidebatten. Demokratidiskussionen runt de ovan nämnda författarna 
kompletteras av teoretiska kommentarer, snarare än teorier, från en rad forskare i Sverige som 
behandlar nyare problem i demokratin. Dessa forskare, av vilka flera varit inblandade i 
Demokratiutredningen, är Kerstin Jacobsson25, Lennart Lundquist26, Stig Montin27, Elfar 
Loftsson och Johan Hedrén28.   
 
Metod 
 
                                                           
17 Dahlstedt M, Politiskt medborgaskap, integration och mångkulturell demokrati, PfMI – Umeå universitet, 
Umeå, 1998 
18 Se exempelvis Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv(SOU 1995:75), Fritze, Stockholm, 1995 eller 
Flykting- och immigrationspolitiken(SOU 1991:1), Allmänna förlaget, Stockholm, 1991    
19 Se exempelvis Ebbeson U och Linebäck B (red.), Mångfald och ursprung – en rapport från ett multietniskt 
Sverige, Statens Invandrarverk, Norrköping, 1997 
20 Rothstein B m. fl., Demokrati som dialog, SNS Förlag, Stockholm, 1995, s. 68  
21 Schumpeter J, Capitalism, socialism and democracy, Allen and Unwin, London, 1976 
22 Pateman C, Participation and democratic theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1970 
23 Habermas J, Diskurs, rätt och demokrati, Daidalos, Göteborg, 1995 
24 Gutmann A och Thompson D, Democracy and disagreement, The Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, 1996 
25 Jacobsson K, ” Den offentliga demokratisynen” i Amnå E (red.), Demokrati och medborgarskap (SOU 
1999:77), Elanders Gotab, Stockholm, 1999 
26 Lundquist L, ”Hotet mot den politiska demokratin” i  Amnå E (red.), Demokrati och medborgarskap (SOU 
1999:77), Elanders Gotab, Stockholm, 1999 
27 Montin S, Radikala organisationsförändringar i kommuner och landsting (SOU 1993:73), Stockholm, 1993 
28 Loftsson E och Hedrén J, ”Den kommunala organisationens demokratiska villkor: om effektivitet, 
brukarinflytande och institutionell förändring i Linköpings kommun.”, Linköpings universitet, 1995 
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De metoder jag har valt att använda i den här uppsatsen gör att uppsatsen som helhet varken 
kan klassificeras som enbart kvalitativ eller kvantitativ, utan som en blandning av de två. Jag 
har nämligen både använt mig av kvalitativa data insamlade genom intervjuer med 
kommunfullmäktigeledamöter i de båda kommunerna och kvantitativa data dels i form av 
statistik insamlad genom studier av olika listor över kommunala uppdrag i de båda 
kommunerna och dels i form av statistik från Statistiska Centralbyrån. 
 
Jag anser att uppdelningen mellan och klassificeringen av kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar kan vara onödig och överdramatiserad. Detta eftersom en uppmätt kvalitativ 
egenskap har sin styrka i själva mätningen och all kvantitativ data måste identifieras och 
förstås före mätningen. Inga undersökningar är bara kvalitativa eller kvantitativa, utan alltid 
en blandning.  
 
I den här undersökningen har främst den deduktiva metoden använts. Som utgångspunkt har 
jag en modell över faktorer som påverkar det medborgerliga deltagandet och representationen 
och denna modell prövas genom uppsatsen på situationen i de båda kommunerna.  
 
Uppdelningen mellan induktiv och deduktiv forskning har även den varit väldigt omstridd och 
frågan är om det verkligen är meningsfullt att göra sådana uppdelningar. Man måste ju alltid 
har vissa utgångspunkter även om man skall göra en induktiv undersökning och man kan inte 
helt förutsättningslöst studera verkligheten. Man måste ju alltid ställa sig frågan varför man 
ska studera något och vissa uppfattningar om verkligheten har man alltid i botten. Det faktum 
borde i större eller mindre utsträckning göra all forskning till en deduktiv verksamhet med 
vissa antaganden som utgångspunkt och skillnaderna utgörs istället av hur starka eller 
välgrundade antagandena är.  Den modell som ligger till grund för denna undersökning är inte 
hämtad från någon speciell teori, utan är en produkt av ett eget modellutvecklande även om 
intryck tagits av andras teorier. 
 
För att komma åt något så personligt som någons uppfattning om demokrati måste man på ett 
eller annat sätt fråga dem. Detta ger mig två alternativ - enkäter eller intervjuer. Valet föll på 
intervjumetoden och det av främst två anledningar. För det första har jag begränsat mig till att 
intervjua 30 kommunpolitiker, 15 stycken från vardera kommunen, för att få en bild av 
kommunpolitikernas demokratisyn i de båda kommunerna. Detta urval redovisas utförligare 
nedan i kapitlet Urval och definitioner. Intervjumetoden lämpar sig bättre än enkätmetoden 
för en undersökningsgrupp med den storleken. För det andra styrs valet av metod av vilken 
sorts information man söker. Enkätundersökningar lämpar sig för information som man kan 
förmedla genom val och kryssningar mellan olika alternativ och som sedan ska användas för 
statistiska beräkningar.29 Det är inte den sortens information som jag har sökt för denna del av 
undersökningen, utan snarast kvalitativ information om de olika respondenternas personliga 
uppfattningar. En persons åsikter om demokrati är något komplicerat och det kan behövas 
många följdfrågor för att uppfattningen ska komma fram. Ibland kan det finnas en motvilja att 
direkt svara och ibland har personen inte tänkt på saken tillräckligt för att direkt förmedla sin 
uppfatting. Den personliga närvaron blir då nödvändig för att underlätta förståelsen av vissa 
frågor och ställa de rätta följdfrågorna så att respondenten svarar på det som man är 
intresserad av. Man har vid en intervjusituation även en fördel av att direkt träffa och 
interagera med respondenten när den förmedlar sin uppfattning och man kan genom 
kommentarer till intervjusituationen underlätta tolkningen av det insamlade materialet.30   

                                                           
29 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1992, s. 87 
30 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1992, s. 89 
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När det gäller intervjuer finns det främst två grundläggande karaktäristika som brukar 
användas för att beskriva intervjun, dels hur standardiserad den är och dels hur strukturerad 
den är. En kraftigt standardiserad intervju har frågor vars innehåll, form och ordningsföljd är 
bestämda på förhand och det föreligger inte någon frihet att omformulera dem eller ställa dem 
i en annan ordning ens om den intervjuade inte förstår en fråga. Dess motsats är den icke-
standardiserade intervjun som ger utrymme för intervjuaren att både omformulera frågorna 
och ställa dem i en annan ordning så att de passar situationen bättre.31 
 
Den andra karaktäristikan, dvs. hur strukturerad en intervju är, handlar om frågornas grad av 
slutenhet respektive öppenhet. En hårt strukturerad intervju har mycket inskränkta 
svarsmöjligheter, medan en löst strukturerad intervju med öppna frågor ger den intervjuade 
möjlighet att svara på mängder av olika sätt beroende på erfarenheter, attityder, språkvanor 
osv.32  
 
De intervjuer som jag har gjort i den här undersökningen har varit ganska svagt 
standardiserade, men det har varit min ambition att ställa samma frågor till alla 
respondenterna. Jag har tillåtit mig själv att omformulera frågan om respondenten inte förstått 
den. Detta för att fokus i den här undersökningen ligger på respondenternas åsikter och de 
måste ju förstå frågan om de på ett meningsfullt sätt ska kunna förmedla sin åsikt. Fördelen 
med att ställa frågorna i en på förhand bestämd ordning är främst praktisk - det blir lättare att 
hålla reda på svaren, men om någon fråga av någon anledning inte besvarades då det var tänkt 
i intervjun ställdes den igen för att få fram den information som efterfrågades. I detta 
hänseende ligger min intervjuundersökning nära den icke-standardiserade, men ambitionen 
har varit att ställa frågorna på ett sådant sätt att det går att jämföra mellan de olika 
respondenterna och mellan de två kommunerna och detta anser jag mig ha uppnått. 
 
När det gäller graden av strukturering i mina intervjuer kan man, med ovannämnda 
terminologi, beskriva dem som löst strukturerade. Jag har inga svarsalternativ överhuvudtaget 
och respondenterna har varit fria att svara hur de vill. Detta eftersom det är deras åsikter och 
erfarenheter som är det viktiga och de måste få uttrycka dem som de själva vill.  
Som jag nämnt ovan har jag frågat igen om jag märkt att de inte riktigt förstod frågan eller 
inte svarade på den och detta har i viss mån styrt deras svar, men det har bara styrt att de 
svarar och inte hur de svarar. Man kan ju i och för sig tänka sig att om de undvek frågan pga. 
att de inte hade någon åsikt så ledde min iver att få fram ett svar till att respondenterna som 
inte hade en ståndpunkt intog en för att få komma vidare. Detta berör Halvorsen som en 
svaghet hos intervjumetoden, dvs att man som intervjuare ibland riskerar att tvinga fram en 
åsikt hos respondenten.33 Jag var dock observant på detta problem när jag intervjuade och 
försökte göra klart för mig om det var pga att de inte hade någon åsikt eller bara missade att 
svara på frågan. 
 
När man genomför intervjuerna måste man på något sätt registrera vad respondenten säger 
och då har man, enligt Sharan B Merriam, tre grundläggande tekniker för att registrera 
intervjuinformation: nedskrift efter intervjun, nedskrift under intervjun och ljudinspelning.34 
Av förklarliga skäl är nedskrift efter intervjun inte särskilt lämpligt om det går att undvika. 

                                                           
31 Andersson H, Vetenskapsteori och metodlära-en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 84 
32 Ibid, s. 84 
33 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1992, s. 89 
34 Merriam S B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 96 
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Man glömmer mycket av den information som intervjupersonen förmedlade och man är 
hänvisad till den första tolkningen av vad respondenten sa som man gjorde under intervjun. 
Det kan vara av vikt att kunna gå tillbaka exakt till vad intervjupersonen sa för att fundera på 
om man verkligen tolkat det han/hon sa på ett korrekt sätt. Nedskrift under intervjun blir 
således, mot bakgrund av vad vi just konstaterat, en bättre metod eftersom man då direkt 
nedtecknar vad en respondent säger och man har genom det en bättre möjlighet att få en 
korrekt bild av vad som sas under intervjun. Nackdelen med denna metod är att det tar tid att 
skriva ned vad respondenten säger och flytet i intervjun kan gå förlorad. Nedtecknandet kan 
störa intervjupersonen och enligt Merriam bör denna metod bara användas då en 
ljudinspelning inte är möjlig.35 
 
Merriam menar alltså att någon form av ljudinspelning är den bästa metoden för registrering 
av en intervju. Jag håller med i detta och med en sådan metod kan man vara säker på att allt 
som sagts under intervjun finns tillgängligt för analys. Förutom analysfördelarna ger denna 
metod även forskaren en möjlighet att förbättra sina intervjufärdigheter genom att i efterhand 
kunna lyssna på sig själv och på hur frågorna ställts och därigenom kunna göra kommande 
intervjuer bättre. Några nackdelar finns det dock och de gäller problem med den tekniska 
utrustningen och respondenternas eventuella ovilja mot att bli inspelade.36 Om exempelvis 
inspelningsutrustningen skulle börja krångla under en intervju kan det distrahera 
intervjupersonen minst lika mycket som om man skulle nedteckna under intervjun. De 
intervjuades eventuella ovilja mot inspelningen är ändå den allvarligaste nackdelen och 
försvårar naturligtvis användandet av denna metod. Bengt-Erik Andersson uppmärksammar 
detta och menar att det är mycket viktigt att man respekterar personer som inte vill ställa upp 
på en inspelning och vid deras intervjuer använder en annan metod.37 Merriam menar att de 
flesta forskares erfarenheter visar att merparten av de intervjuade snabbt glömmer bort 
inspelningen även om de varit osäkra eller negativa till en början.38 Detta är också min 
erfarenhet och det har inte funnits någon bland mina respondenter som inte velat ställa upp på 
en inspelning av intervjun. Under mina intervjuer har jag istället för att använda en 
traditionell kassettbandspelare använt mig av en minidiskspelare med inspelningsfunktion. 
Minidiskspelaren har vissa fördelar gentemot en kassettbandspelare. För det första är den helt 
ljudlös jämfört med en kassettbandspelare som alltid ger ifrån sig lite ljud. För det andra blir 
ljudkvaliteten betydligt bättre med inspelning på minidisk och det var aldrig några problem att 
i efterhand höra vad som sades under intervjun, vilket jag tidigare råkat ut för med 
kassettbandsinspelning.  
 
När intervjun sedan är inspelad och man ska börja bearbeta materialet behövs en utskrift av 
inspelningen. Idealiskt sett, konstaterar Merriam, ger en ordagrann utskrift av en inspelad 
intervju den bästa grunden för en analys, men många forskare tycker att sådana utskrifter är 
alltför kostsamma både när det gäller tid och pengar. Merriam förespråkar istället något som 
han kallar för en loggbok över intervjun. Forskaren gör en selektiv utskrift av intervjun när 
han/hon spelar upp inspelningen och antecknar viktiga utsagor eller idéer som respondenten 
bidragit med och fraser, uttryck eller hela meningar citeras ordagrant.39 Det är den senare 
metoden med en selektiv utskrift som jag har använt mig av.    
 

                                                           
35 Ibid, s. 96 
36 Ibid, s. 96 
37 Andersson B-E, Som man frågar får man svar, Rabén och Sjögren, Kristianstad, 1985, s. 181 
38 Merriam S B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 96 
39 Merriam S B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 98 
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Bengt-Erik Andersson och Knut Halvorsen betonar båda att det är viktigt att man ser 
intervjun som den interaktionsprocess som den är och att man uppmärksammar att denna 
process påverkas av en lång rad faktorer.40 När man genomför intervjuer är det viktigaste att 
man får uppriktiga svar av respondenterna. Man kan inte utgå från att alla man intervjuar 
ljuger, men det finns många faktorer som påverkar hur säkra respondenterna känner sig i 
intervjusituationen, något som enligt Andersson är viktigt för svarens kvalitet.41 Saker som 
frågornas utformning, intervjuarens intervjuteknik, intervjuns lokalitet och anonymiteten 
påverkar alla hur lugn en intervjuperson känner sig i intervjusituationen som ofta är en ganska 
onaturlig situation.42  
 
När det gäller frågornas utformning är det viktigt att de är enkelt formulerade och att de inte 
innehåller för många komplicerade ord, allt för att underlätta respondenternas förståelse. 
Intervjutekniken skulle man kunna skriva hur mycket som helst om, men det som Merriam 
och Andersson framhåller som viktigast är att man är neutral och icke-bedömande och låter 
respondenten och dennes svar stå i centrum.43 Intervjun måste äga rum på en plats som är 
ostörd dels för att man, om man gör en inspelning av intervjun, då får den bästa inspelningen 
och dels för att respondenten och även intervjuaren oftast agerar bättre i en lugn miljö. En 
viktig faktor för att minska osäkerheten kring intervjun är att göra medverkan in 
intervjuundersökningen anonym. Detta menar både Merriam och Halvorsen44 och min 
erfarenhet är också att presumtiva respondenter tycker det är skönt att deltagandet i 
undersökningen är anonymt. Framför allt när man intervjuar kommunpolitiker, som ofta ställs 
till svars för vad de säger, är det viktigt att de kan slappna av under intervjun utan 
offentlighetens ljus på sig. Anonymiteten i min intervjuundersökning gör att jag kommer att 
benämna respondenterna för intervjuperson Link 1-15 och Norrk 1-15 istället för deras namn.  
 
Samtidigt som den personliga interaktionen vid intervjusituationen har klara och ibland 
nödvändiga fördelar för informationsinsamlandet kan den också skapa problem. Ett av dessa 
problem är den effekt som intervjuaren utövar på respondenten i intervjusituationen. Detta 
kan dels ske om man uppträder på ett fördömande sätt på respondentens svar och dels genom 
att respondenten svarar på ett visst sätt för att göra ett gott intryck eller inte verka okunnig. 
Denna effekt kallar Halvorsen för ”intervjuareffekten” 45, men behandlas också till vissa delar 
av Merriam.46 Något som jag har märkt under de intervjuer som jag genomfört i samband med 
denna och andra undersökningar är att man som intervjuare i vissa situationer missar att 
kontrollera respondentens svar. Man måste alltid under intervjun noga lyssna och kontrollera 
att respondenten svarar på frågan och håller sig till ämnet. Om man genomför många 
intervjuer på samma dag brister ibland koncentrationen och man missar detta. Detta hände vid 
några tillfällen i mina intervjuer och resulterade i att det för vissa respondenter på vissa frågor 
saknas svar. I intervjupresentationen senare i uppsatsen kommer detta tillsammans med 
svaren ”vet ej” att presenteras som att någon uppfattning ej framgår.    
 

                                                           
40 Andersson B-E, Som man frågar får man svar, Rabén och Sjögren, Kristianstad, 1985, s. 171 och Halvorsen 
K, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1992, s. 89  
41 Ibid, s. 174 
42 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1992, s. 90 
43 Andersson B-E, Som man frågar får man svar, Rabén och Sjögren, Kristianstad, 1985, s. 176 och Merriam S 
B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 90 
44Merriam S B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 193 och Halvorsen K, 
Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1992, s. 90 
45 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1992, s. 89 
46 Merriam S B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 91 
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Urval och definitioner  
 
I syftet framgår att jag i den här undersökningen ska fokusera på invandrarpolitiker och 
eftersom ordet inte finns med i SAOL så krävs det en definition. Det handlar inte om politiker 
som sysslar med invandringspolitik, utan om politiker som är invandrare.  
 
Jag uppfattar att folk i allmänhet använder ordet invandrare som beteckning på personer som 
själva har invandrat och deras barn. Man blandar m.a.o. ihop de som är födda utomlands med 
de personer som är födda i Sverige med en eller två föräldrar födda utomlands. Detta är ofta 
nödvändigt då man behandlar hela invandrarkollektivet och jag kommer också att använda 
denna definition då jag avser både utrikes födda och inrikes födda med invandrarbakgrund. 
Dock finns det anledning att tro att dessa båda gruppers problem i det svenska samhället 
skiljer sig åt bland annat när det gäller kunskaperna i det nya landets språk och tillgången på 
naturliga miljöer, såsom ex. skolan, för integration. Detta tillsammans med att det i SCB:s 
material ofta bara går att utläsa de utrikes födda gör att min undersökning kommer att 
fokusera på de utrikes födda personerna i den kommunala politiken och termen 
invandrarpolitiker avser således detta.  
I det empiriska kapitlet kommer jag att enbart avse utrikes födda då jag använder ordet 
invandrare och det pga att det är dessa jag studerat. Det innebär att det i den här gruppen både 
finns personer som har svenskt medborgarskap och som är utländska medborgare, vilka sedan 
1975 har rätt att rösta i kommunalvalen och inneha kommunala uppdrag. 
 
När det gäller vilka som är att betrakta som politiker blev jag också tvungen att göra vissa 
distinktioner. I de listor över förtroendeuppdrag i Linköpings och Norrköpings kommun som 
jag har använt finns samtliga förtroendeuppdrag med. Detta innebär att personer som är 
borgensmän, vigselförättare, goda män, borgerliga medlare, begravningsofficianter, 
överförmyndare, nämndemän, revisorer och som sitter med i bygdegårdsföreningarnas 
styrelser också finns med. Dessa är förtroendevalda, men kommer inte av mig att betraktas 
som politiker eftersom de inte innehar politiska uppdrag i en striktare mening. De personer 
som kommer att betraktas som politiker sitter med någonstans i den politiska organisationen 
såsom kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, beställarnämnder(ex. omsorgsnämnd, kultur-
och fritidsnämnd) , myndighetsnämnder(ex. socialnämnd, byggnämnd) och 
kommundelsnämnder ( i Norrköping). Exkluderade från politiker-gruppen är således också 
personer som enbart sitter med i styrelser för kommunala bolag och även stiftelser.  
 
Den definition av politiker som jag har gjort ovan har använts då jag ställt samman statistik ur 
de ovan nämnda listorna för att exempelvis få fram antalet politiker i de två kommunerna och 
hur många invandrare( enligt definitionen ovan utrikes födda ) det finns med bland dessa. När 
det gäller de personer som jag har valt att intervjua så är de inte ett slumpmässigt urval av 
hela gruppen politiker. För att kunna få en bild av den demokratisyn som genomsyrar 
politiken i de båda kommunerna har jag valt att intervjua personer som sitter med i 
kommunfullmäktige. Jag valde kommunfullmäktige som urvalsgrund dels för att det är 
kommunens beslutande församling och dels för att de som sitter med i kommunfullmäktige 
kan förväntas vara framträdande i sina respektive partier och därigenom centrala aktörer i 
nomineringsförfarandet i partierna. Det är ju i detta nomineringsförfarande som de utrikes 
födda som försöker få kommunala politiska uppdrag måste vara framgångsrika för att kunna 
få ett uppdrag.  
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Variabler för urvalet har även partitillhörighet, kön och födelseland varit. Fördelningen 
mellan partierna och könen i urvalet är densamma som finns i de två 
kommunfullmäktigeförsamlingarna och även andelen invandrarpolitiker togs med i urvalet, 
vilket medförde att en utrikes född fanns med i urvalet för Norrköping och ingen i urvalet för 
Linköping. Jag har i urvalet för Norrköping även valt personer som sitter med i någon 
kommundelsnämnd jämte uppdraget i kommunfullmäktige och i urvalet för de båda 
kommunerna även strävat efter att få med personer som bor på landsbygden.       
 
Disposition 
 
Undersökningen börjar i nästa kapitel med en teoretisk presentation av mina utgångspunkter 
när det gäller representationsbegreppet, av Bäcks undersökning och av de teorier och 
teoretiska kommentarer kring demokratibegreppet som ligger till grund för bedömningen av 
kommunpolitikernas demokratisyn. Därefter inleds den empiriska presentationen av de tre 
faktorerna som antas påverka det medborgerliga deltagandet med en redogörelse av den 
invandrarsammansättning som finns i de båda kommunerna. Denna sätts sedan i förhållande 
till en deltagandeprofil för olika invandrargrupper som bygger på valdeltagandet bland 
utländska medborgare och den andel invandrargruppen utgör av det totala antalet kommunala 
förtroendeuppdrag i Sverige. Sedan följer en redogörelse av den andra faktorn som antas 
påverka det medborgerliga deltagandet: kommunorganisationerna i de båda kommunerna. 
Dessa beskrivs kortfattat och sätts i förhållande till Henry Bäcks resultat som sedan följs av 
en undersökning av möjligheterna till kontakter mellan valda och väljare i de båda 
kommunerna.  Den empiriska delen avslutas med en undersökning av kommunpolitikernas 
demokratisyn som bedöms utifrån tre olika sätt att se på demokrati, men också nyare synsätt 
på demokratibegreppet. Uppsatsen avslutas med en diskussion. 
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Teori 
 
Representation 
 
En av utgångspunkterna för denna uppsats är det problem som en underrepresentation av 
gruppen invandrare utgör. Utgångspunkten säger dels att det föreligger en 
underrepresentation, som jag visade i inledningen, och dels att denna underrepresentation är 
problematisk. Frågan är då om det är ett problem att en viss grupp i samhället är svagt 
representerad, i det här fallet invandrarna. 
 
När det gäller representationsbegreppet är det vanligt att man delar upp begreppet i social 
representativitet och åsiktsrepresentativitet. De som betonar den sociala representativiteten 
menar att de valda representanterna ska, om inte vara ett tvärsnitt av befolkningen, i alla fall 
ha en god fördelning mellan de olika sociala grupperna i samhället. Bakom denna tanke ligger 
uppfattningen att den sociala bakgrunden är betydelsefull för vilka åsikter man har och hur 
man agerar som vald representant. Åsiktsrepresentativiteten uppfylls genom att en vald 
politiker har samma åsikter som de han eller hon ska företräda. Tanken bakom denna 
uppfattning är att om de valda är åsiktsrepresentativa gentemot sina väljare kommer folkets 
vilja också att genomföras i politiken oavsett vilken social bakgrund de valda har.47 I svensk 
statsvetenskap finns en tradition av att framhålla åsiktsrepresentativiteten som viktig för 
demokratin och den sociala representativitetens betydelse har tonats ned.48 
 
Kritiken mot och debatten kring de två olika inriktningarna har varit omfattande och någon 
definition som alla ställer upp bakom har aldrig presenterats. Ett problem med den sociala 
representativiteten är vilka sociala och ekonomiska bakgrundsfaktorer som ska beaktas och 
anses viktiga. Åsiktsrepresentativiteten å sin sida är problematisk när det gäller hur väljarna 
ska veta vilka åsikter de politiska kandidaterna har i de frågor som valkampanjerna och 
partiprogrammen inte lyckas behandla. 
 
Lena Wängnerud har i sin avhandling om kvinnorepresentation i Sveriges riksdag tagit fasta 
på en teori av den brittiska statsvetaren Anne Phillips som betonar både den sociala 
representativiteten och åsiktsrepresentativiteten. Teorin kallar Philips för närvarons politik 
och grundansatsen är att den åtskillnad som görs mellan social representation och 
åsiktsrepresentation är felaktig. Philips menar att representanternas åsikter är av betydelse och 
att det är viktigt för väljarna att ha ett program att ta ställning till, men hon menar samtidigt 
att eftersom de valda oftast saknar konkreta instruktioner för sitt handlande är det viktigt att 
spridningen av deras sociala bakgrund är så bred som möjligt. Föreligger en kraftig 
snedvridning i rekryteringen till parlamentet så kan man också anta att det föreligger en 
snedvridning i vems intressen som dominerar den förda politiken.49 
 
Anledningen till att jag hänvisar just till Lena Wängnerud, hennes avhandling och den teori 
hon använder är att hon behandlar en samhällsgrupp, kvinnorna, som likt invandrarna är eller 
i alla fall har varit underrepresenterad i de politiska församlingarna. Wängnerud och Phillips 

                                                           
47 Brothén M, ”Svenska EU-parlamentarikers representativitet” i Mattson I och Wängnerud L, Riksdagen på 
nära håll, SNS, Stockholm, 1997, s. 66 
48 Wängnerud L, ”Politikens andra sida-om kvinnorepresentation i Sveriges riksdag”, Statsvetenskapliga 
institutionen – Göteborgs universitet, Göteborg, 1998, s. 14 
49 Ibid, s. 16 
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bemöter problemet med vilka sociala grupper som ska urskiljas för närvarons politik genom 
att konstatera att det ska gälla grupper ”där det finns skäl att tro att de på ett substantiellt sätt 
kommer att bidra till att förändra politikens innehåll”.50 De sociala tillhörigheter som 
närvarons politik bör gälla är framförallt kön, klass och etnicitet. Klasstillhörigheten är, enligt 
Phillips, delvis tillgodosedd genom att partisystemen i de flesta västerländska demokratier är 
uppbyggda med detta som bas. Etniciteten är ofta alltför diversifierad mellan olika etniska 
grupper att denna skiljelinje därför blir alltför tekniskt svår att behandla. Phillips fokuserar 
därför, utan att säga att andra tillhörigheter saknar betydelse, på den sociala bakgrunden 
kön.51  
 
När det gäller framhävandet av kön på bekostnad av etnicitet på grund av att den senare är 
svår att behandla framstår detta som en svag argumentation. Jag anser inte att det är ett 
övertygande sätt att resonera på, att bara för att någonting är komplicerat och svårhanterat så 
minskar dess betydelse för en god representation. Man bör inte blunda för att det finns stora 
skillnader mellan olika etniska gruppers erfarenheter i det svenska samhället och att 
exempelvis sydamerikaner sannolikt har det svårare än finländare, danskar och norrmän att 
integreras i det svenska samhället. Icke desto mindre är det av avgörande betydelse, i 
politiken och i andra samhälleliga sammanhang, om man är född i landet man bor i och kan 
dess språk eller om man är född utomlands med ett annat modersmål.  
 
Wängnerud menar att själva poängen med att förespråka och argumentera för närvarons 
politik är att kvinnors intressen och erfarenheter bättre tas tillvara i ett parlament med många 
kvinnor än i ett med få eller inga.52 Samtidigt visar hon genom undersökningen att kvinnliga 
politiker inte kan förlita sig på att de kvinnliga medborgarnas situation uppmärksammas utan 
deras inverkan. Detta på grund av att manliga politiker inte fäster samma vikt vid att företräda 
kvinnors intressen.53 Att det spelar roll vilka som innehar de politiska uppdragen bekräftas 
även av Sören Holmbergs och Peter Esaiassons undersökning av riksdagsledamöterna som 
representanter i boken ”De folkvalda”. Författarna konstaterar att ledamöternas sociala 
grupptillhörighet spelar en roll både när det gäller ideologisk position, olika sakfrågeåsikter 
och innehav av maktpositioner.54 Man lägger även till att: 

 
”Krav på en annan social rekrytering till riksdagen kan inte viftas bort med argumentet 
att en ändring inte betyder något.”55 
 

Holmberg/Esaiasson finner även i sin undersökning att det finns en kraftig subjektiv direkt 
grupprepresentation i riksdagen. De valda ledamöterna är starkt benägna att se sig som 
representanter för de grupper som de själva tillhör.56 Man bör ha i åtanke att det kan vara en 
stor skillnad mellan vad man säger sig företräda och vad man genom handling verkligen 
företräder. Av denna anledning är författarnas resultat kring det praktiska handlandet speciellt 
intressant. Författarna skriver: 

                                                           
50 Wängnerud L, ”Politikens andra sida-om kvinnorepresentation i Sveriges riksdag”, Statsvetenskapliga 
institutionen – Göteborgs universitet, Göteborg, 1998, s. 18 
51 Ibid, s. 18 
52 Ibid, s. 19 
53 Ibid, s. 182 
54 Holmberg S och Esaiasson P, “De folkvalda – en bok om riksdagsledamöterna och den representativa 
demokratin i Sverige”, Bonniers, Stockholm, 1998, s. 164 
55 Ibid, s. 165 
56 Ibid, s. 42 
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”Att ta informella kontakter med något statsråd är ofta det effektivaste sättet att få 
något uträttat. Våra analyser visar att ledamöter som anser sig representera en viss 
intressegrupp är mer benägna än sina partikollegor att ta sådana kontakter.”57 
 

Både Lena Wängneruds och Holmbergs/Esaiassons resultat visar att det är av betydelse vilka 
personer som representerar befolkningen i de politiska församlingarna. För att samtliga 
sociala gruppers intressen ska få genomslag i de politiska församlingarna är det önskvärt att 
rekryteringen av representanterna är så bred som möjligt. Detta jämte de rent rättvisemässiga 
skälen, att demokratin ska vara till för alla, gör det till ett problem att invandrarna och även 
andra grupper i samhället, såsom kvinnorna, är underrepresenterade.  
 
Henry Bäcks undersökning 
 
Syftet med  Henry Bäcks studie är att undersöka konsekvenserna - för politikerantalet, 
uppdragskoncentrationen och representativiteten - av de organisationsförändringar som skett 
inom många kommuner under de senaste åren.  
 
Bäck konstaterar att det finns ett klart positivt samband mellan antalet innevånare i en 
kommun och antalet politiker. En grupp som klart skiljer ut sig är de kommuner som har 
heltäckande kommundelsnämndsorganisation. Samtliga kommuner i Bäcks undersökning med 
heltäckande kommundelsnämndsorganisation har fler förtroendevalda än vad som kan 
förväntas av folkmängden. När det gäller de kommuner som har en marknadsorienterad 
organisation(beställar-utförarmodell) finns en tendens att man har färre förtroendevalda än 
vad som kan förväntas av folkmängden.58  
 
När det gäller uppdragskoncentrationen, dvs. hur många uppdrag varje politiker har, 
konstaterar Bäck utifrån sin undersökning att införande av kommundelsnämndsorganisation 
förknippas med en minskad koncentration av uppdragen, medan det omvända gäller vid 
införandet av en mer marknadsinriktad organisation.59 Situationen skulle kunna sammanfattas 
så att i de kommuner som har kommundelsnämndsorganisation finns det fler politiker och 
politikerna har färre uppdrag per person samtidigt som antalet politiker, i de mer 
marknadsorienterade kommunerna, är lägre och uppdragskoncentrationen högre. Den 
politiska makten koncentreras alltså på ett färre antal personer i de kommuner som har en 
marknadsinriktad kommunorganisation. Bäck spekulerar om varför det är så och menar att en 
möjlig förklaring kan vara att de politiska uppdragen i de nya marknadsinriktade kommunerna 
blivit svårare och att intresset för dem därför sjunkit.60 En orsak som enligt mig också kan 
vara tänkbar är att man med den marknadsorienterade kommunorganisationen också får en 
mer effektivitetsinriktad syn på politikerrollen och kanske har många politiska uppdrag 
‘effektiviserat bort’. 
 
Bäck studerar även representativiteten i kommuner med olika kommunorganisation. 
Slutsatserna är att den minskning av antalet politiker som införandet av marknads- och 
marknadsliknande arrangemang i kommunerna åstadkommer, går ut över de underordnade 
grupperna i samhället. Invandrare, arbetare, ungdomar,  kvinnor och befolkning bosatt utanför 
                                                           
57 Holmberg S och Esaiasson P, “De folkvalda – en bok om riksdagsledamöterna och den representativa 
demokratin i Sverige”, Bonniers, Stockholm, 1998, s. 59 
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1993, s. 11 
59 Ibid, s. 27 
60 Ibid, s. 19f 
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centralorterna blir färre i de marknadsorienterade kommunerna och infödda, personer från 
medelklassen, medelålders och äldre män och boende i centralorten ökar i andel.61 Den 
slutsats som Bäck avslutar undersökningen med är att ”påståendet om de skadliga 
konsekvenserna för eftersatta gruppers representation av införandet av marknadsorienterad 
organisation har överlevt testet”.62  
 
Bäcks slutsatser innehåller ett för min undersökning intressant konstaterande, nämligen att 
invandrare, jämte andra underordnade grupper, har svårare att göra sig gällande i kommuner 
med en marknadsorienterad kommunorganisation. I den tuffare konkurrensen om uppdragen 
som en minskning av uppdragen innebär blir det allt svårare för invandrare att vara 
framgångsrika och andelen invandrare med kommunala politiska uppdrag minskar. Vidare 
konstaterar Bäck att införande av kommundelsnämndsorganisation inneburit en ökning av 
antalet politiker och även en återhållande effekt på den tilltagande uppdragskoncentrationen 
som varit särskilt stark i de marknadsorienterade kommunerna. När det gäller 
representativiteten har det, enligt Bäck, inte statistiskt gått att avgöra om införandet av 
kommundelsnämndsorganisation har haft positiva effekter, men säkert är att den är sämre i de 
kommuner som har marknadsorienterad kommunorganisation. Frågan blir nu vad detta säger 
oss om de två kommunerna Linköping och Norrköping och detta utreds vidare i kapitlet om 
kommunorganisationen. 
 
Demokrati enligt tre modeller 
   
Konkurrensdemokrati 
 
Den teoretiker som här kommer att exemplifiera konkurrensdemokratin, Joseph Schumpeter 
(1883-1946), är bara en av de som har förespråkat detta synsätt och har valts som representant 
pga den påverkan som Schumpeter haft på efterföljande teoretiska arbeten.63 Andra som 
skulle kunna ingå i denna grupp är Max Weber64, Giovanni Sartori65 och Walter Lippmann66. 
Man måste dock komma ihåg att teoretikernas synsätt inte är identiska, utan bara har vissa 
gemensamma drag. Vissa uttalar sig exempelvis betydligt mer nedlåtande om vanliga 
människors politiska förmåga än vad andra gör. De gemensamma dragen är kortfattat att de 
menar att det är en liten del av befolkningen, som genom kokurrens om folkets röster, bör 
utgöra den beslutsfattande eliten samt att ett för stort folkligt deltagande kan vara skadligt för 
demokratin.   
 
Schumpeter var som ekonom först verksam vid universitetet i Graz och senare vid 
universitetet i Bonn och på Harvarduniversitetet.67 De samhällen som Schumpeter var en del 
av var präglade av den politiska instabilitet som kännetecknade tiden mellan de båda 
världskrigen. I en tid med Bolsjevikrevolution, Weimarrepublik och de massmöten som var 
ett vanligt inslag i Nazi-Tyskland skapades en kritisk syn på medborgarnas politiska 
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62 Ibid, s. 26 
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21 

deltagande hos många västerländska politiker och teoretiker. De ansåg att ett ”överdrivet” 
deltagande kunde åstadkomma en mobilisering av folket med farliga konsekvenser.68   
 
Schumpeter såg demokrati som en politisk metod, ett institutionellt instrument, för politiska 
beslut där vissa personer ges makt att fatta beslut som en följd av en framgångsrik jakt på 
folkets röster.69 I fokus stod alltså kampen mellan rivaliserande politiska ledare som tävlande 
om att få mandatet att härska. Han förkastade i och med detta idén om demokrati som en 
livsform för människors utveckling och delaktighet som bland annat Mill förespråkade.70 
Schumpeter underströk att demokratin enbart gav medborgarna möjligheten att acceptera eller 
förkasta de som skulle styra dem och inte någon möjlighet att själva delta i beslutsfattandet, 
eftersom detta var politikernas uppgift.71  
 
Schumpeter hyste låga tankar om den genomsnittlige medborgarens politiska och 
intellektuella förmåga. Han beskriver vanliga människor som svaga och hemfallna åt 
känslomässiga impulser och dessutom mottagliga för icke-logisk påverkan.72 Detta gällde 
dock inte beslut inom den ekonomiska sfären där människor rutinmässigt måste överväga 
riskerna med olika handlingsalternativ och där situationen upplevdes som vardaglig. När det 
gäller den politiska sektorn ansåg Schumpeter att det var annorlunda. I denna sektorn var både 
outbildade och många välutbildade människors åsikter präglade av okunnighet och bristande 
omdömesförmåga. Han menade att de flesta inrikes- och utrikesärenden befinner sig så långt 
bort från de flesta människors liv att de knappt känns verkliga. Faror i politiken uppfattas 
oftast inte av vanliga människor och skulle de uppmärksammas anses de som obetydliga. 
Centralt för Schumpeter är den känsla av ansvar som kommer av en direkt inblandning och 
denna saknar medborgarna, vilket gör att de analyserar och argumenterar kring politik på ett 
infantilt sätt.73  
 
Schumpeter försvarade sin konkurrensdemokrati genom ett avvisande av ”den klassiska 
doktrinen om demokrati”. Med detta menade han ”det institutionella arrangemang för att 
uppnå politiska beslut som förverkligar det allmänna bästa genom att förmå folket att självt 
avgöra frågor genom val av personer som samlas för att genomföra dess vilja”.74 Schumpeter 
angrep detta institutionella arrangemang med tre argument. För det första avvisade han ”den 
klassiska doktrinen”:s idéer att det skulle kunna finnas ett allmänt bästa som alla människor 
kan enas om. Människor har enligt Schumpeter olika önskemål, olika värderingar och sällan 
gemensamma mål och i moderna ekonomiskt differentierade och kulturellt heterogena 
samhällen uppstår det hela tiden olika tolkningar av vad som är det allmänt bästa.75 
Schumpeters andra argument mot ”den klassiska doktrinen” är att beslut av icke-
demokratiska instanser ibland är lättare för folk i allmänhet att acceptera än demokratiska 
beslut. Detta eftersom icke-demokratiska regenter kan utnyttja sin unika position till att föra 
en politik som de berörda parterna i det demokratiska fallet inte skulle kunnat enas om. Det 
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viktiga var ett styrelseskick för folket och inte nödvändigtvis genom folket och att det 
gynnade folket som helhet.76  
 
Det sista argumentet är ett angrepp på ”folkviljan”. Med stöd i masspsykologers teorier 
hävdade Schumpeter att folkviljan är en social konstruktion och att självständiga och 
rationella grunder för den helt eller delvis saknas.77 Han tar reklammakare som exempel och 
menar att deras verksamhet visar hur formbara och manipulerbara individens begär och val 
är.78 När det gäller vardaglig konsumtion är det lätt att pröva löften mot verkligheten, men så 
är det enligt Schumpeter inte inom politiken. De flesta politiska angelägenheter ligger så långt 
bort från de flesta människors liv att det nästintill blir omöjligt för vanliga människor att bilda 
sig välgrundade åsikter om konkurrerande politiska program. Individens påverkbarhet och 
känslighet för påtryckningar undergräver ytterligare möjligheterna för ett självständigt 
politiskt tänkande. Det man ser i politiken är enligt Schumpeter till stor del en konstgjord och 
inte en äkta folkvilja.79 
 
Den beskrivning som Schumpeter gör av verkligheten mynnar ut i en väldigt restriktiv syn på 
deltagande. Väljarnas roll inskränks till att säga ja eller nej till olika ledare och dessa röster 
ger det politiska handlandet dess legitimitet. Det finns en klar arbetsfördelning mellan väljare 
och valda och det politiska agerandet är de valdas ensak.  
 
Deltagardemokrati 
 
Det som kommer att redovisas här är den klassiska deltagardemokratin. Den är klassisk 
genom att den hänvisar tillbaka till klassiska teoretiker/filosofer som Jean-Jacques Rousseau 
och John Stuart Mill, men också för att den i sig själv blivit klassisk genom att ha haft stor 
inverkan på senare varianter av demokratiuppfattningar som betonat deltagande, bl.a. den som 
senare kommer att redovisas som diskussionsdemokrati. Företrädaren för denna syn på 
demokrati är Carole Pateman som på många sätt har motsatta uppfattningar i förhållande till 
Schumpeter.  
 
Pateman startar sin genomgång av deltagandeteorin med Jean-Jacques Rousseau. Pateman 
menar att Rousseaus deltagandesystem dels gäller politiskt beslutsfattande och god 
maktutövning, dels att det är ett sätt att skydda privata intressen, men också att det skulle 
resultera i ansvarsfulla individer. Deltagandeprocessen skulle lära individerna att ta hänsyn 
till större sammanhang än de enbart privata intressena och individerna skulle inse att man 
både är en privatperson och en samhällsmedborgare.80 Sedan går hon vidare med två 
författare, John Stuart Mill och G.D.H. Cole, som har återupprättat Rousseaus idéer om 
deltagande, men lyft bort det från kontexten med statsstater och fört in dem i modernare 
politiska system.  
 
Mill ser den enbart affärsmässiga eller verksamhetsskapande delen av politiken som den 
sekundära och den främsta uppgiften som politiken har är att utöva ett stort inflytande på den 
mänskliga mentaliteten eller förståndet. De politiska institutionerna bör, enligt honom, 
bedömas utifrån i vilken grad de underlättar den generella mentala utvecklingen i samhället. 
För Mill är de två delarna i politiken sammankopplade genom att ett nödvändigt villkor för 
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den affärsmässiga delen är utvecklandet av den rätta sortens individuella karaktärer hos 
medborgarna och för det krävs den rätta sortens institutioner.81 Det är för att de demokratiska 
institutionerna utvecklar de deltagande medborgarna och därigenom ger det bästa politiska 
resultatet som han förespråkar demokrati, även om hans definition av demokrati för oss idag 
skulle te sig som främmande med bland annat viktade röster.  
 
I sin vardag menade Mill att den vanliga medborgaren bara ser till sina egna intressen genom 
att det mesta går ut på att skaffa pengar. Men hela situationen skulle förändras om 
medborgaren skulle delta i det offentligas affärer. Medborgaren skulle då vidga sina vyer och 
bli tvungen att även ta andras intressen i beräknande. Det är genom deltagande på lokal nivå 
som individerna lär sig demokrati och Mill jämför med att lära sig rida eller simma-man kan 
inte lära sig genom att någon talar om hur man ska göra, utan man lär sig bara genom att själv 
pröva.82 Förutom den rent undervisande effekten av deltagandet leder ett sådant deltagande 
även till en högre acceptans för besluten och att en samhällsanda utvecklas hos 
medborgarna.83  
 
G.D.H. Cole utvecklade under de första decennierna under 1900-talet Rousseaus och Mills 
idéer och överförde dem till modernare samhällen. Cole menar att det bör finnas 
representativa institutionella arrangemang på nationell nivå, men att det på den lokala nivån 
bör finnas ett deltagarsamhälle. Demokratin bör inte bara appliceras på politiken, utan även på 
alla andra sociala aktiviteter, inte minst inom industrin.84 Cole presenterar ett idealsystem för 
deltagarsamhället som han kallar för ”guild socialism”, vilket översatt till svenska ungefär 
skulle bli skrå-eller organisationssocialism. Organisationerna skulle utgöra grunden för hela 
systemet genom att ha hand om samhällets olika ekonomiska verksamheter via medborgarråd 
och även utgöra grund för den politiska delen med möten om de gemensamma 
angelägenheterna.85  
 
Pateman menar inte att det specifika utförandet är det väsentliga, utan att det viktiga är 
principerna bakom deltagardemokratin. Det centrala är, enligt Pateman, att man inte kan 
betrakta medborgarna och institutionerna isolerade från varandra. Representativa institutioner 
på national nivå är inte tillräckliga för demokrati, utan socialisation eller social träning i 
demokrati måste äga rum i andra sfärer för att de nödvändiga individuella och psykologiska 
kvalitéerna skall utvecklas. Denna utveckling äger rum genom deltagandet självt och 
deltagandets viktigaste funktion är således utbildande. Den rädsla för instabiliteten i ett 
deltagandesamhälle som Schumpeter gav uttryck för avvisade Pateman genom att hävda att 
ett deltagarsamhälle är självförstärkande genom att ju fler som deltar desto stabilare blir 
samhället, eftersom fler då lär sig att samarbeta och agera demokratiskt.86  
 
Diskussionsdemokrati 
 
Under de senaste decennierna har synen på demokrati kompletterats med nya uppfattningar 
om vad som kännetecknar en god demokrati. Ett element som förekommer allt mer i nyare 
demokratiteorier är diskursen eller diskussionen och en av de första som ansåg detta vara en 
viktig del av demokratin var Jürgen Habermas. 
                                                           
81 Pateman C, Participation and democratic theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1970, s. 28f 
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Jürgen Habermas 
 
För Habermas resonemang runt demokrati är legitimiteten det centrala och han menar att det 
bara är genom demokratiska procedurer som lag och rätt kan bli legitim. Habermas 
demokratiprincip säger att ”endast de lagar kan göra anspråk på legitim giltighet som i en 
diskursiv rättskapande process, vilken å sin sida är rättsligt konstituerad, kan vinna 
uppslutning från alla medlemmar av rättsgemenskapen”. Habermas menar att varje 
medborgare ska garanteras en offentlig autonomi, dvs. rättigheter som gör det möjligt för dem 
att som medlagstiftare påverka och utforma sin rättsstatus. Varje medborgare har rätt att själv 
avgöra om man vill delta i den offentliga diskursen eller ej, men Habermas påpekar att om 
medborgarna i stor skala skulle dra sig tillbaka från den offentliga åsikts- och viljebildningen 
så skulle det skada förutsättningarna för den legitima rätten.87  
 
Habermas menar alltså att det bara är diskurser och diskursivt reglerade förhandlingar mellan 
samhällets medborgare som kan generera legitimitet. Detta ställer i sin tur krav på rättslig 
institutionalisering av dessa diskussioner och kommunikationsförutsättningar i form av 
procedurer för demokratisk deltagande och beslutsfattande, dvs. samhället måste ge sina 
medborgare möjligheterna och formerna för den politiska diskussionen.88 
 
Habermas går inte genom hur allt ska lösas praktiskt, men förmedlar dock en bild av att 
diskursteorin ska ge en ”intersubjektivitet på högre nivå” i samhället. Denna 
intersubjektivitet kan förstås som en samsyn som uppstår i de kommunikationsprocesser som 
försigår i överläggningar i parlamentariska församlingar å ena sidan och i den politiska 
offentlighetens informella nätverk å den andra. Habermas menar att kommunikationen både 
inom de politiska organen och utanför dessa ska bilda arenor på vilka det kan ske åsikts- och 
viljebildning kring samhällets relevanta frågor.89 
 
Amy Gutmann och Dennis Thompson 
 
Andra som menar att deliberation eller diskussion är mycket viktigt för demokratin är Amy 
Gutmann och Dennis Thompson. I sin bok Democracy and Disagreement konstaterar de att 
det är kring moraliska argument och moraliska meningsskiljaktigheter som det mesta kretsar i 
en demokrati och att det därför bör stå i fokus. Det är i ”mellandemokratin”, den vardagliga 
politiken, som det mesta av det moraliska livet finns. I mellandemokratin försöker lagstiftare, 
andra förtroendevalda och tjänstemän att bedriva politik och ibland lyssnar man på 
medborgarna och ibland inte. Intressegrupper, organisationer och engagerade medborgare 
förekommer även och ständigt pågår diskussioner om erfarenheter och avvikande 
uppfattningar. Det är just denna del av samhället som Gutmann/Thompson anser vara så 
viktig när man diskuterar demokrati.90 Författarna ger fyra generella anledningar varför 
”deliberative democracy” (diskussionsdemokratin) är att föredra. För det första bidrar 
deliberation eller diskussion till att öka beslutens legitimitet när man lever med begränsade 
tillgångar. De politiska besluten är lättare att acceptera för dem som inte får vad de vill eller 
inte ens vad de behöver om deras krav har tagits med och värderats efter dess förtjänster 
snarare än efter förmögenhet, status eller makt. Detta är den diametralt motsatta uppfattningen 
                                                           
87 Habermas J, Diskurs, rätt och demokrati, Daidalos, Göteborg, 1995, s. 8ff 
88 Ibid, s. 12 
89 Ibid, s. 89 
90 Gutmann A och Thompson D, Democracy and disagreement, The Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, 1996, s. 40 



 
 

25 

till vad Schumpeter anser om icke-demokratiska regenter. Gutmann/Thompson menar även 
att fler diskussionsforum ger tidigare uteslutna grupper en möjlighet att delta och för 
därigenom upp dolt eller förträngt missnöje till ytan.91  
 
För det andra menar Gutmann/Thompson att diskussion ökar generositeten i de moraliska 
konflikterna. Genom de diskussionsforum som ingår i teorin uppmuntras ett bredare 
perspektiv och synsätt på de frågor som gäller det offentliga och politiken. Man menar att 
både medborgarna och de förtroendevalda kan förväntas få ett bredare perspektiv i en process 
där argumenten förs fram och tas på allvar.92 Detta ligger helt i linje med det som J.S. Mill 
och även Carole Pateman hävdar när det gäller medborgarnas deltagande i politiken. 
 
Den tredje förtjänsten som en demokrati byggd på diskussion har är att klargöra vad en 
konflikt handlar om. Om medborgare träffas och argumenterar med varandra finns en större 
chans att man kan skilja egenintresset från det gemensamma intresset och även att man 
upptäcker när olika konflikter beror på missförstånd och dålig information. Detta bidrar till att 
det blir lättare att komma överens och att hitta kompromisslösningar.93  
 
Den sista förtjänsten är att diskussionsdemokratin, jämförd med andra sätt att fatta beslut på, 
har större chans att leda till rättfärdiga beslut. Genom processens givande och tagande kan 
medborgarna och deras förtroendevalda lära sig av varandra, erkänna sina individuella och 
kollektiva misstag och utveckla nya synsätt och förslag som är mer rättfärdiga. 
Gutmann/Thompson menar inte att deras ”deliberative democracy” alltid kommer fram till 
ett rättfärdigt resultat, men när processen misslyckas ger den självkorrigerande kapaciteten i 
modellen hopp om att i framtiden finna en lösning. Den diskuterande demokratin är en 
process som kontinuerligt pågår för att lösa de moraliska konflikterna i samhället.94  
 
Författarna menar att alla moderna samhällen kräver någon form av representation och att 
vissa, de förtroendevalda, därigenom har större ansvar än andra. Deras demokratisyn 
förutsätter inte någon speciell form av representation, utan bara att representationsformen 
stödjer ” the give- and take of serious and sustained moral argument within legislative 
bodies, between legislators and the citizens, and among citizens themselves.” 95 Det krävs att 
de förtroendevalda motiverar sina ståndpunkter moraliskt för medborgarna och att de tar 
intryck av medborgarnas synpunkter.96 Gutmann/Thompson anser att medborgarnas åsikter är 
av största vikt, men samtidigt bör inte de förtroendevalda följa dem blint, utan bör även agera 
efter egen övertygelse. Det yttersta ansvarsutkrävandet av de förtroendevalda sker genom 
valen, men man menar att den deliberativa demokratin även ger utrymme för en ständigt 
pågående process. Processen består i att förtroendevalda presenterar sina förslag, 
medborgarna svarar, de förtroendevalda reviderar, medborgarna reagerar och stegen upprepas 
tills ett acceptabelt förslag skapats.97  
 

                                                           
91 Gutmann A och Thompson D, Democracy and disagreement, The Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, 1996, s. 42 
92 Ibid, s. 42 
93 Ibid, s. 43 
94 Ibid, s. 44 
95 Ibid, s.128ff 
96 Ibid, s. 138 
97 Gutmann A och Thompson D, Democracy and disagreement, The Belknap Press of Harvard University Press, 
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Precis som Habermas betonar Gutmann/Thompson att det måste skapas institutioner för att ge 
möjligheterna och incitamenten för medborgarna och de förtroendevalda att ägna sig åt 
diskussion och det är viktigt att man inte skapar forum som bara ägnar sig åt diskussion 
medan makten ligger någon annanstans, utan att de båda är integrerade. En annan del som är 
viktig i den deliberativa demokratin är att det inte bara är politiken som ägnar sig åt 
deliberation, utan att det även praktiseras inom andra områden i samhället. Skolorna bör även 
aktivt främja studenternas kapacitet att förstå olika perspektiv, förmedla sina egna perspektiv 
till andra och helt enkelt öva sig att ge och ta i en moralisk diskussion.98  
 
Gutmann/Thompson anser att om teorin om den deliberativa demokratin realiseras skulle de 
beslut som medborgarna och deras förtroendevalda tar bli mer moraliskt legitima, mer folkligt 
inspirerade, ömsesidigt respekterade och självkorrigerande.99 Med författarnas egna ord: ”The 
greater the degree of deliberation citizens exercise in democratic decision making, the more 
confident they can be of the democratic decisions they make.” 100 
 
Andra förespråkare av diskussionsdemokratin 
 
Den deliberativa demokratin har under senare tid fått många anhängare både utomlands och i 
Sverige. Anthony Giddens, den välkände sociologen och tillika premiärminister Tony Blairs 
officiella politiska och ideologiska rådgivare, har i sin politiska åskådning, ”The Third Way 
Politics”, med en demokratiuppfattning som han kallar för ”dialogic democracy”101 En 
liknande demokratiuppfattningen har även fått genomslag i SNS Demokratiråd och i vissa 
statliga utredningar.  
 
SNS Demokratiråd kommer ut med årliga rapporter som behandlar aktuella ämnesområden 
inom demokratidebatten. I 1995 års rapport framträder tydligt en demokratiteoretisk samsyn 
mellan rapportens författare och författarna som ovan benämnts diskussionsteoretiker. 
Demokratirådet menar att konflikten mellan ”särintressen” och ”allmänintressen” inte kan 
lösas genom mekaniskt utformade institutioner, utan lösningen är den politiska dialogen. 
Demokratin måste, menar man, vara arrangerad så att vi genom att lyssna till och delta i den 
politiska dialogen förmår att inte bara se till våra snäva egoistiska intressen, utan tvingas 
begrunda frågorna i ett mera allmänorienterat perspektiv. Dialogens funktion är att vi skall bli 
mera toleranta och upplysta och att detta skall leda till bättre, i betydelsen mera 
allmänorienterade, politiska beslut. Man menar att demokratin ytterst handlar om samtal 
myndiga medborgare emellan om sådana angelägenheter där vi ständigt är tvungna att finna 
praktiska lösningar. 102 
 
I Demokratirådets rapport 1998 betonar rådet ett demokratiideal med dialog och 
ansvarstagande som viktiga ingredienser. Man menar att en ”vital demokrati förutsätter att 
medborgarna och de förtroendevalda kan debattera och finna långsiktiga lösningar på de 
svåra och komplexa dilemman som aktualiseras av dagens samhällsproblem. Demokratins 
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beslutsprocess låter sig inte reduceras till isolerad och kortsiktig intressekamp. Lobbyism kan 
inte ersätta dialog.” 103 
 
Även i Statens Offentliga Utredningar betonas dialogen som en viktig del av demokratin. I 
SOU 1996:162 På medborgarnas villkor kopplar Demokratiutvecklingskommittén, precis 
som Demokratirådet, samman en ”vital” demokrati med en ständigt pågående dialog mellan 
medborgarna och de förtroendevalda. Staten ska skapa goda förutsättningar och en väl 
utbyggd ”demokratisk infrastruktur”.104 Med demokratisk infrastruktur avses ” det politiska 
bassystem som ger folkviljan möjligheter att på olika sätt komma till uttryck”. Man menar att 
den viktigaste delen är de allmäna valen, men att även mötesplatser, informationssystem, 
kommunikationssystem och utbildning är viktiga.105 
 
Gemensamt för de teorier som har benämnts diskussionsdemokratiteorier är att de inte exakt 
anger vad som bör ingå i en god demokrati. De anger och betonar istället saker som de anser 
viktiga för demokratin. De skulle, även om de betonar dialogen, sannolikt tycka att ett direkt 
medborgardeltagande i politikens beslutsprocess också skulle vara önskvärt, exempelvis i 
lokala organ som kommundelsnämnder och andra mer informella forum såsom föräldraråd i 
skolor. Patemans teorier och diskussionsteorierna utesluter inte varandra även om de olika 
författarna betonar olika saker. 
 
Nyare aspekter på demokratibegreppet  
 
De ovan presenterade demokratiteorierna behandlar alla på olika sätt det medborgerliga 
deltagandet och vilken roll och form det bör ha i en demokrati. Men det medborgerliga 
deltagandets plats i demokratin utmanas av nya tendenser i politiken. Lennart Lundquist, en 
av författarna i Demokratiutredningen och tillika professor i statsvetenskap i Lund, menar att 
man i dagsdebatten försöker vidga demokratibegreppet till att även omfatta handlingskraft 
och effektivitet. Detta ser Lundquist som problematiskt och han anser att det finns ett 
motsatsförhållande mellan medborgarnas deltagande och handlingskraften i det politiska 
systemet och han anser till och med att om man ser demokratiskt deltagande som ett hot och 
inte som en framgång är det inte ett demokratisk ordning man förespråkar.106  
 
Kerstin Jacobsson, även hon en författare i Demokratiutredningen, uppmärksammar också 
spänningsförhållandet mellan effektivitet och deltagande. Hon har i den internationella 
statsvetenskapliga diskussionen funnit personer som menar att goda resultat uppväger ett 
minskat deltagande i den politiska processen. En av dessa är Fritz Scharpf107 som ser en ökad 
problemlösningskapacitet som ett demokrativärde likvärdigt med medborgarnas deltagande i 
politiken. En annan är Giandomenico Majone108 som hävdar att alla slags politiska frågor inte 
behöver legitimeras demokratiskt, utan en del kan legitimeras genom större effektivitet.109 
Uppfattningen finns emellertid även företrädd bland svenska statsvetare och Jacobsson anser 
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105 Ibid, s. 79 
106 Lundquist L, ”Hotet mot den politiska demokratin” i  Amnå E (red.), Demokrati och medborgarskap (SOU 
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att Janerik Gidlund hyser en liknande uppfattning genom ställningstaganden som att 
människor måste förstå att man kan behöva offra förankringsvärden för att istället vinna 
demokratisk handlingskraft.110 Jacobsson, som i Demokratiutredningen studerar 
demokratisynen i statliga utredningar, ser att det i utredningarna på 1980- och 90-talen 
uppträder en tydligare motsättning mellan effektivitet och delaktighet. Politiken måste 
begränsas för att möjliggöra effektivitet och det nya är inte att man vill få till stånd en bättre 
fungerande förvaltning och större effektivitet, utan snarare att man nu inför styrinstrument 
som i sig innebär ett hot mot andra intressen och värden, eftersom de är så inriktade på 
resultat.111  
 
Även Elfar Loftsson och Johan Hedrén uppmärksammar spänningsförhållandet mellan 
effektivitet och deltagande i en studie av den kommunala organisationens demokratiska 
villkor i Linköpings kommun. De menar att det finns en problematik i att omtala 
demokratiska värden med begrepp som effektivitet. Det gäller hela tiden en värdering av hur 
man vill se avvägningen mellan å ena sidan sådana demokratiska idealvärden som 
informationstillgång, deltagande och åsiktsutbyte och beslutskapaciteten och effektiviteten å 
den andra. Ett omfattande medborgardeltagande och åsiktsutbyte i en demokratisk process 
kräver resurser både i tid och pengar.112  
 
En annan aspekt på demokrati som aktualiserats under senare tid är uppdelningen mellan vad 
Lundquist betecknar som ”offentligdemokrati” och ”marknadsdemokrati”. I den förstnämnda 
representeras samhällsmedlemmen av medborgaren och i den sistnämnda av kunden. 
Offentligdemokratin, som främst förfäktas av vänstern, definierar demokrati som folkets makt 
över det offentliga och marknadsdemokratin, med anhängare hos högern, definerar demokrati 
som individens valfrihet på marknader. Lundquist ser ingen motsättning mellan de två så 
länge som de används på sin respektive arena, dvs säga det offentliga och marknaden. 
Problemen uppstår då någon av demokratiformerna överförs till ‘fel’ arena och det som 
främst prövats är att marknadsdemokratin överförs till det offentliga. Lundquist anser att det 
leder till att samhället elitiseras och uttrycker en rädsla för att det medborgerliga deltagandet 
blir lidande.113  
 
Även Stig Montin har uppmärksammat detta och konstaterar att marknadsefterlikningen och 
försöken att separera politik och produktion kolliderar med ett antal värden som tidigare 
ansetts betydelsefulla. Marknadsefterlikningen genom bland annat  kundorienteringen 
kolliderar med visionen om medborgaren med en aktiv roll att spela i det politiska livet.114 I 
de nya verksamhets- och organisationsformer som uppkommit i många kommuner och 
landsting har synsätt och styrprinciper hämtats från den privata sektorn och Loftsson/Hedrén 
menar att en modell där det politiska systemet beskrivs i termer av styrning, kontroll, 
verkningsgrad och effektivitet inte särskilt väl lyckas illustrera de väsentliga egenskaperna i 
ett politiskt system. Man tappar då kvalitativa moraliska egenskaper som legitimitet, rättvisa, 
jämlikhet när skälet till de demokratiska institutionernas användande till sin natur är 
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moraliskt. Loftsson/Hedrén menar att genom att tala om brukare och brukarinflytande istället 
för motsvarande konstruktioner med ordet medborgare, framträder de kommunala 
verksamheterna i mindre grad som delar av en samhällsgemenskap. Detsamma gäller 
kommunen då den beskrivs i termer från privat produktion och de traditionella 
marknadsbegreppen och identiteten som samhällsgemenskap och ett projekt för gemensamt 
ansvarstagande försvinner.115 
 
De nya organisationsformer som införts i många kommuner under det senaste decenniet har 
skapat en oklarhet om begrepp som effektivitet och handlingskraft i samband med demokrati 
och även runt hur formerna för den kommunala verksamheten bör se ut. Detta visar de ovan 
redovisade författarnas diskussioner och det blir därför som en vidare del av 
demokratiuppfattningen intressant att undersöka vad kommunpolitikerna i Linköping och 
Norrköping anser om detta. 
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Invandrarsammansättningen 

 
Den första faktorn som i modellen antas påverka det medborgerliga deltagandet är 
invandrarsammansättning och dess deltagandeprofil. Vi har tidigare konstaterat att viljan att 
ha inflytande och vara delaktig i samhällsutvecklingen är något som växer fram hos den 
enskilde individen utifrån hans eller hennes egna erfarenheter och detta gäller antagligen i 
högre utsträckning för de personer som har invandrat till Sverige ofta från konflikter och 
svåra politiska förhållanden. Denna den första faktorn uppehåller sig kring de olika 
invandrargrupper som finns i Sverige och hur politiskt benägna dessa är. Först ska vi utreda 
olika invandrargruppers andel av befolkningen i sin helhet och deras andel av valda utrikes 
födda i kommunfullmäktigevalen 1998. 
 

Diagram 2: Andelen utrikes födda från ett visst område av gruppen utrikes födda och 
andelen utrikes födda från ett visst område av de valda utrikes födda i 
kommunfullmäktigevalen 1998. 
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Diagrammet ovan syftar till att utreda vilka invandrargrupper som när det gäller valda 
representanter i kommunfullmäktigevalen är över- respektive underrepresenterade, dvs. har en 
högre respektive mindre andel av de valda utrikes födda än sin andel av befolkningsgruppen 
utrikes födda. Överrepresentativitet visar sig grafiskt genom att den ljusa stapeln är högre än 
den mörka för ett område/land och motsatt förhållande gäller för underrepresentativitet. 
Överrepresenterade är områden som Norden och Sydamerika och det främst pga. länder som 
Finland och Chile och även personer från Turkiet är överrepresenterade. Underrepresenterade 
är personer från Afrika och Asien och länder som Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien och 
Iran. Att det skiljer så mycket mellan Bosnien-Hercegovina och Jugoslavien beror antagligen 
på att det finns ett stort antal personer i gruppen Jugoslavien som kom till Sverige på 1960- 
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och 70-talen, eftersom det inte innan 1990 fanns någon anledning att ange något annat område 
än Jugoslavien i folkbokföringen. För de valda utrikes födda är uppgiften om födelseland inte 
baserad på folkbokföringen, utan på de uppgifter som personen själv lämnar vid 
registreringen och av de som uppgivit Jugoslavien är nog många ur den grupp som varit i 
Sverige sedan 1960-70-talen. Det intressanta blir nu att se hur invandrarsammansättningen ser 
ut i de båda undersökta kommunerna. 
 

Diagram 3: Andelen från ett visst område/land av gruppen utrikes födda i Linköpings och 
Norrköpings kommuner.  
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Källa: Statistiska Centralbyrån, Befolkningspaket 1998, Örebro, 1999, tabell C-16 
 
Vi ser i diagrammet ovan att Linköping, frånsett Bosnien-Hercegovina och Jugoslavien, har 
en större andel från områden som är underrepresenterade än Norrköping samtidigt som 
Norrköping, frånsett Bosnien-Hercegovina och Jugoslavien, har en större andel från områden 
som är överrepresenterade än Linköping. Viktigt att notera är andelarna i Norrköping av 
personer från Finland och Chile och anmärkningsvärt är dessutom att andelen chilenare av 
sydamerikanerna var i Norrköping 81 % att jämföra med 38 % i Linköping.  
 
Förutom andelen valda utrikes födda ger valdeltagandet en indikation på hur politiskt 
deltagande en viss invandrargrupp är. En hög politisk aktivitet kan ju för olika grupper se 
olika ut och en viss grupp kanske inte har samma benägenhet som andra att ta politiska 
uppdrag. Därför kompletterar jag med den enda statistik som finns över olika 
invandrargrupper och deras valdeltagande, nämligen statistik över valdeltagande bland 
utländska medborgare. De utländska medborgarna utgör ungefär hälften av gruppen utrikes 
födda och statistiken över denna grupp är alltså inte helt tillfredsställande. De utländska 
medborgarna har sannolikt en mindre benägenhet att delta politiskt dels för att denna gruppen 
antagligen består av personer som i avvaktan på att återvända till sitt födelseland inte skaffat 
sig svenskt medborgarskap och dels för att denna grupp består av personer som just kommit 
till Sverige och som inväntar det svenska medborgarskapet. Statistiken ger ändå en viss 
indikation på skillnader mellan olika invandrargrupper. 
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Diagram 4: Valdeltagande bland utländska medborgare i kommunfullmäktigevalen 1998. 

 

0

5
10

15

20
25

30

35

40
45

50
C

hi
le

Tu
rk

ie
t

Fi
nl

an
d

B
os

ni
en

-H Ira
n

Ju
go

sl
av

ie
n

Sa
m

tli
ga

Område / land

%

Källa: Statistiska Centralbyrån, Valdeltagande bland utländska medborgare (Me 14 SM 9901), Stockholm, 1999   
 
När det gäller valdeltagandet bland utländska medborgare gör statistiken att vi inte får 
information om de invandrargrupper som hade en stor andel i Linköping, förutom personer 
från Iran. Trots en underrepresentation uppvisar iranierna ett valdeltagande på 30 % som är 
ganska nära snittet för samtliga utländska medborgare. Personer från Iran utgör dock 
sannolikt en stor del av de aktiva från Asien och denna grupp innehåller antagligen också 
invandrargrupper med mycket lågt deltagande. Vidare bör det höga valdeltagandet för 
personer från Bosnien, Turkiet och Chile noteras, grupper som alla hade en högre andel i 
Norrköping än Linköping, och speciellt anmärkningsvärt är deltagandet av personer från 
Bosnien. Denna grupp hade en väldigt låg andel av de valda utrikes födda och detta kan 
förklaras av att denna grupp har en kort tid bakom sig i Sverige. I min C-uppsats visade det 
sig att den tillbringade tiden i Sverige var mycket lång hos de personer som innehade 
kommunala uppdrag i Norrköpings kommun och hälften av dem hade varit i Sverige längre än 
15 år.116 Personerna från Bosnien har antagligen betydligt kortare tid bakom sig i Sverige och 
det är positivt för framtiden att valdeltagandet ändå är så relativt högt. Siffrorna för 
finländarna är ganska låga, på snittet för utländska medborgare och lägre än snittet för 
Norden, och skulle, ur deltagandeperspektiv, oroa om inte överrepresentativiteten för de 
kommunala uppdragen vore så stor för denna grupp.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att invandrarsammansättningen i Norrköping till stor 
del består av invandrargrupper som är överrepresenterade när det gäller innehav av 
kommunala uppdrag såsom personer från Norden och Sydamerika. 
Invandrarsammansättningen i Linköping domineras av invandrargrupper som är 
underrepresenterade i statistiken över innehav av kommunala uppdrag som personer från 
Asien. När det gäller valdeltagandet bland utländska medborgare styrker detta tendensen med 
mer deltagande invandrargrupper i Norrköping. 
                                                           
116 Därth M, Invandrarpolitiker-en fallstudie av kommunala politiker i Norrköping som är födda utomlands, 
Linköpings universitet,  C-uppsats ht 1998, s. 37 
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 Kommunorganisationen 
 
Detta kapitel kommer att redovisa den andra faktorn i modellen: kommunorganisationen. 
Linköpings och Norrköpings kommunorganisationer presenteras kortfattat och sedan 
appliceras Henry Bäcks resultat på kommunorganisationerna i Linköpings och Norrköpings 
kommuner. Avslutningsvis presenteras intervjuer med kommunpolitiker i Linköping och 
Norrköping angående möjligheterna till medborgarkontakter i de båda kommunerna. 
 
Linköpings och Norrköpings kommunorganisationer 
 
1990 utvärderades i Linköping den försöksverksamhet med kommundelsnämnder som hade 
funnits sedan 1983. Utvärderingsgruppen fastslog bland annat att kommunfullmäktiges mål 
om ökad demokrati, effektivitet och samordning i ringa omfattning hade uppnåtts och under 
hösten 1991 formades, genom beslut i kommunfullmäktige, den nya organisationen. Från 
årsskiftet 1992 trädde den nya organisationen i kraft och Loftson och Hedrén menar att 
kostnadsmedvetande, flexibilitet, tydliga styrningsrutiner och en köp-sälj metafor för 
förhållandet mellan medborgarna och organisationen är de framträdande dragen i denna 
modell.117 
 
Organisationen som trädde i kraft från årsskiftet 1992 är en sk. beställar-utförarmodell, med 
två separata delar. Beställardelen är en process som börjar med fullmäktiges vägval och 
prioriteringar, fortsätter med nämndernas avtal med produktionsenheterna och avslutas med 
återrapportering av hur utförarna har lyckats. Utförardelen utgörs av kommunala eller privata 
aktörer som tillhandahåller verksamhet på grundval av de avtal som sluts med 
beställarnämnderna. Fullmäktige är förutom ett beslutande organ även en arbetande institution 
genom en utskottsindelning och i utskotten förväntas alla ledamöter delta.118 Bland 
fullmäktiges utskott finns 11 geografiska utskott som har till uppgift att bevaka de lokala 
intressena i kommunens olika delar. 
 
Norrköpings kommunorganisation har en lite annan uppbyggnad och historia. Efter 
kommunindelningsreformen 1974 kom en motreaktion mot den nya storkommunen och en 
utredning tillsattes angående införande av direktvalda kommundelsråd för att öka 
kommuninnevånarnas lokala inflytande på den kommunala verksamheten. Det blev inga 
direktvalda kommundelsråd, men kommunen delades in i fyra distrikt och elva arbetsområden 
för att underlätta samordningen. 1983 beslöt man dock att inleda en femårig 
försöksverksamhet med kommundelsnämnder i Eneby och Skärblacka och efter en positiv 
utvärdering 1988 beslutades det om en heltäckande kommundelsnämndsorganisation med 12 
kommundelsnämnder. Sedan dess har antalet varierat lite för att för närvarande vara nio 
stycken. Kommundelsnämndernas ansvarsområden är grundskolan, lokala kultur- och 
fritidsfrågor och socialtjänsten bortsett från individ- och familjeomsorgen som flyttades till en 
socialnämnd 1991. Kommundelsnämnderna i ytterområdena ( Kolmården, Kvillinge, 
Skärblacka, Vikbolandet) är även trafiknämnder för sina respektive kommundelar. 1998 
slutfördes en ny utvärdering av organisationen som bland annat resulterade i att den 
heltäckande kommundelsnämndsorganisationen bibehölls. Kommundelsnämnderna fick en 

                                                           
117 Loftson E och J Hedrén, Den kommunala organisationens demokratiska villkor: Om effektivitet, 
brukarinflytande och institutionell förändring i Linköpings kommun, Institutionen för Tema, Linköpings 
universitet, 1995, s. 7ff 
118 Ibid, s. 8 
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förstärkt roll och möjlighet till större delaktighet i berednings-och planeringsprocessen och 
även en uppgift att förstärka och utveckla de lokala demokratifrågorna. 
 
1990 kom kommunen i ekonomiska svårigheter och efter utredning beslutades det om en 
radikal förändring av organisationen för att nå ekonomisk balans. En beställar-utförarmodell 
(se ovan beskrivningen av Linköpings organisation) infördes och kommundelsnämnderna 
blev nu beställarnämnder för sina ansvarsområden.119 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att man numera har en beställar-utförarmodell i båda 
kommunerna, men att man i Norrköping har kompletterat den med en heltäckande 
kommundelsnämndsorganisation. Den lokala anknytningen och närheten till medborgarna 
som är ett av målen med en sådan organisation ersätts organisatoriskt i Linköping av de 11 
geografiska utskotten bestående av kommunfullmäktigeledamöter. 
 
Linköpings och Norrköpings kommunorganisationer i förhållande till Bäcks 
resultat 
 
När det gäller antalet politiker i de båda kommunerna är det en klar skillnad. I Linköpings 
kommun som har en befolkning på nästan 132 000 personer finns det 245 politiker och i 
Norrköping med en befolkning på ca 122 000 personer finns det 380 politiker.  
 
Vad avser uppdragskoncentrationen är den i Linköping 3,8 uppdrag per politiker och i 
Norrköping 2,4 uppdrag per politiker. Ett annorlunda sätt att beskriva 
uppdragskoncentrationen är att dela upp politikerna i grupper efter hur många uppdrag de har.  
 

Tabell 1: Uppdragskoncentration i Linköpings och Norrköpings kommuner. Andel av tot. 
antal politiker. 

 1 uppdrag 2 - 5 uppdrag 6 - 9 uppdrag 10 uppdrag eller 
fler 

Linköping 28, 6 % 53,5 % 11,8 % 6,5 % 
Norrköping 51,3 % 41,3 % 5,0 % 2,4 % 
 
Källa: Listor över kommunala uppdrag i Linköpings och Norrköpings kommuner, 1999.  
 
Det är alltså betydligt fler politiker i Norrköping som bara innehar ett politiskt uppdrag än i 
Linköping. Samtidigt är det betydligt fler i Linköping än i Norrköping som har 6 till 9 
uppdrag och som har 10 eller fler uppdrag. Den politiska makten är alltså koncentrerad på 
färre personer i Linköping än i Norrköping. 
 
Enligt Bäcks uppdelning uppvisar Linköpings kommun kännetecknen för en 
marknadsinriktad organisation och Norrköping kännetecknen för en heltäckande 
kommundelsnämndsorganisation, trots att man även i Norrköping har en marknadsinriktad 
beställar-utförarmodell. Man har i Norrköping, trots att man är en något mindre stad, fler 
politiker och en lägre uppdragskoncentration. Av detta kan man utifrån Bäcks resultat 
förvänta sig en sämre representativitet i Linköping än i Norrköping när det gäller 

                                                           
119 Informationen om Norrköpings kommunorganisation kommer från Hans Faxér på Berednings-och 
planeringskontoret, Norrköpings kommun, eftersom en bra beskrivning av den i skriftlig form inte finns att 
tillgå. 
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underordnade grupper i samhället såsom invandrare. Antagandet om den sämre 
representativiteten i Linköping visar sig vara riktigt. I Linköping, med en andel utrikes födda 
av befolkningen på drygt 8 %, är 2,0 % av politikerna födda utomlands och i Norrköping, 
med en andel utrikes födda på ca 12 %, är 6,6 % av politikerna födda utomlands. Det 
förefaller vara så att representativiteten när det gäller invandrare är bättre i Norrköpings 
kommun än Linköpings kommun. 
 
En organisatorisk skillnad mellan Linköpings och Norrköpings kommuner är just 
kommundelsnämnderna och de bör därför studeras lite närmre. Bäck konstaterade att det i sin 
studie inte statistiskt gick att avgöra om införandet av kommundelsnämndsorganisation har 
förbättrat representativiteten, men det framgår vid en närmare granskning i min studie av 
vilka uppdrag invandrarpolitikerna har att kommundelsnämnderna mycket väl kan vara en 
viktig del för att få med underordnade grupper i politiken. Bland de 25 invandrarpolitikerna i 
Norrköping sitter elva st enbart i en kommundelsnämnd och av de åtta invandrarpolitiker som 
sitter i kommunfullmäktige är fem st även ledamöter i en kommundelsnämnd. 
Representativiteten av invandrare är i kommundelsnämnderna betydligt högre än för 
organisationen som helhet. I kommundelsnämnderna är den nästan 10 % och i organisationen 
som helhet 6,6 %. 
 
Henry Bäck har tillsammans med Maritta Soininen tidigare undersökt hur representationen av 
invandrare varit för olika uppdrag i olika kommunala organ. Överlag är representationen 
sämst i de mest prestigefyllda organen och invandrarna är bättre representerade som ersättare 
än som ordinarie ledamöter.120 Det intressanta är då hur det ser ut i de båda kommunerna i 
den här undersökningen. I Linköping finns ingen ordinarie ledamot, utan bara två ersättare i 
kommunfullmäktige som är födda utomlands och deras andel av samtliga ledamöter i 
kommunfullmäktige är 1,7 %. I Norrköpings kommunfullmäktige finns det sju ordinarie 
ledamöter och en ersättare som är födda utomlands och deras andel av samtliga 
kommunfullmäktigeledamöter är 6,1 % och bland de ordinarie ledamöterna är andelen 8,2 %. 
Siffrorna för Norrköping är anmärkningsvärt höga och två av de ordinarie ledamöterna i 
kommunfullmäktige är dessutom med i kommunstyrelsens arbete, en som ordinarie ledamot 
och en som ersättare, och detta gör andelen i kommunstyrelsen till 6,9 %. Till skillnad från de 
utrikes födda i Linköpings kommun verkar det som om de utrikes födda i Norrköping inte 
bara innehar en högre andel av de kommunala uppdragen, utan även lyckats få in 
representanter ända upp i de högsta kommunpolitiska organen. Representationen av 
invandrare i de högsta organen, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, är antagligen 
mycket viktig för att agera som förebilder och uppmuntra andra invandrare att engagera sig i 
politiken. Dessutom kan man förvänta sig att de bidrar med värdefull information om 
invandrarnas villkor och behov i det svenska samhället som i sin tur gör eventuella insatser 
bättre. 
 
Möjligheter till medborgarkontakter 
 
När det gäller möjligheterna till medborgarkontakter undersökte jag först om respondenterna i 
Linköping och Norrköping anser att ett högt antal politiker och en låg uppdragskoncentration 
gynnar eller missgynnar medborgarnas politiska deltagande. Bland andra anser författarna till 
Demokratirådets rapport 1995 detta och vill kraftigt öka antalet förtroendeuppdrag för att 

                                                           
120 Bäck H och Soininen M, Invandrarna, demokratin och samhället, Vasastadens Bokbinderi AB, Göteborg, 
1996, s. 119f  
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bryta politikens segregering av kvinnor, invandrare och ungdomar.121  Det är intressant att 
veta vad kommunpolitikerna anser i denna fråga i förhållande till vilken kommunorganisation 
man har för att se om det finns någon koppling mellan dessa två saker.  
 
De 30 kommunpolitikerna i Linköping och Norrköping fick kommunorganisationerna i de 
båda städerna kort beskriva för sig för att de skulle vara medvetna om de organisatoriska 
skillnaderna. Skillnaderna när det gäller antalet politiker och uppdragskoncentrationen 
uppmärksammades och de fick sedan frågan om de ansåg att dessa skillnader påverkade det 
medborgerliga deltagandet i någon riktning. När det gäller linköpingspolitikerna ansåg sex 
stycken att antalet politiker är avgörande för medborgarkontakterna och att många politiker 
underlättade dessa kontakter. En av dessa svarade: 

 
 ”Ja, det tror jag har jättestor betydelse antalet politiker som finns. Ju fler politiker 
desto fler kontaktytor. Vi drog ned ganska mycket politiker här. Det tror jag bestämt att 
det finns ett samband mellan att bli hörd och antalet politiker. Det måste klart bli 
lättare att komma till tals med sina förtroendevalda om de är fler.”122   

 
Två av linköpingsrespondenterna ansåg att det är närheten till medborgarna som påverkar 
kontakterna mellan politikerna och medborgarna och att kommundelsnämnderna (KDN) 
tillgodoser detta. Fyra ansåg att det förvisso finns vissa fördelar med KDN, men att man kan 
tillgodose detta på andra sätt. En av dessa uttryckte det så här: 
  
 ” Om man ser till det som är till fördel för KDN så är det ju att man kommer närmre 
 politikerna och det är nog lättare med kontakter med dem. Det kan ju vara fördelen att 
 man får ett större inflytande. Och den andra fördelen är ju att fler personer är 
 inblandade och att man har färre uppdrag. Men jag är ändå negativ till KDN. Jag tror 
 det är skadligt med en för stor politisk apparat. I vår modell blir det upp till oss som är 
 aktiva att se till att vi finns tillgängliga. Men det är ju viktigt att man finns ute bland 
 människor och att man träffar och pratar med dem. ” 123  
 
Hos tre av linköpingsrespondenterna framgick ej någon uppfattning. När det gäller 
uppdragskoncentrationen ansåg alla, där uppfattning framgick, att en lägre 
uppdragskoncentration gynnade medborgarkontakterna, men en person menade samtidigt att 
det var positivt om man hade flera uppdrag, eftersom man då fick information från flera håll. 
På denna fråga framgick ej någon uppfattning hos tre respondenter.  
 
Eftersom många av Linköpingspolitikerna ser det som positivt med ett högt antal politiker och 
en låg uppdragskoncentration, kännetecken för en kommundelsnämdsorganisation, är det 
intressant vad de Linköpingspolitiker som jag intervjuat verkligen anser om sin 
kommunorganisation. 
Nio av respondenterna ansåg att Linköpings kommunorganisation med bla. geografiska 
utskott var bra, men fem av dessa ansåg att de geografiska utskotten behövde utvecklas för att 
underlätta medborgarkontakterna. Två ansåg att de geografiska utskotten bör utvecklas till ett 
decentraliserat beslutsfattande med ekonomiska medel, dvs. ungefär som KDN fast med 
kommunfullmäktigeledamöter. Två var negativa till de geografiska utskotten och hos två 
personer framgick ej någon uppfattning.  

                                                           
121 Rothstein Bo(red.), Demokrati som dialog, SNS Förlag, Stockholm, 1995, s. 67f 
122 Intervju med Link 3  
123 Intervju med Link 11 
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Det verkar som om linköpingspolitikerna, trots sina uppfattningar om antalet politiker och 
uppdragskoncentration, sluter upp kring sin organisation med geografiska utskott även om 
många har synpunkter på hur den fungerar och anser att den behöver utvecklas. En respondent 
hade följande syn på situationen i Linköping:  
  
 ”Vår modell är ju inte på något sätt färdig och den infördes ju när kommunen stod 
 inför en mycket svår ekonomisk kris och för att handskas med förändringarna som den 
 krisen skapade var modellen ett bra instrument. När vi nu är på grön kvist igen kan 
 man säga att vi har råd att ta ut svängarna mer och se vad som inte var så bra.” 124       
 
De svar som linköpingspolitikerna gav tyder på att de inte är medvetna om de negativa 
effekter för politikerantalet och uppdragskoncentrationen som deras organisation medför. Det 
kan vara så att man under de ekonomiskt svåra åren fokuserat mer i Linköping på att få 
kommunens finanser i ordning och att man nu kan fokusera på demokratin och kontakterna 
med medborgarna. Detta stöds av svaren jag fick när jag frågade hur respondenterna allmänt 
såg på demokratin i sin kommun. Ett par respondenter ansåg att demokratin fungerade bra i 
Linköping, men en majoritet ansåg att det fungerade ”sådär”. Dock menade många att 
demokratifrågorna uppmärksammades och de geografiska utskotten, försöket med ett 
demokratikontor i Skäggetorp och planer på medborgarkontor tyder ju på att man försöker 
hitta nya vägar. En respondent uttryckte det så här: 
 
 ”Jag tycker att Linköping ändå kommit en bit på vägen. Man har i alla fall lyft upp 
 frågan och vi diskuterar den ganska mycket och man försöker hitta möjligheter att 
 komma ut och inte bara vara en liten politisk grupp som styr det hela. Ut och höra hur 
 medborgarna vill ha det och bland annat genom de geografiska utskotten som är en bit 
 av att öppna upp fullmäktige och föra en kommundialog genom TV och Internet. Det är 
 ett sätt att få medborgarna engagerade.”125   
 
Andra var mer negativa och ansåg att det var bra att frågan uppmärksammades, men saknade 
fortfarande positiva resultat från de geografiska utskotten och andra åtgärder.  
 
Brukarinflytande i skolorna, dvs att föräldrar får en funktion antingen rådgivande eller 
beslutande i styrningen av skolan, verkar dessutom fått ett stort genomslag hos 
linköpingspolitikerna som ett alternativ till traditionellt inflytande. Tolv av respondenterna i 
Linköping var positiva till denna form av inflytande, en var negativ och för två gick det inte 
att utläsa någon uppfattning. En person svarade: 
 
 ” Det är väldigt positivt med brukarinflytande. Vår roll som politiker är ju faktiskt att 
 fördela resurser mellan olika verksamheter, men också att sätta ramar och prioritera 
 mellan skolor, men inom de ramarna tycker jag faktiskt att föräldrar och elever själva 
 kan få utforma verksamheten.” 126 
 
En annan gav svaret: 
 

                                                           
124 Intervju med Link 15 
125 Intervju med Link 2 
126 Intervju med Link 6 
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 ” Jag tycker att det är bra. All decentralisering av beslut är bra. Man kan då få det till 
 de som verkligen berörs av det. Skolstyrelser och brukarinflytande är ju ett sätt att 
 kunna påverka. Folk tar då mer hand om sin skola och närmiljö.” 127 
 
När det gäller norrköpingspolitikerna anser nio av respondenterna att medborgarkontakterna 
gynnas av fler politiker och att KDN är viktigt för demokratin i Norrköping. En av dessa 
uttryckte detta: 
  
 ”Det är ju så att möjligheterna till politikerkontakter är fler i vår kommun med KDN, 
 men sen är det ju upp till medborgarna att använda de möjligheterna. Instrumenten 
 finns och ju fler politiker man har desto större är ju sannolikheten att man känner 
 någon som är politiker och bara att man känner någon som sitter med någonstans har 
 ju ett värde. Kontaktytorna ökar och man kan ju alltid prata med den personen.”128   
 
Vidare ansåg tre st att det korta avståndet mellan väljare och valda i KDN-organisationen 
gynnar medborgarkontakterna. En intervjuperson ansåg att det är det personliga 
engagemanget hos politikerna som är avgörande för medborgarkontakterna och två st tyckte 
inte att KDN underlättade medborgarkontakterna. En av dem svarade så här: 
  
 ” Det jag har konstaterat med KDN-organisationen är att den har spelat sin största roll 
 under de åren som vi har sparat som mest för man får en närhet till verksamheten, inte 
 till medborgarna.…Jag kan den geografiska biten, men jag har inte träffat mer 
 medborgare för det. KDN är bättre för att spara än för att bredda demokratin.”  129 
 
Precis som de intervjuade i Linköping anser respondenterna i Norrköping att en låg 
uppdragskoncentration underlättar medborgarkontakterna, men några framhöll att det var 
positivt att sitta i en KDN om man är med i kommunfullmäktige för att vara förankrad och 
träffa medborgarna. Två respondenter ansåg att det inte var ett problem om 
uppdragskoncentrationen var hög. Brukarinflytandet som alternativ till den traditionella 
organisationen får en sämre uppslutning hos politikerna i Norrköping än i Linköping. Nio 
respondenter är positiva till brukarinflytande, men av dessa anser tre stycken att det fungerar 
dåligt i Norrköping. De fem som är negativa är det på grund av att det inte fungerar, att det 
finns en risk för att några föräldrar tar över i styrelserna och att det leder till skendemokrati. 
För en intervjuperson framgick ej någon uppfattning.  
 
Det intryck som intervjuerna ger när det gäller möjligheterna till medborgarkontakter i de 
båda kommunerna är att det i Linköping är mycket på gång för att förbättra kontakterna med 
medborgarna, men att försöken med geografiska utskott och demokratikontor än inte fått 
något stort genomslag. I Norrköping å andra sidan förlitar man sig på KDN, som man haft 
länge, och de flesta anser att de fungerar och underlättar medborgarkontakterna samtidigt som 
modernare inslag som brukarinflytande får en sämre uppslutning. Detta intryck förstärktes 
genom de svar jag fick då jag frågade respondenterna om det fanns möjligheter till en öppen 
dialog med medborgarna i deras kommun. 
 
                                                           
127 Intervju med Link 8 
128 Intervju med Norrk 5 
129 Intervju med Norrk 4. Denna respondent uppgav på frågan om möjligheterna till dialog i kommunen att hon 
ansåg att det var lättare att föra en dialog med medborgarna om man satt i KDN än i kommunfullmäktige. Hon 
anser tydligen att KDN ger goda möjligheter för en dialog med medborgarna, men också att det ger goda 
möjligheter för att spara i kommundelarna. 
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Av linköpingspolitikerna svarade fem stycken att de ansåg att det fanns möjligheter till en 
öppen dialog och de framhöll öppna nämndsammanträden, allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige och de geografiska utskotten som orsakerna till det. Åtta stycken ansåg 
att det kunde vara bättre och en svarade så här: 
 
 ” Möjligheterna finns ju. Sen finns väl inte ambitionen hos politkerna att göra något 
 hela tiden. Jag har inte förstått vad de geografiska utskotten egentligen ska göra. De 
 geografiska utskotten ska ju försöka vara så nära medborgarna som möjligt och träffa 
 dem och så, men sen finns det inga pengar till dem, vilket gör det mycket svårt.” 130   
 
Denna respondents svar tolkar jag som att han anser att det finns möjligheter formellt, men att 
de inte alltid fungerar så bra. En annan respondent svarade på samma fråga: 

 
”Jo, genom de geografiska utskotten har man ju en möjlighet, men jag vet inte om de 
funkar så bra. Jag själv bor i Åbylund och sitter i ett geografiskt utskott för Vreta 
kloster. Det hade ju varit en fördel om man hade kommit från det området man sitter 
för. För då träffar man ju folk i affären och man kanske känner varandra. Fast det finns 
ju inte politiker i kommunfullmäktige från Vreta kloster så man måste ju göra så      
här.”131 

 
Detta citat liknar det föregående på så vis att båda respondenterna anser att de geografiska 
utskotten ger formella möjligheter, men inte fungerar så bra. Respondent Link 9 tar upp en 
intressant aspekt av den lokala anknytningen. Hon anser att det vore bra om de personer som 
ska ta tillvara de lokala intressena och synpunkterna i de geografiska utskotten var bosatta i 
det område som de representerar. Detta för att underlätta kontakterna genom att man som 
boende i området har lättare att lära känna dem eller åtminstone träffa dem i den lokala 
affären och därigenom lättare få kontakt med sina politiker. På denna punkt skiljer sig 
Linköpings geografiska utskott och Norrköpings KDN åt genom att det i KDN är fler som bor 
i det område som man representerar. Det totala intrycket av svaren från linköpingspolitikerna 
är att de ansträngningar man gjort, främst genom de geografiska utskotten, ökat de formella 
möjligheterna till dialog mellan de valda och väljarna, men kanske inte ökat de reella 
kontakterna.  
 
Av norrköpingspolitikerna anser alla utom en att det existerar möjligheter för en öppen dialog 
med medborgarna i Norrköpings kommun. En anser att möjligheter finns, men att det skulle 
behövas ytterligare forum och två anser att möjligheter finns, men att det är andra saker än 
KDN som ger dessa möjligheter. Åsikten att kommundelsnämnderna är en viktig förutsättning 
för dialogen mellan politikerna och medborgarna framträder i elva svar. En respondent 
svarade följande på frågan om det fanns möjligheter till en öppen dialog i Norrköpings 
kommun: 
  
 ” Ja, det tycker jag nog. Och det här med beställar-utförarmodell och KDN har gjort 
 att man har en mera öppen och livaktig dialog, eftersom det sitter politiker i alla 
 KDN så finns man ju ute och i kommundelarna och träffar medborgarna i vardagen. 
 Och det är ju lättare att komma på KDN-mötena än i stan.” 132 
 

                                                           
130 Intervju med Link 8 
131 Intervju med Link 9 
132 Intervju med Norrk 3 
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På samma fråga svarade en annan respondent: 
 
” Ja jag tycker att vi har en bra dialog. Jag satt tidigare i en KDN och hade en bra 
dialog med skolorna både med eleverna, föräldrarna och de anställda och innan vi 
fattade beslut så hörde vi oss för. I en demokratisk utveckling så tror jag att det är bra 
att ha en bredd och att komma närmare som KDN gör. Jag tycker det är bra att komma 
så långt ned som möjligt.” 133   

 
Förutom att respondenterna anser att KDN ger möjligheter till en dialog med medborgarna 
gav många norrköpingspolitiker uttryck för en rädsla för att mista de fungerande KDN. På 
frågan om hur de allmänt såg på demokratin i sin kommun svarade många att kommunen 
under de senaste åren blivit toppstyrd och att handlingsutrymmet i KDN hade blivit mindre. 
En respondent svarade: 
 

” Nu tycker jag att det är ganska dåligt. Jag tycker att det har varit bättre. Det är en 
helt annan styrning idag än vad det var tidigare. Tanken var ju att demokratin skulle 
utövas på lägsta möjliga nivå och det tyckte jag var viktigt och det kände jag att det var 
då. Nu är det en helt annan styrning med fler åtstramningar och regler uppifrån vad 
man får göra ute i KDN.” 134  

 
Det framgår av icke-citerade delar av intervjun med respondenten Norrk 3 att personen anser 
att det skedde en förändring vid majoritetsskiftet i kommunfullmäktige från borgerlig till 
socialdemokratiskt styre 1994, men att det framför allt skett förändringar sedan valet 1998. 
Denna rädsla för att KDN:s roll urholkas som framträder hos många av 
Norrköpingspolitikerna tyder på att man ser demokratiska fördelar med organisationen och att 
man är rädd om den. Några andra av respondenterna anser att kommunen allt för mycket styrs 
av ”ett visst parti som kontrollerar allting genom att man länge har haft makt och är vana vid 
att regera själva.” 135 och att detta är ett hot mot demokratin. Detta parti är 
socialdemokraterna och de får även av många skulden för att KDN börjat urholkas. 
 
Avslutningsvis presenteras här resultatet av frågan om respondenterna anser att något i de 
båda organisationsmodellerna i Linköping och Norrköping ökar respektive minskar 
invandrarnas deltagande i politiken. Om det finns något som underlättar invandrarnas 
deltagande i politiken borde detta rimligtvis även medföra att invandrarna oftare återfinns i de 
beslutande organen och därigenom är bättre representerade.  
 
Bland linköpingspolitikerna ansåg fyra stycken att den närhet som KDN medför kan 
underlätta för invandrarnas deltagande i den lokala politiken. En av dessa uttryckte det så här: 
 
 ” Jag tror att det kan vara lättare för dem att komma in i Norrköping. Ju mer 
 decentraliserad organisation ju lättare för dem att greppa det hela och komma in och 
 lära känna. Förutsatt att vi bor integrerat så tror jag att det är bra. Den träning som 
 invandrare kan få i mindre organisationer tror jag är viktig och jag tror att det är 
 viktigt att de kommer med.” 136  
 

                                                           
133 Intervju med Norrk 15 
134 Intervju med Norrk 3 
135 Intervju med Norrk 7 
136 Intervju med Link 7 
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Respondent Link 7 syftar med ”dem” ovan i citatet på invandrarna och tror således att det är 
lättare för invandrarna att komma in i politiken i Norrköping. Tre av intervjupersonerna i 
Linköping ansåg att ett ökat antal politiker underlättar invandrarnas situation i politiken och 
en formulerade det: 
 
 ” Jag tror att ju mer vi öppnar upp och ju mer nya människor vi får in ju större 
 möjligheter är det för andra grupper som inte har varit så vana vid politiken att komma 
 in.” 137  
 
Fem respondenter ansåg att invandrarnas situation inte var beroende av vilken organisation 
man hade. En av dessa ansåg att det inte är organisationen i sig utan vad man gör den till som 
är avgörande och en annan ansåg att invandrarna har svårt att komma in i politiken för att 
vissa politiker har många uppdrag och är måna om att behålla dem. För tre respondenter gick 
det inte att utläsa någon uppfattning. 
 
När jag ställde samma fråga till norrköpingspolitikerna svarade fem stycken att de ansåg att 
deras organisation med KDN underlättade för invandrare att komma in i politiken. Fyra ansåg 
att organisationen inte påverkade invandrarnas situation och en märkbart stor grupp, sex 
stycken, svarade att de inte visste om det påverkade. På grund av detta införde jag en 
följdfråga som gällde om de trodde att det skulle vara lättare för invandrare att ta ett uppdrag i 
en KDN än i kommunfullmäktige eller en specialnämnd. På denna fråga svarade nio av 
respondenterna att de trodde att det var lättare för invandrare att ta ett uppdrag i en KDN än 
att ta ett i kommunfullmäktige. En norrköpingspolitiker svarade: 
 
 ” Vi har ju ganska många invandrare och jag har sett att det är just i sin egen KDN 
 som man engagerar sig. Man är engagerad i sitt bostadsområde och om det sitter en 
 invandrare i en KDN så är det kanske lättare att prata med den om man är invandrare. 
 Jag tror det är positivt som vi har det.”  138 
 
I princip alla av de som trodde att invandrare har lättare ta uppdrag i KDN än i 
kommunfullmäktige ansåg också att uppdragen i KDN var en bra inskolning för invandrarna 
och en av dessa uttryckte det enligt följande: 
 

” Jag inbillar mig att om man har den organisationsmodell som vi har här så kan man 
ta tillvara dem på ett lite annat och bättre sätt, i och med att vi är flera och att man kan 
syssla med sakfrågor i KDN och inte sitta i kommunfullmäktige med de övergripande 
frågorna. Jag tror att när man börjar så måste man ju lära sig från grunden och man 
måste ju lära sig bit för bit och då kan KDN vara en bra inskolning och man kan ju 
också ha ett faddersystem.” 139  

 
Två respondenter ansåg att det inte var lättare för invandrare att ta ett uppdrag i KDN än i 
kommunfullmäktige och för fyra stycken gick det inte på denna följdfråga att utläsa någon 
uppfattning. 

                                                           
137 Intervju med Link 2 
138 Intervju med Norrk 9 
139 Intervju med Norrk 15 
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Sammanfattning 
  
När det gäller undersökningen av den andra faktorn som i modellen antas påverka det 
medborgerliga deltagandet, kommunorganisationen, gav den följande resultat. 
 
Bäcks undersökning förutspådde en sämre representation i kommuner med en 
marknadsinriktad organisation och situationen i Linköpings och Norrköpings kommuner 
bekräftar Bäcks resultat. Mycket talar även för att en heltäckande 
kommundelsnämndsorganisation förbättrar representativiteten. Vid en närmare granskning av 
vilka uppdrag invandrarpolitikerna har i de båda kommunerna framgick att representationen 
var betydligt bättre i kommundelsnämnderna i Norrköping än i organisationen som helhet (10 
% respektive 6,6 %). Dessutom var det en mycket högre representation av invandrare i de 
mest prestigefyllda organen i Norrköping än i Linköping. 
 
När det gäller de svar som kommunpolitikerna i de båda kommunerna gav angående 
möjligheterna till medborgarkontakter borde det inte vara förvånande att man som 
kommunpolitiker prisar sin egen kommunorganisation och baktalar andras. Denna förmodan 
gör svaren från linköpingspolitikerna extra intressanta. Trots att Linköpings 
kommunorganisation uppvisar kännetecknen på en marknadsinriktad organisation ansåg 
många av linköpingspolitikerna att kännetecknen för en kommundelsnämndsorganisation, 
högt politikerantal och låg uppdragskoncentration, underlättade medborgarkontakterna. Några 
av linköpingspolitikerna ansåg dessutom att kommundelsnämnderna gav en speciell närhet 
som underlättade medborgarkontakterna och några andra ansåg att kommundelsnämnder gav 
vissa fördelar, men att man kan tillgodose detta på andra sätt. I linköpingspolitikernas svar 
sökte jag efter uppfattningar om den egna organisationen och det framgick att de trots allt 
sluter upp bakom sin organisation, med bland annat de geografiska utskotten. Emellertid 
anser många att de behöver utvecklas och att möjligheterna till dialog kunde vara bättre i 
kommunen. I Linköpings kommun verkar det som om demokratifrågorna och frågorna om 
kontakterna med medborgarna uppmärksammas. Man har infört de geografiska utskotten, 
man diskuterar frågorna och har planer på medborgarkontor, men samtidigt verkar det inte 
som om insatserna givit något vidare resultat, eftersom politikerna anser att utskotten behöver 
utvecklas och att möjligheterna till dialog är ganska dåliga. Tanken som en respondent hade 
att man i Linköping under de ekonomiskt svåra åren koncentrerat sig på ekonomin, men nu 
börjat fokusera på demokratin och kontakterna med medborgarna, verkar sannolik. 
 
I Norrköping anser kommunpolitikerna också att kännetecknen för en heltäckande 
kommundelsnämndsorganisation underlättar medborgarkontakterna och uppslutningen var 
något större än i Linköping. Av norrköpingspolitikerna anser dessutom alla utom en att det 
finns möjligheter till dialog i Norrköpings kommun och i elva av svaren framgår att man 
anser att KDN är en förutsättning för det. Brukarinflytandet som alternativ till den 
traditionella politiken får ett massivt stöd i Linköping, medan det får en sämre uppslutning i 
Norrköping och främst verkar det bero på att praktiska försök har fungerat sämre i 
Norrköping än i Linköping.  
 
När det gäller den specifika frågan om respondenterna ansåg att något i de båda 
organisationerna speciellt underlättade för invandrarnas deltagande i politiken fick återigen 
Norrköpings modell indirekt stöd av linköpingspolitikerna. Sju av respondenterna från 
Linköping menade att kännetecken som närhet och politikerantal hos en 
kommundelsnämndsorganisation underlättade för invandrare i politiken. I Norrköping ansåg 
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en majoritet av politikerna att olika egenskaper hos en kommundelsnämndsorganisation 
underlättar för invandrare i politiken.  
 
När nu de befolkningsmässiga och formella förutsättningarna för ett medborgerligt 
deltagande, invandrarsammansättningen och kommunorganisationen, har studerats kommer i 
nästa kapitel den tredje faktorn, kommunpolitikernas demokratisyn, att undersökas. 
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Respondenternas syn på demokrati 
 
Demokratisyn enligt tre modeller 
 
Den första frågan i undersökningen av demokratiuppfattningen behandlar Schumpeters teori. 
Hans modell beskrevs i frågan som att demokrati är en metod för att välja kunniga och 
kompetenta politiker och medborgarnas roll reduceras till att endast vid regelbundna val 
avgöra vilka som ska styra. Jag frågade sedan om respondentens synpunkter på detta.  
 
Respondenterna svarade tämligen lika i den bemärkelsen att alla utom två, en i varje kommun, 
tog avstånd från modellen. Den person i Linköping som höll med teoretikerna gav en syn på 
demokrati som låg mycket nära den Schumpeter har, nämligen att demokrati är ett skydd mot 
felaktiga ledare och att politikerna skulle sköta politiken mellan valen. Personen i Norrköping 
som karaktäriseras som konkurrensdemokrat betonade att politikerna skulle vara kunniga och 
att detta var politikernas viktigaste egenskap, men hon menade även att politikerna inte skulle 
styra så mycket och att fler beslut skulle ligga på medborgarna själva. Respondenten sluter 
inte vid en första anblick upp kring Schumpeters syn på människornas politiska oförmåga, 
men kanske trots allt gör det genom att hon anser att politikerna tagit över alltför många 
frågor från den privatekonomiska sfären, i vilken människorna är kompetenta enligt 
Schumpeter. En uppfattning om medborgarnas politiska oförmågan kanske kvarstår. 
Intressant blir då vad respondenten svarade på nästa fråga som anknyter till Schumpeter teori, 
nämligen den om medborgarna har tillräckliga kunskaper för att delta mer aktivt i politiken. 
På denna frågan svarade hon att de har det i vardagliga och närliggande frågor och detta gör 
att jag kommer att betrakta henne som konkurrensdemokrat. 
 
I och med att i princip alla respondenter tog avstånd från Schumpeters uppfattning blir de 
nyanser som går att utläsa i svaren extra intressanta. En nyans som framgick i de 
avståndstagande svaren om Schumpeter, som annars var mycket lika, var att det hos en del av 
linköpingspolitikerna framgick att de ansåg att medborgarna var dåligt insatta i politiska 
frågor. Liknande kommentarer saknades helt hos respondenterna från Norrköping. Dessa 
nyanser bör vi ha i åtanke vid behandlandet av nästa fråga som just berör medborgarnas 
förmåga i politiken.      
 
Denna fråga är nära kopplad till Schumpeters modell och behandlar medborgarnas kunskaper. 
Frågan som ställdes var om medborgare i allmänhet är kunniga nog att delta mer aktivt i 
politiken. Även när det gäller denna fråga var svaren ganska lika, men vissa skillnader fanns. 
Det var färre i Linköping än i Norrköping som utan förbehåll ansåg att medborgarna var 
kunniga nog, nio respektive tolv stycken. Det var ungefär lika många i de båda 
politikergrupperna (en i Linköping och två i Norrköping) som angav förbehållet att 
medborgarna var kunniga i nära och vardagliga ting, men inte när det gäller större politiska 
sammanhang. Betydligt fler i Linköping var tveksamma inför medborgarnas förmåga att se 
helheter i politiken och deras förmåga att göra övervägningar mellan olika verksamheter, fem 
i Linköping och en i Norrköping. En av linköpingspolitikerna svarade på följande sätt: 
  

”Ja, det är ju en försåtlig fråga. Därför att självklart ska alla delta efter sin kompetens 
och sin förmåga, men sen är det ju så att i ett allt mer tekniskt komplicerat samhälle 
finns det ju ett antal svåra frågor och direkta folkomröstningar är jag inte speciellt 
attraherad av. Därför då kan det bli så att vi ska sänka skatten och göra skolorna bättre 
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och ha mer åldringsvård. Det krävs en hel del överblick för att se alla samband och jag 
tror inte att alla har det.” 140   

 
Denna sortens uppfattning saknades inte helt i Norrköping, utan en respondent uttryckte sig: 
 
 ” När vi som politiker tänker på politik så tänker vi på besluten och allt det man måste 
 sätta sig in i för att kunna avgöra och ha en helhetsbild. Jag har ju kännt att man som 
 gemene man tycker väldigt mycket, men man har inte den där helhetsbilden. Det är lätt 
 att säga att det behövs mer pengar till en viss sak, men om man samtidigt måste se till 
 att det finns pengar till det och det och det är inte så enkelt. …av de anledningarna så 
 kanske inte gemene man bara kan komma in och ta beslut. Men sen så känner jag att 
 varje medborgare har rätt att säga vad man tycker och att man måste ta det i 
 beaktande.” 141                          
 
Det intressanta med respondenternas svar kring medborgarnas kunskaper är att det var 
betydligt fler i Linköping än i Norrköping som gav uttryck för tveksamheter. Både i svaren på 
den första frågan om Schumpeter och på den direkta frågan om medborgarnas kunskaper gav 
politikerna från Linköping uttryck för en större tveksamhet inför medborgarnas politiska 
förmåga än vad deras kolleger från Norrköping gjorde.   
 
Nästa fråga som ställdes anknöt till deltagardemokratin som Carole Pateman representerar. I 
frågan definierades hennes syn på demokrati som att medborgarnas aktiva deltagande i den 
lokala politiska beslutsprocessen förutsätts och att detta ger ett demokratiskt tänkande som är 
viktigt för demokratins fortlevnad. När det gäller respondenternas synpunkter på Patemans 
modell fanns det klara skillnader mellan politikerna i de båda kommunerna. Sju stycken är i 
Linköping positiva till uppfattningen att demokratin kräver medborgarnas aktiva deltagande i 
den lokala politiska beslutsprocessen. Det ska jämföras med elva stycken positiva i 
Norrköping och svaren från norrköpingspolitikerna var betydligt mer utvecklade och 
detaljerade. I Linköping svarade man som positiv ofta att ” den uppfattningen delar jag” eller 
”det håller jag med om” och sen var det svårt att få dem att utveckla svaren mer. I 
Norrköping lade man på den här frågan ned mer energi i svaren och man motiverade i större 
utsträckning sin ståndpunkt. Ett par svar lyder: 
 
 ” Demokratin måste man ju se som vidare än det representativa systemet och våra 
 beslutande organ. Demokrati utövar man ju jämt: i familjen, i arbetslivet, i 
 föreningslivet och i alla sammanhang ska man ha demokratiska former. Om man inte 
 har det så grundar man ju en frustration och ett utanförskap istället som ofta får 
 extrema uttryck. Man måste lära sig demokrati och det i alla sfärer.” 142   
 

”Jag delar den uppfattningen. Det är önskvärt att så många som möjligt har 
förtroendeuppdrag. Jag tror att det är väldigt bra för en människa att ta ansvar. Mycket 
av kritiken beror ju på att man inte har något ansvar. Ju mer ansvar man har desto mer 
förstår man att man inte kan få allt. Man tvingas ju i politiken att ta hänsyn till en 
helhet och göra avvägningar.” 143 

 

                                                           
140 Intervju med Link 14 
141 Intervju med Norrk 3 
142 Intervju med Norrk 5 
143 Intervju med Norrk 12  
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Denna tendens till mer utvecklade svar tillsammans med den högre andelen positiva svar 
bland norrköpingspolitikerna gör att det finns anledning att misstänka att de har en mer 
deltagardemokratisk syn på demokrati.  
 
Det andra ledet i frågan om Patemans modell, dvs. om politiskt deltagande lär medborgarna 
ett demokratiskt förhållningssätt som är nödvändigt för demokratins fortlevnad, har sitt 
ursprung i J S Mills idéer om demokrati. På denna fråga svarade respondenterna i de båda 
kommunerna på ett likartat sätt. Åtta stycken i Linköping och tio stycken i Norrköping 
instämde i detta, men samtidigt gick det inte att utläsa någon uppfattning hos sex stycken i 
Linköping och fem stycken i Norrköping, vilket gör att dessa resultat bör användas med en 
viss försiktighet. Orsaken till att så många av respondenterna missat att svara på denna del av 
frågan och att jag i kontrollen av vad de svarade missat detta beror antagligen på att jag ställt 
en fråga med två led. Det är lätt som respondent att då bara svara på den ena delen och svårt 
för mig som intervjuare att i deras svar leta upp svar på de båda leden. Detta är naturligtvis 
beklagligt, men detta misstag har enbart skett på den här frågan. 
 
Avslutningsvis undersökte jag politikernas uppfattning om en, i förhållande till de två övriga, 
nyare demokratiuppfattning, nämligen diskussionsdemokratin eller den deliberativa 
demokratin. Företrädare är Habermas och Gutmann/Thompson, men uppfattningen har fått 
många anhängare och även SNS Demokratiråd och vissa statliga utredningar anluter sig. 
Demokrati, enligt denna modell, beskrivs i frågan som byggd på visionen av människor som 
talar med varandra och utbyter erfarenheter och att detta sedan ligger till grund för besluten. 
Ett sätt som det skulle kunna se ut på är att det är politiker som fattar besluten, men först efter 
en verklig diskussion med medborgarna. Denna demokratimodell får en mycket god 
uppslutning i både Linköping och Norrköping med 13 respektive 14 positiva. Tre av de 13 
positiva linköpingsrespondenterna menar att det är en bra uppfattning men att det fungerar 
dåligt i kommunen. Två övriga betonar beslutskapaciteten i organisationen och är tveksamma 
till demokratimodellen. Av de positiva norrköpingspolitikerna menar en respondent att 
politiker generellt träffar medborgarna för lite. 
 
Diskussionsdemokratin fick en mycket god uppslutning både i Linköping och Norrköping och 
det är ett väntat resultat, eftersom den fått ett ganska stort genomslag i Sverige och den 
framträder både i Demokratirådets rapporter och i vissa statliga utredningar. Att denna 
demokratimodell fått ett genomslag i Linköping visar sig, förutom i resultatet av denna 
intervjufråga, i förslag om demokrati- och medborgarkontor och i de geografiska utskotten 
som införts. I Norrköping såg vi en bred uppslutning kring deltagardemokratin, men en ännu 
större kring diskussionsdemokratin. De båda modellerna utesluter inte varandra utan kan 
kombineras och ger en bild av norrköpingspolitikernas demokratiuppfattning som något mer 
medborgar-och deltagandecentrerad än linköpingspolitikernas. 
 
I demokratisynen ingår enligt min modell även respondenternas uppfattningar om 
marknadsorientering i kommunen och hur de ser på effektivitetsbegreppet. Detta är ämnet för 
nästa kapitel.     
 
 
Respondenternas syn på nyare aspekter av demokratibegreppet 
 
För att man ska kunna locka fram en respondents verkliga uppfattning om någonting kan en 
något provocerande fråga vara en utväg. När jag i detta kapitel undersöker respondenternas 
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uppfattning om nyare utmaningar av demokratin ställde jag därför frågan om det är praktiskt 
med medborgarinflytande. En normal reaktion om man tycker att medborgarinflytande är en 
viktigt del i demokratin vore att antingen svara att demokratin underlättas av 
medborgarinflytandet eller att det är opraktiskt, men att det måste få vara det för att 
medborgarnas uppfattningar är nödvändiga. 
 
När jag frågade linköpingspolitikerna ovanstående fråga om det praktiska med 
medborgarinflytandet visade fem stycken en tveksamhet inför medborgarinflytandet. En av 
dessa menade att folk hade svårt att sätta sig in i frågorna och detta gör att 
medborgarinflytandet fungerar dåligt i den politiska processen. De andra fyra tveksamma 
menade att medborgarinflytandet är för tungrott och tar för lång tid och att man därför är 
tvungen att förlita sig på ett representativt system. En respondent uttryckte det: 
 

” När jag tidigare sa att man inte kan renodla någon modell så tror jag att det i det 
komplicerade samhälle vi har idag inte går att ha för stort medborgarinflytandet, utan 
man måste hitta någon form av rationalitet och effektivitet när det gäller det. För det är 
ju menligt om ett beslut tar väldigt lång tid. Jag tror ju därför att vi måste grunda det 
 på representativiteten. Det är nödvändigt för att samhället ska flyta.” 144  

 
De övriga tio gav positiva svar inför medborgarinflytandet och menade att det måste få ta den 
tid som krävs. Bland norrköpingspolitikerna var det en person som var tveksam och betonade 
att det tar lång tid och gör det besvärligt. De övriga 14 respondenterna gav positiva yttranden 
om medborgarinflytandet och menade att även om det gör den politiska processen mer 
långdragen så måste det få göra det. En politiker i Norrköping uttryckte det som följer: 
 

”Det klart att rent effektivitetsmässigt tar det ju tid med demokrati. Det hade ju gått 
snabbare om det varit en person eller en liten grupp som bestämde, men frågan är ju 
om det blir några bra beslut och om det är ett effektivt sätt att styra ett samhälle på. Om 
man fattar beslut som inte en majoritet stöder så blir det ju problem i 
samhällsmaskineriet. Jag tycker att demokrati är effektivt för att det ger resultat som är 
förankrade hos folkflertalet.” 145 

 
Den stora skillnaden mellan de två redovisade citaten är vad man menar med effektivitet. I det 
första tveksamma citatet från Linköping betonar respondenten tidsaspekten och att 
medborgarinflytande i det flesta fall tar för lång tid. I det positiva citatet betonar 
norrköpingspolitikern vad medborgarkontakterna bidrar med och menar att effektiviteten i en 
demokrati är kopplad till  beslutens innehåll och inte tiden som gick åt för att fatta dem. En 
annan positiv respondent från Norrköping svarade: 
 
  ” Jag tror att det ligger ett stort värde i att beslutsprocessen är utdragen i en 
 demokrati. Man måste vända och vrida på en fråga innan man fattar beslut. I dagens 
 turbokapitalism kan det ju fattas mängder av beslut snabbt som visar sig inte vara så 
 bra efter några år. Jag tror att det ligger ett värde i att den politiska processen är 
 utdragen. Det ser man ju själv när man jobbar med en fråga att med tiden så ändras 
 ens uppfattning när frågan stöts och blöts. Medborgardiskussioner gör ju att frågan 
 belyses från alla tänkbara håll.” 146  

                                                           
144 Intervju med Link 7 
145 Intervju med Norrk 5 
146 Intervju med Norrk 12 
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Denna respondent ser ett värde i just det faktum att det tar lång tid att fatta ett beslut, tvärt 
emot vad den negativa respondenten från Linköping ansåg. Respondent Norrk 12 betonar en 
möjlighet till reflexion och eftertanke i den demokratiska proceduren och tankarna ligger nära 
diskussionsdemokratin där argumenten och erfarenheterna utbyts för att resultera i ett bättre 
beslut.  
 
Med anledning av den skarpa kritik som riktats mot fokuserandet på effektivitet i den 
politiska processen ställde jag till respondenterna frågan om effektiviteten i beslutsfattandet 
kan vara ett demokrativärde i sig. Annorlunda uttryckt: Kan snabba och goda resultat uppväga 
ett minskat medborgerligt deltagande i politiken? I Linköping ansåg åtta stycken politiker helt 
eller delvis att effektiviteten i beslutsfattandet är ett demokrativärde i sig. Fyra av dessa ansåg 
att detta gäller i vissa frågor där det var svårt för medborgarna att sätta sig in i frågorna och 
det krävdes snabba beslut. En uttryckte det så här: 
 
 ” Det klart att det är så. Det kan ju i vissa fall vara så att en fråga är så komplex att 
 man får förlita sig på att en mindre grupp människor får ta det här beslutet för att det 
 ska vara effektivare. Vi lever i ett allt mer komplicerat samhälle och det är så många 
 saker att hålla reda på och det gör att beslutsprocessen blir svårare och sen är ju 
 beslutsprocessen redan lång med många led och naturligtvis är det så att om frågan har 
 en viss komplexitet blir det svårt för många att sätta sig in den.” 147  
 
Det framgår tydligt att respondenten anser att komplexiteten i samhället tvingat fram att man 
måste beakta effektiviteten i beslutsfattandet. Besluten har blivit så komplexa att det är svårt 
för många att sätta sig in i dem. Sju respondenter ansåg inte att effektiviteten är ett 
demokrativärde i sig. 
 
I Norrköping var det färre som ansåg att goda och snabba resultat uppvägde ett minskat 
medborgerligt deltagande, bara tre stycken, och hela 12 stycken ansåg att effektivitet inte var 
ett demokrativärde i sig. Många av respondenterna menade att goda beslut kräver att man 
tillfrågar medborgarna och man såg inte något önskvärt i att göra processen snabbare, utan att 
demokratin måste få ta tid. 
 
Medborgarnas roll i politiken uppfattas antagligen allmänt vara, att förutom att vart fjärde år 
välja sina representanter, även bidra med sina erfarenheter av samhället i kontakterna med 
sina politiker. Politikernas syn på medborgarna är väldigt central för hur kontakterna mellan 
väljare och valda utformas. Jag ställde därför frågan om man bör ha kontakter med 
medborgarna för att besluten ska legitimeras eller om besluten blir innehållsmässigt bättre av 
dessa kontakter. I svaren på den här frågan går det att skönja en liten skillnad i uppfattning 
hos politikerna i de båda kommunerna. Det var fyra personer i Linköping som inte ansåg att 
besluten innehållsmässigt blir bättre av kontakter med medborgarna, att jämföra med en 
person i Norrköping. Vidare var det nio stycken i Linköping och 14 stycken i Norrköping som 
hade tilltro till medborgarna och ansåg att besluten blev bättre efter kontakter. Så här svarade 
två respondenter, en från varje kommun, som ansåg att besluten blir innehållsmässigt bättre 
av medborgarkontakter: 
 
 ”Jag tror att de blir innehållsmässigt bättre. Det som jag ser som det största problemet 
 är att det finns en klick som har väldigt många uppdrag och som sitter med på många 
                                                           
147 Intervju med Link 15 
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 stolar och som i princip bara sitter på politiska sammanträden hela dagarna och det 
 känns ofta som de inte har någon kontakt med verkligheten utanför stadshuset och det 
 tror jag är väldigt farligt. Jag upplever det som att den största tillgången man har som 
 kommunpolitiker är ju medborgarna och kontakterna med dem. Jag ser det som väldigt 
 viktigt att ha så mycket kontakt med medborgarna som möjligt.” 148   
 

” Medborgardiskussioner gör ju att frågan belyses från alla tänkbara håll. Det görs ej 
om man fattar beslut i ett slutet rum. Därför blir det innehållsmässigt bättre beslut om 
man har kontakter med medborgarna. Sen kommer ju några att bli besvikna på beslutet, 
men det är ju ofrånkomligt.” 149  

 
Kerstin Jacobsson uppmärksammade ovan att det under 1980-och 90-talen framträtt en 
tydligare motsättning mellan effektivitet och delaktighet. Politiken måste begränsas för att 
möjliggöra effektivitet och det införs styrinstrument som innebär hot mot andra intressen och 
värden, bl. a. det medborgerliga deltagandet. Respondenterna tillfrågades om de ansåg att 
resultatfokuseringen inom beställar-utförar-modellen innebar ett hot mot andra värden, bl. a. 
det medborgerliga deltagandet. På denna fråga var det ett relativt stort bortfall på fem 
respondenter i Linköping och fyra i Norrköping, men tendensen var ändå klar i svaren från de 
båda kommunerna. Norrköpingspolitikerna var klart mer negativa till resultatfokuseringen än 
vad linköpingspolitikerna var. Tio stycken i Norrköping ansåg att resultatfokuseringen var ett 
hot mot andra värden, bla. det medborgerliga deltagandet, jämfört med fem stycken i 
Linköping och motsvarande siffror över de som inte höll med om hotet var en i Norrköping 
och fem i Linköping. 
 
Nästa aspekt som ska uppmärksammas är det begreppspar som Lennart Lundquist skapat 
kring uppdelningen mellan det offentliga och marknaden. Lundquist delar upp synen på detta 
i två demokratidefinitioner - den ena, offentligdemokrati, definieras som folkets makt över det 
offentliga och den andra, marknadsdemokratin, definieras som individens frihet på 
marknaden. Den grundläggande frågan i ställningstagandet mellan de två, när det gäller 
kontrollen över det offentliga, är om valfrihet är demokrati och därigenom kan ersätta delar av 
den traditionella politiska påverkan. I svaren på denna fråga framgår att man i Linköping i 
något högre utsträckning än i Norrköping ser valfrihet som demokrati. Sex respondenter i 
Linköping och tre respondenter i Norrköping gav uttryck för att valfrihet är demokrati och 
intressant att notera är att samtliga nio var representanter för borgerliga partier och en klar 
majoritet var moderater. Även om linköpingspolitikerna var mer positiva än sina kolleger i 
Norrköping var vissa starkt emot en överbetoning av valfrihetens demokratiska värde och en 
uttryckte det: 
 
 ” När det gäller valfriheten så har jag inget emot att man väljer skola, men det är 
 viktigt att man har praktiskt inflytande att påverka skolan och äldreomsorgen. Det 
 räcker ju inte att bara rösta med fötterna. Om man vill ha deltagande medborgare så 
 kan man ju inte reducera medborgarinflytandet till att enbart rösta med fötterna. 
 Politik handlar ju inte om att smita när någonting är dåligt, utan att förändra 
 någonting som är bra till att bli väldigt bra.” 150 
     
Sammanfattning 
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Den tredje faktorn i modellen som antas påverka det medborgerliga deltagandet är 
kommunpolitikernas demokratisyn och undersökningen gav följande resultat. 
 
Till grund för bedömningen av Linköpings och Norrköpings kommunpolitikers demokratisyn 
ligger dels tre olika demokratimodeller; konkurrensdemokratin, deltagardemokratin och 
diskussionsdemokratin och dels en rad teoretiska kommentarer kring nyare aspekter av 
demokratibegreppet. Först behandlades demokratisynen utifrån de tre modellerna. När det 
gäller respondenternas demokratisyn utifrån dessa modeller är inte skillnaderna mellan de 
båda kommunerna enastående dramatiska, men det går dock att skönja en klar tendens. På den 
första frågan svarade respondenterna ganska lika med undantag för vissa kommentarer hos 
linköpingspolitikerna som återkom på senare frågor. När det gäller förtroendet för 
medborgarnas förmåga till politiska övervägande var det större i Norrköping än i Linköping 
och det gäller även bifallet för Patemans deltagardemokratiska modell. 
Norrköpingspolitikernas svar innehöll både fler positiva svar och var mer utvecklade än 
linköpingspolitikernas. Att demokratiskt deltagande ger ett demokratiskt förhållningssätt som 
är viktigt för demokratins överlevnad ansåg man i båda kommunerna och uppslutningen kring 
diskussionsdemokratin var god i båda kommunerna. 
 
Den andra delen av kapitlet behandlade nyare frågor i samband med demokratibegreppet. 
Spänningsförhållandet mellan deltagande och effektivitet uppmärksammades liksom 
avvägningen mellan ”offentligdemokrati” och ”marknadsdemokrati” och respondenternas 
uppfattning kring dessa frågor undersöktes. På frågan om medborgarinflytande är praktiskt 
visade sig linköpingspolitikerna mer tveksamma än sina kollegor i Norrköping. Klart fler i 
Linköping än i Norrköping ansåg effektivitet vara ett demokrativärde och fler i Norrköping än 
i Linköping ansåg att besluten blir innehållsmässigt bättre av kontakter med medborgarna. 
Betydligt fler i Norrköping än i Linköping ansåg att resultatfokuseringen i beställar-utförar-
modellen utgjorde ett hot mot andra värden bla det medborgerliga deltagandet. Slutligen 
ansåg linköpingspolitikerna i något större utsträckning än norrköpingspolitikerna att valfrihet 
är demokrati och delvis kan ersätta den traditionella politiska påverkan. 
 
Det finns i intervjumaterialet en klar tendens hos linköpingspolitikerna att systematiskt svara 
mindre deltagarvänligt än norrköpingspolitikerna. På vissa frågor är skillnaderna inte 
dramatiska, men pekar ändå åt samma håll och ett riktigt stort bifall fanns bara på 
diskussionsdemokratin som i min fråga ändå gav ett ganska stort politiskt utrymme för 
politikerna. Till detta bör läggas svaren på frågorna i den andra delen av kapitlet som följer 
den tidigare tendensen och placerar linköpingspolitikerna nära de farozoner som de teoretiska 
kommentarerna berörde, dvs. en högre betoning av effektivitet och en större positivitet inför 
marknadsorientering i kommunen. Norrköpingspolitikerna å sin sida ger svar på frågorna som 
i sin helhet måste betraktas som mer inriktade på det medborgerliga deltagandet och som ger 
ett intryck av att de mer än linköpingspolitikerna sympatiserar med vad Lundquist kallar 
”offentligdemokrati”.  
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Avslutande diskussion 
 
Den utveckling som Sverige genomgått under de senaste fyra decennierna och den ökade 
andelen invandrare i dagens Sverige kräver ett nytänkande och att denna grupps situation 
särskilt uppmärksammas. Demokratirådets rapport från 1997 uppmärksammade en 
systematisk underrepresentation för olika sociala grupper och bland annat att ”demokratins 
likhetsideal är sällsynt illa uppfyllt vad avser invandrarna. De svenskar som immigrerat eller 
har utländska föräldrar har ofta mycket svårt att ta sig in i det etablerade Sveriges 
institutioner.” 151 Även Jan Teorell och Anders Westholm anar en fara och anser att vi i 
Sverige är på väg mot ett 9/10-delssamhälle med invandrarna som den marginaliserade 
tiondelen.152 Samtidigt minskar valdeltagandet, engagemanget i de politiska partierna och det 
allmänna intresset för politiska aktiviteter.153 Tommy Möller anser sig ha funnit bevis för att 
denna ökade passivitet beror på missnöje med påverkansmöjligheterna hos medborgarna. Han 
skriver att ”de upplever sig inte bli sedda, lyssnade på, de anser inte att någon företräder 
eller representerar dem.” 154 Detta gör det naturligt att fokusera på det medborgerliga 
deltagandet och invandrarnas politiska integration och i denna undersökning utgör några av 
Linköpings och Norrköpings kommunpolitiska arenor exemplen. 
 
Syftet med uppsatsen är att finna förklaringar till de skillnader som finns mellan Linköpings 
och Norrköpings kommuner när det gäller andelen utrikes födda som är kommunpolitiker, s.k. 
invandrarpolitiker. Utgångspunkten för undersökningen är en modell över några tänkbara 
faktorer som påverkar representationen i den kommunala politiken. 

                                                           
151 Petersson O m.fl., Demokrati över gränser, SNS Förlag, Stockholm, 1997, s. 37 
152 Teorell J och Westholm A, ”Var det bättre förr? Politisk jämlikhet i Sverige under 30 år” i Amnå E (red.) 
Medborgarnas erfarenheter (SOU 1999:113), Elanders Gotab, Stockholm, 1999, s. 45 
153 Möller T, ”Hälsan tiger stil? Om vanmakt, apati och liknöjdhet i svensk demokrati” i Amnå E (red.) 
Medborgarnas erfarenheter (SOU 1999:113), Elanders Gotab, Stockholm, 1999, s. 137f 
154 Ibid, s. 162 
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Modell 2: Faktorer som påverkar det medborgerliga deltagandet och representationen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det centrala i modellen och det som direkt antas påverka representationen är det 
medborgerliga deltagandet. För en god representation, både social och åsiktsmässig, krävs att 
det finns människor som är politiskt engagerade och deltagande och som kan tänkas sig att 
inneha politiska förtroendeuppdrag. Det medborgerliga deltagandet antas i sin tur påverkas av 
tre faktorer: invandrarsammansättningen och dess deltagandeprofil, kommunorganisationen 
och kommunpolitikernas demokratisyn. Kommunorganisationen och kommunpolitikernas 
demokratisyn antas påverka alla medborgares benägenhet till deltagande, medan 
invandrarsammansättningen och dess deltagandeprofil antas påverka deltagandet hos den del 
av befolkningen som är utrikes födda och i viss mån deras barn.  
 
När jag valde Linköping och Norrköping som exempel var det bland annat pga att de båda 
kommunerna ligger på var sin sida riksgenomsnittet för invandrarpolitiker i 
kommunfullmäktige, 5,4 %, med 1,7 % i Linköping och 6,1 % i Norrköping. Detta har givit 
mig en möjlighet att testa modellen genom att den förutsäger hur de olika faktorerna ser ut i 
de båda kommunerna. Eftersom representationen är bättre i Norrköping än i Linköping när det 
gäller andelen invandrare borde det i Linköping finnas en för det medborgerliga deltagandet 
mindre gynnsam invandrarsammansättning och en mer gynnsam i Norrköping. Det visade sig 
att detta stämde och att invandrarsammansättningen i Linköping, till större del än i 
Norrköping, bestod av invandrargrupper som hade en låg deltagandeprofil såsom personer 
från Asien. I Norrköping å andra sidan fanns det fler invandrare från de invandrargrupper som 
hade en hög deltagandeprofil såsom personer från Norden och Sydamerika.  
 
Vidare säger modellen, när vi vet att representationen är bättre i Norrköping, att det i 
Norrköping borde finnas en kommunorganisation som bättre gynnar medborgarnas 
deltagande och en sådan organisation antas bestå av delar som gynnar kontakterna mellan 
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medborgarna och politikerna. Följaktligen borde det i Linköping finnas en 
kommunorganisation som sämre gynnar medborgarnas deltagande. 
 
Bäcks undersökning förutspådde en sämre representation i kommuner med en 
marknadsorienterad organisation och trots att båda kommunerna i min undersökning hade en 
marknadsorienterad organisation med en beställar-utförar-modell, skiljde det mycket mellan 
kommunerna för de variabler som Bäck undersökte. I Linköping har man färre politiker och 
en högre uppdragskoncentration än i Norrköping och som vi tidigare konstaterat har man en 
sämre representation av invandrare. I Linköpings kommunorganisation finns geografiska 
utskott med kommunfullmäktigeledamöter som är tänkta att förmedla kontakterna med 
medborgarna och därigenom ge den lokala förankringen. Detta gör organisationen i 
Linköping mer centraliserad än den, med kommundelsnämnder kompletterade, organisation 
som finns i Norrköping. Det verkar som om denna del av organisationen i Norrköping  ger en 
bättre representation och andelen invandrarpolitiker i kommundelsnämnderna var betydligt 
högre än för organisationen som helhet, 10 % respektive 6,6 %. Det fanns dessutom en 
mycket högre representation av invandrare i de mest prestigefyllda politiska organen i 
Norrköping än i Linköping.  
 
Detta ger oss anledning att misstänka att kommundelsnämnderna mycket väl kan utgöra en 
språngbräda in i den högre kommunpolitiken där man lär sig mötestraditioner och det 
politiska språket. Det är dessutom sannolikt att det för en person som är relativt ny i det 
svenska samhället är lättare att ta steget in i en kommundelsnämnd än direkt in i 
kommunfullmäktige. Denna uppfattning framträder även i Lokaldemokratiutredningen ( SOU 
1998:155) och Stig Montin menar att engagemang i den lilla demokratin kan vara en 
inkörsport till aktivitet i den stora. 155 
 
När det gäller intervjufrågorna kring möjligheterna till medborgarkontakter i de båda 
kommunerna framkom vissa intressanta tendenser. Trots att Linköpings kommunorganisation 
är marknadsorienterad ansåg många av linköpingspolitikerna att ett högt politikerantal och en 
låg uppdragskoncentration, kännetecken för en kommundelsnämndsorganisation, gynnade 
medborgarkontakterna. Linköpingspolitikerna slöt dock i intervjusvaren upp kring sin 
kommunorganisation, men var klart mer missnöjda med den än vad norrköpingspolitikerna 
var med sin organisation. Många av linköpingspolitikerna ansåg att de geografiska utskotten 
behövde utvecklas och att möjligheterna till dialog med medborgarna kunde vara bättre. 
Norrköpingspolitikerna ansåg även de, men i en högre utsträckning, att kännetecknen för en 
kommundelsnämndsorganisation underlättade medborgarkontakterna. Alla utom en 
respondent från Norrköping ansåg att det fanns möjligheter till en dialog med medborgarna i 
sin kommun och att kommundelsnämnderna var en förutsättning för detta framgick i elva 
svar. Att invandrarnas deltagande i politiken underlättades av kännetecknen för en 
kommundelsnämndsorganisation ansåg sju av respondenterna från Linköping och en majoritet 
av respondenterna från Norrköping. Det intressantaste i svaren på frågorna kring 
medborgarkontakterna är att linköpingspolitikerna, ur denna aspekt, indirekt ger stöd åt den 
kommunorganisation som finns i Norrköping och dessutom är ganska kritiska mot sin egen 
organisation. Denna kritik gör linköpingspolitikernas svar extra trovärdiga och gör tanken 
som en linköpingsrespondent hade att man i Linköping under ett antal år koncentrerat sig på 
ekonomin och först nu börjat fokusera på demokratifrågorna, sannolik. 
  

                                                           
155 Montin S, Lokala demokratiexperiment (SOU 1998:155), Elanders Gotab, Stockholm, 1998, s. 93 
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Modellen säger vidare att det borde finnas en viss skillnad i demokratiuppfattning hos de två 
kommunernas politiker. Linköpingspolitikerna borde ha en demokratisyn som i mindre 
utsträckning gör medborgarna deltagande och norrköpingspolitikerna borde har en 
demokratisyn som gynnar deltagande och med större tillit till medborgarna. För denna 
bedömning användes dels tre vanligen förekommande demokratiteorier 
(konkurrensdemokratin, deltagardemokratin och diskussionsdemokratin) och dels en rad 
teoretiska kommentarer kring några nyare aspekter av demokratibegreppet. Teorierna ger 
vissa kriterier som respondenterna sedan har fått ta ställning till och genom detta framgår 
deras demokratiuppfattning. Gynnande för medborgarnas deltagande antas 
demokratiuppfattningar vara som har en tilltro till medborgarnas politiska förmåga och som 
ger medborgarna en viktig deltagande funktion i politiken. Dit räknas inte 
konkurrensdemokratin, men däremot både deltagardemokratin och diskussionsdemokratin. 
Det intressanta är emellertid inte att kategorisera respondenterna som konkurrensdemokrater 
eller deltagardemokrater utan att genom de specifika svar som respondenterna ger skönja 
eventuella nyansskillnader i svaren. 
 
När det gäller kommunpolitikernas demokratisyn i de båda kommunerna var inte skillnaderna 
dramatiska, men en klar tendens går dock att skönja. Linköpingspolitikerna svarar mindre 
deltagarvänligt än vad norrköpingspolitikerna gör och de är även mer tveksamma inför 
medborgarnas förmåga i politiken. Norrköpingspolitkernas bifall av Patemans 
deltagardemokrati var betydligt större än linköpingspolitikernas och dessutom gav svaren från 
norrköpingspolitikerna uttryck för ett stort engagemang i denna fråga. Klart fler i Linköping 
än i Norrköping ansåg att effektivitet och valfrihet är demokrativärden i sig. Färre i Linköping 
ansåg att resultatfokuseringen i beställar-utförar-modellen var ett hot mot andra värden, bla 
det medborgerliga deltagandet. Detta placerar linköpingspolitikerna i närheten av de 
farozoner som berördes i de teoretiska kommentarerna, dvs. en högre betoning av effektivitet 
i den politiska processen och en högre positivitet inför marknadsorientering i kommunen. 
Viktigt att ha i åtanke är att linköpingspolitikerna trots beskrivningen ovan ingalunda bör 
betraktas som några konkurrensdemokrater som fullständigt ignorerar medborgarna i 
politiken. Som jag konstaterat ovan är skillnaderna inte dramatiska, men däremot 
systematiska genom att linköpingspolitikerna på samtliga frågor svarar mindre deltagarvänligt 
än norrköpingspolitikerna.   
 
Det verkar med utgångspunkt i undersökningens resultat finnas skillnader i synen på 
kommunorganisation i Norrköping och Linköping. Den demokratiuppfattning som 
kommunpolitikerna har i de båda kommunerna verkar ha påverkat vilken 
kommunorganisation man har. I Linköping har man en mindre deltagarvänlig 
demokratiuppfattning, både utifrån demokratimodellerna och de teoretiska kommentarerna, 
och kommunorganisationen förefaller mer centraliserad än i Norrköping genom geografiska 
utskott med kommunfullmäktigeledamöter. Detta gör organisationen mindre med ett lägre 
antal politiker och högre uppdragskoncentration och det förefaller, med utgångspunkt i 
linköpingspolitikernas svar, som om medborgarkontakterna blivit lidande. Det förefaller 
dessutom finnas en större marknadsorientering i Linköping och brukarinflytande får ett större 
bifall i Linköping än i Norrköping och Loftsson/Hedrén kom i sin studie från 1995 fram till 
att kommunfullmäktigeledamöterna i Linköping ansåg att brukarinflytandet var för svagt.156 
Detta gör att organisationsuppfattningen i Linköping framstår som mer kundorienterad och att 

                                                           
156 Loftsson E och Hedrén J, ”Den kommunala organisationens demokratiska villkor: om effektivitet, 
brukarinflytande och institutionell förändring i Linköpings kommun”, Linköpings universitet, 1995, s. 55 
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man i denna kommun i större utsträckning än i Norrköping förespråkar vad Lundquist 
betecknar som ”marknadsdemokrati”. 
  
I Norrköping å andra sidan har man en mer decentraliserad organisation med en heltäckande 
kommundelsnämndsorganisation och en beställar-utförar-modell. Man har fler politiker och 
en lägre uppdragskoncentration och det förefaller finnas bättre möjligheter till kontakter 
mellan de valda och väljarna. Man betonar i mindre utsträckning effektiviteten i politiken och 
man är klart mer kritisk till resultatfokuseringen i beställar-utförar-modellen. Det verkar som 
om norrköpingspolitikerna är mer inriktade på det medborgerliga deltagande och vad 
Lundquist kallar för ”offentligdemokrati” med medborgare som aktiva politiska individer.  
 
Det förefaller således som om modellen och antagandena kring de faktorer som påverkar det 
medborgerliga deltagandet och invandrarnas representativitet lyckas förklara den högre 
andelen invandrarpolitiker i Norrköping jämfört med Linköping. Kommunorganisationen 
verkar ge bättre förutsättningar för kontakter mellan valda och väljare i Norrköping. 
Kommunpolitikerna i Norrköping verkar ha en mer deltagarvänlig demokratisyn och mindre 
betona effektiviteten och marknadsorientering i kommunen och istället uppmärksamma det 
medborgerliga deltagandet. Invandrarsammansättningen verkar dessutom mer gynnsam för en 
högre andel invandrarpolitiker med en dominans av invandrargrupper som är 
överrepresenterade i statistiken över kommunala uppdrag och vars utländska medborgare har 
ett högt valdeltagande.  
 
Man bör dock ha i åtanke att det som denna uppsats uppmärksammat och visat på är bara att 
vissa fenomen förekommit samtidigt. Det kan ju faktiskt, även om det kanske inte är 
sannolikt, vara frågan om en slump och ett sammanträffande att den högre andelen 
invandrarpolitiker finns i Norrköping tillsammans med de fenomen som jag identifierat och 
beskrivit. Man bör inte dra alltför stora växlar av detta som bara är början på ett nytt 
forskningsområde och som kommer att kräva ett fortsatt fokus på dessa frågor om varför det 
finns en högre andel aktiva invandrare på vissa ställen. Som en avslutande fråga under de 
intervjuer som jag genomförde med kommunpolitiker från Linköping och Norrköping frågade 
jag vad de trodde orsakade skillnaderna mellan Linköping och Norrköping. I Linköping 
trodde flest respondenter att kynnet och den politiska kulturen i Norrköping gjorde att 
invandrarna hade lättare för att ta sig in i politiken där. Andra faktorer som många trodde 
spelade in var de organisationsskillnader som jag behandlat; arbetarrörelsens förmåga att få 
med invandrare i politiken och att fler invandrare kommit tidigt till Norrköping. Bland 
norrköpingsrespondenterna trodde många att förklaringen låg i att man satsat mycket just på 
dessa frågor i Norrköping och att fler invandrare i Norrköping än i Linköping kommit tidigt 
och således haft längre tid på sig att integrera sig i Sverige. Några andra faktorer som många 
av norrköpingspolitikerna trodde förklarade situationen var arbetarrörelsens förmåga att 
aktivera invandrare politiskt; tidigare nämnda organisationsskillnader och det faktum att 
Migrationsverket och Integrationsverket ligger i Norrköping och antagligen ökat fokuseringen 
på invandrarfrågorna.  
 
Dessa svar visar på ytterligare faktorer som också mycket väl kan förklara de skillnader som 
finns mellan Linköping och Norrköping när det gäller andelen invandrarpolitiker i den 
kommunala politiken. En fortsatt forskning kanske kommer att konstatera att det finns andra 
faktorer, än de som ingår i min modell, som på ett bättre sätt förklarar andelen 
invandrarpolitiker, kanske inte. Det viktigaste är dock att denna forskning fortsätter och för en 
sådan är Linköpings och Norrköpings kommuner ett bra exempel.  
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Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfakta 
 
Kön? 
Ålder? 
Parti? 
Kommunala uppdrag? 
Tid aktiv i politiken? 
 
Demokratisyn 
 
Hur ser du allmänt på demokratin i din kommun? Vad är bra och vad är dåligt? 
 
Konkurrensdemokrati( Schumpeter) 
Vissa personer i den demokratiska litteraturen ser demokrati som en metod för att välja 
kunniga och kompetenta politiker som konkurrerar om folkets röster. Medborgarnas roll 
reduceras till att vid regelbundna val avgöra vilka som ska styra. Hur ser du på denna 
demokratisyn? 
 
Samma demokratiteoretiker menar att det är de mest kunniga och kompetenta som ska utgöra 
den politiska eliten och att ‘vanliga’ människor inte är lämpade för politiken. Hur ser du på 
detta? Är medborgare i allmänhet kunniga nog att delta aktivt i politiken? 
 
Deltagardemokrati(Pateman) 
Några bland demokratiteoretikerna menar att demokrati förutsätter att medborgarna själva 
deltar aktivt i den politiska beslutsprocessen på lokal nivå och att det aktiva deltagandet lär 
medborgarna ett demokratiskt tänkande och förhållningssätt som är nödvändigt för 
demokratins fortlevnad. Synpunkter? 
 
Diskussionsdemokrati( Habermas, Gutmann/Thompson) 
En tredje grupp inom den moderna demokratiforskningen betonar diskussionen som väsentlig 
i demokratin. Man menar att reell demokrati bygger på visionen av människor som talar med 
varandra, delger varandra erfarenheter, lyssnar, jämför sina beskrivningar och på den grunden 
väljer och fattar beslut. Ett sätt som denna demokrati skulle kunna se ut på är att det är 
politiker som fattar besluten, men efter en verklig diskussion med medborgarna. Synpunkter? 
 
Finns det möjligheter till en sådan öppen och livlig diskussion/dialog med medborgarna i din 
kommun?(mötesplatser) 
 
Demokrati kontra effektivitet  
Är det praktiskt med medborgarinflytande? 
 
Kan effektiviteten i beslutsfattandet vara ett demokrativärde i sig? Kan goda resultat uppväga 
ett minskat deltagande i den politiska beslutsprocessen? 
Bör man ha kontakter med medborgarna för att besluten ska legitimeras eller blir besluten 
innehållsmässigt bättre av kontakter med medborgarna? 
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Demokrati - organisationsmodell 
Det finns en beställar-utförar-modell både i Linköping och i Norrköping, men i Norrköping 
har den kompletterats med en kommundelsnämndsorganisation(9 KDN) och antalet politiker 
är dessutom högre där(245 resp.380 pol.). I Linköping har de istället geografiska utskott med 
kommunfullmäktigeledamöter som ska ta upp frågor från olika delar i kommunen. Tror du att 
dessa skillnader har någon betydelser för medborgarnas deltagande?  
Tror du att medborgerligt deltagandet ökar med antalet politiker? 
Tror du att de medborgerliga kontakterna underlättas av politiker med få uppdrag per person? 
 
Vissa statsvetare har hävdat att resultatfokuseringen inom beställar-utförar-modellen ett hot 
mot andra intressen och värden inom politiken ex. det medborgerliga deltagandet. Hur ser du 
på det? 
Ett annat synsätt är att marknadsorienteringen inom kommunerna kan bidra till 
demokratisering genom att ge individer valfrihet och reella valmöjligheter. Hur ser du på 
detta? 
 
Vad i de olika organisationsmodellerna kan öka resp. minska invandrares deltagande i 
politiken? 
Tror du att en lägre uppdragskoncentration gör det lättare för invandrare att bli aktiva i 
kommunpolitiken? 
 
Varför, tror du, att det finns en högre andel invandrarpolitiker i Norrköping(6,6% av 
politikerna) än i Linköping(2% av politikerna)? 
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composition of low participating immigrant groups. Furthermore the model stipulates that in such 
a municipality you will also find a more participationhostile organization and politicians with a 
less participationfriendly view of democracy. The opposite is true for a municipality with a high 
level of representation of immigrants. When tested on Linköping and Norrköping the model well 
seemed to explain the differences in the level of representation of immigrants in the two 
municipalities. 
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