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Förord 
 
 
 
 
 
Det är många som förtjänar omnämnande och ett tack för att, på olika sätt, ha 
bidragit till denna licentiatuppsats. Först och främst vill jag rikta ett varmt tack 
till de människor i Ydre kommun som låtit mig, genom observationer och inter-
vjuer, ta del av deras politiska vardag. Innan denna process började hade jag 
varit i Ydre en gång. Nu försöker jag hitta så många anledningar som möjligt att 
besöka bygderna kring Sommen och Lägern-sjöarna. Tack för att ni visat mig 
Ydre! 
 
Jag vill också tacka mina handledare Elin Wihlborg och Per Assmo för all hjälp, 
goda råd och för nyttiga erfarenheter av makt och hierarkier. 
 
Tack till alla kollegor på avdelningen för statsvetenskap vid Linköpings uni-
versitet! Här förtjänar mina doktorandkollegor Ester, Gabriella, P-O, Mattias 
och Mariana en särskilt innerlig eloge för alla peppande och intressanta samtal, 
allt stöd och för att bara ha funnits där när jag behövde. 
 
Tack Shotgun Language för alla onsdagskvällar i källaren. Betydelsen av 
musikalisk terapi och halleluja-moments kan inte nog betonas. Stort tack till Ulf 
Hammarkärr för hjälpen med att kombinera inspiration från Neil Young och 
Gustav Sandgren till bokens omslagsdesign.  
 
Tack till mina föräldrar, syskon och vänner för att ovillkorligt ha trott på mig. 
Och sist, men viktigast av alla, vill jag tacka Sofi och Astrid för outtröttlig kär-
lek och för att ha hjälpt mig att alltid prioritera rätt saker först. 
 
Stora Skonberga 
April 2013 
Martin Berry  





Denna studie har tillkommit som en del av forskningsprojektet ”Ydre 2.0 – Den 
politiska konstruktionen av en lokal ekonomi i förändring”. Projektet har 
finansierats av FORMAS1 och letts av professor Elin Wihlborg vid Linköpings 
universitet och docent Per Assmo vid Högskolan väst. 

1 FORMAS är en svensk forskningsfinansiär vars uppdrag från regeringen går ut på att stödja 
framstående forskning inom hållbar utveckling samt att främja och stödja grundforskning och 
behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(www.formas.se). 





Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Ydre är Östergötlands minsta kommun. Här bor knappt 3700 människor och kommunen 
kämpar med att anpassar sina verksamheter efter typiska glesbygdsproblem som minskande 
invånarantal, små barnkullar och en ökande andel äldre. Ydre kommun arbetar därför aktivt 
för att förändra och förbättra villkoren för kommuninvånarna. Som ett led i detta har Ydre i 
mer än ett decennium arbetat med deltagardemokratiska experiment för att främja 
medborgarnas delaktighet och insyn i den kommunala politiken.  
 
I denna licentiatuppsats studeras genom abduktiva metoder två deltagardemokratiska 
experiment i Ydre kommun, närmare bestämt invånarsamråd 2009 och lokala 
utvecklingsplaneprocesser 2010. Syftet med uppsatsen är att belysa och analysera om och i så 
fall hur deltagardemokratiska experiment i Ydre kommun påverkade beslutsprocesser i det 
representativa demokratiska systemet. 
 
De två deltagardemokratiska experimenten studeras utifrån ett aktör-strukturperspektiv för att 
på så sätt synliggöra hur lokal demokrati i en svensk landsbygdskommun kan konstrueras. 
Genom detta analytiska perspektiv framträder särskilt den politiska betydelsen av plats och 
starka lokala identiteter i Ydre kommun. 
 
Vid invånarsamråden 2009 bjöd Ydre kommun in till öppna samtal i de olika 
kommundelarna, eller socknarna som de fortfarande kallas i Ydre. De lokala 
utvecklingsplaneprocesserna 2010 däremot, fokuserade på lokalt utvecklingsarbete på tre 
specifika orter i Ydre kommun. De deltagardemokratiska experimentens olika utformning 
bidrog till att processerna i olika utsträckning påverkade beslutsprocesser i det representativa 
demokratiska systemet. Även hur de deltagardemokratiska experimentens demokratiska 
syften kommunicerades till och inom olika aktörskategorier varierade, vilket också påverkade 
processernas demokratiska resultat. Behovet av att planera för, tydliggöra och kommunicera 
det demokratiska syftet med deltagardemokratiska experiment är här ett av studiens tydligaste 
resultat. I den specifika kontexten i Ydre kommun visar studien också tydligt på vikten av att 
ta hänsyn till och inkorporera de starka lokala identiteterna i kommunala 
deltagardemokratiska processer. 

 



Summary 
 
 
 
 
 
Ydre municipality is the smallest in the province of Östergötland, Sweden. It is home to 
approximately 3700 people and the municipality is struggling with organizational and 
economical problems due to its diminishing and increasingly elderly population. Because of 
its organizational and economical problems Ydre municipality is resolutely working to 
change and improve the terms and conditions of living and working in Ydre. This work has 
led to more than a decade with participatory democratic experiments meant to enhance 
citizens participation and interest in local politics.  
 
In this licentiate thesis two participatory democratic experiments are studied by abductive 
methods. The experiments are citizen dialogues in 2009 and local planning and development 
processes in 2010. The aim of the study is to show and analyze if and how the participatory 
democratic experiments influenced the democratic decision-making within Ydre municipality. 
 
The citizen dialogues and the local planning and development processes are analyzed by 
using a structure-agency perspective. By using this perspective the deeper political meaning 
and consequences of territorial attachment and strong local identities in Ydre are revealed. 
 
The two participatory democratic experiments were designed differently and hence had 
different democratic effect. The need for careful planning, thorough, explicit and consequent 
communication of the democratic purpose of participatory democratic processes is one of the 
studies most clear-cut results. The study also shows how Ydre municipality, and other 
Swedish rural municipalities as well, could benefit from incorporating the widespread 
territorial attachment amongst its citizen in participatory democratic processes.  



Innehållsförteckning 
 
 
 
 
 



 



Välkommen till Ydre! 
 
 
 
 
 

Vi har aldrig haft någon blockbildning av typen borgerliga partier 
kontra socialistiska. Jag vill verkligen framhålla att det har varit 
samarbete som gällt. Det har väl att göra med att Ydre är en liten 
kommun. Man vinner ingenting med blockpolitik här (Lars Joelsson, 
före detta ordförande i Ydres kommunfullmäktige citerad i Ydre-
boken 1998, s. 98). 

 
Det förhållningssätt till kommunal politik som Lars Joelsson ger uttryck för här 
återkommer även i modern tid i Ydre kommun. Vid ett kommunfullmäktigemöte 
2010-02-22 frågade Mikael Sten-quist (S); 
 

Det här med samregerandet… hur anser man att det har fungerat och 
hur vill man att det ska fungera i framtiden? (observation 2010-02-
10). 

 
Varpå det dåvarande kommunalrådet Inga Arnell-Lindgren (C) replikerade att 
”vi måste ha en ansvarsfull debatt. Det är ingen stor pengapåse vi har att slåss 
om” (observation 2010-02-10). 
 
Citaten ovan leder rakt in i hjärtat av Ydre kommuns politiska liv. De visar på 
en förändring, eller en rubbning av det till synes stabila representativa demo-
kratiska systemet som Ydre kommun byggt upp sedan mitten av förra seklet. 
Det etablerade samregerandet är plötsligt inte längre självklart. Hur kan man 
förstå detta? Blickar man bortom Ydre kommun, och istället betraktar hela 
Sverige, framträder snart bilden av att Ydre inte är ensamt om att uppleva en 
förändring i synen på vad demokrati är och bör vara och hur den bör organiseras 
(Wänström 2009). Snarare bör detta ses som en samhällelig förändring som 
skett under lång tid och där kollektivt tänkande och agerande allt mer ersatts av 
individens fri- och rättigheter (Bengtsson 2008, Gilljam, Hermansson 2003 
(red.). I denna individcentrerade samhällsförändring har också det etablerade 
representativa demokratiska systemet kommit att ifrågasättas (SOU 2000:1). 
Många röster har höjts för att ökat medborgarinflytande i politiken, bortom de 
politiska partierna (Pateman 1975, Dryzek 2000).  
 



En förändrad attityd till det representativa systemet har i Sverige kommit att bli 
tydligast på kommunal nivå (Karlsson, Lundberg 2011, Erlingsson, Öhrvall 
2010). I många svenska kommuner yttrar sig detta på minst två sätt; dels genom 
att partierna tycks få allt svårare att rekrytera medlemmar, och dels genom att 
förtroendeposterna i den kommunala politiken blir allt svårare att fylla 
(Karlsson, Lundberg 2011). För att möta denna utveckling har svenska 
kommuner sedan början av 2000-talet experimenterat med deltagardemokratiska 
metoder och inslag i den kommunala politiken (SOU 1998:155). Syftet med de 
deltagardemokratiska experimenten i svenska kommuner är att öka det 
medborgerliga deltagandet i och intresset för kommunal politik (ibid). 
 
Svenska kommuner har således vid det här laget (2013) utgjort arenor för 
deltagardemokratiska experiment i mer än ett decennium. Att studera vad och 
hur dessa experiment påverkat och/eller förändrat den kommunala politiken 
torde därmed vara av stort samhälleligt intresse. Ydre kommun utgör här ett 
exempel på en svensk kommun som sedan 2001 använt sig av ett flertal 
deltagardemokratiska experiment i den kommunala politiken. I denna licentiat-
uppsats studeras därför två deltagardemokratiska processer i Ydre kommun 
under åren 2009 och 2010, närmare bestämt invånarsamråd och lokala 
utvecklingsplaneprocesser. Syftet med denna licentiatuppsats är att belysa och 
analysera om och i så fall hur deltagardemokratiska experiment i Ydre 
kommun påverkade beslutsprocesser i det representativa demokratiska 
systemet.  
 
Studiens frågeställningar lyder; 
 
Hur konstruerades de deltagardemokratiska processerna invånarsamråd 
samt lokala utvecklingsplaner utifrån ett aktör-strukturperspektiv? 
 
Påverkade de studerade deltagardemokratiska experimenten kommunala 
beslutsprocesser i Ydre, och i så fall hur? 
 
Studien avgränsas därmed till att studera invånarsamråd och lokala utvecklings-
planeprocesser som exempel på deltagardemokratiska experiment i Ydre kom-
mun. Valet av just dessa deltagardemokratiska processer beror på att de var 
samtida med tiden för studien (2009-2012), vilket möjliggjort observationer i 
realtid. Att kunna närvara vid deltagardemokratiska processer där och då de sker 
ger ett rikare material att tolka och analysera än enbart intervjuer i efterhand 
och/eller dokumentstudier. Aktör-strukturperspektivet kommer i studien att 
användas för att synliggöra och analysera den relationella konstruktionen av 
politik i invånarsamråden 2009 och de lokala utvecklingsplaneprocesserna 2010. 
Jag återkommer till detta perspektiv och min användning utav detsamma i ka-
pitel tre. 



 
I följande avsnitt tydliggörs och motiveras valet av Ydre kommun som arena för 
deltagardemokratiska experiment samt invånarsamråd och lokala utvecklings-
planer som högaktuella demokratiska förändringsprocesser att studera. Innan 
läsaren introduceras till Ydre som plats, eftersom platsen och dess befolkning är 
avgörande för hur deltagardemokratiska processer utvecklas, vill jag kort 
redogöra för en kommuns struktur och funktion. Därigenom kan de studerade 
deltagardemokratiska processerna diskuteras i förhållande till det representativa 
systemet samt utifrån en bredare svensk kommunpolitisk kontext. På så sätt 
synliggörs också hur deltagardemokratiska metoder kommit att ses som ett sätt 
att göra lokal politik mer levande och lättillgänglig. Kapitlet avslutas med att 
presentera licentiatuppsatsens disposition. Satt i teatersammanhang kan detta 
kapitel därmed jämföras med att ställa i ordning scenen och presentera dekoren 
innan föreställningen tar sin början. 
 
 

1.1 Den svenska kommunala demokratin 
 
 
Vad kännetecknar en svensk kommun idag? Vilka är kommunens uppgifter och 
verksamheter, och hur organiseras de? Genom att belysa den formella strukturen 
för svenska kommuner samt redogöra för det representativa systemet tydliggörs 
den bakgrund mot vilken de lokala deltagardemokratiska processerna i Ydre bör 
förstås. 
 

1.1.1 Kommuner som administrativa enheter 
 
Sverige består idag av 290 kommuner (SCB). Det som i vardagligt tal kallas 
kommuner avser egentligen primärkommuner, då kommunbegreppet i Sverige 
är tudelat och omfattar primärkommuner (kommuner) och sekundärkommuner 
(landsting) (Sveriges Kommuner och Landsting). Ydre är således en primär-
kommun som ingår i sekundärkommunen Östergötlands landsting. I det följande 
kommer emellertid endast Ydre kommun att behandlas, landstingen lämnas i 
denna studie därhän. 
 
Kommuner är en del av den svenska enhetsstaten, vilket innebär att exempelvis 
Ydre kommun är en del av statens politiska organisation (Montin 2007, s. 23). 
Den svenska staten är att betrakta som en helhet som organiseras i tre politiska 
nivåer, närmare bestämt kommuner, landsting och riksdag. Kommunerna är 
därmed den geografiskt sett minsta och politiskt sett lägsta statliga nivån. Detta 



innebär att kommunerna utgör den politiska nivå som finns närmast med-
borgarna. 
 
Svenska kommuner har obligatoriska uppgifter att sköta som regleras i bland 
annat kommunallagen, samt sådana som de åläggs av riksdagen (SFS 1991:900 
Kommunallagen). I de lagstadgade uppgifterna ingår att tillhandahålla välfärds-
statens tjänster, vilka kort kan sammanfattas i vård, skola och omsorg (Bäck, 
Larsson 2008, s. 239). Kommunerna präglas emellertid också av en långtgående 
självstyrelse som utgår ifrån Regeringsformens portalparagraf (RF 1974:152 
1:1). Självstyrelsen innebär att kommunerna själva är fria att besluta i frågor 
inom det egna territoriet och som inte inkräktar på statens övriga offentliga 
verksamheter (RF 1974:152, SFS 1991:900 Kommunallagen). En kommun får 
exempelvis inte bedriva sjukvård då detta inkräktar på landstingens uppgift, eller 
organisera en egen militär styrka då detta inkräktar på en central verksamhet för 
staten. Detta innebär sammantaget att svenska kommuner styrs och regleras av 
tre doktriner; lagstyre, folkstyre samt kommunal självstyrelse (SFS 1991:900 
Kommunallagen). Hur folkstyret fungerar och är organiserat i svenska 
kommuner är centralt för denna studie, varpå nästa avsnitt särskilt belyser detta. 
 

1.1.2 Kommuner som demokratiska enheter 
 
Som enheter i svenska staten utgör kommunerna delar i ett representativt 
demokratiskt system. Detta framgår av Regeringsformen som fastslår att den 
svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett ”representativt och parlamentariskt 
statsskick och genom kommunal självstyrelse” (RF 1974:152 1:1) samt att 
”beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar” (RF 1974:152 
1:7). 
 
Det högsta politiska organet i kommunen utgörs av kommunfullmäktige som 
väljs i allmänna val vart fjärde år. Därefter följer kommunstyrelsen som leder de 
kommunala verksamheterna. Därutöver har kommunerna stor frihet i att själva 
organisera sina nämnder och styrelser lämpliga i relation till den egna 
kommunens storlek och karaktär (Montin 2007, s. 70f). De politiska 
företrädarna i olika nämnder utses av kommunfullmäktige (Montin 2007, s. 72).  
 
I Sverige tillämpas en struktur där politiska beslutsprocesser skiljs från 
implementeringen – det vill säga genomförandet – av besluten. Denna dualism 
bygger på principer om maktdelning och rättsäkerhet. Förvaltningen inom 
kommuner är, vilket tål att påpekas, också politisk i bemärkelsen att hur och när 
politiska beslut implementeras spelar roll för hur besluten upplevs (Lundquist 
1998). Under de politiska organen finns således en kommunförvaltning bestå-
ende av tjänstemän som är indelade i verksamhetsområden vilka vanligtvis 



motsvarar nämndstrukturen i kommunen. Till den tekniska nämnden i en 
kommun är följaktligen tekniska kontoret knutet som förvaltning. I Ydre ex-
isterar emellertid sedan 2003 endast två nämnder – kommunstyrelsen samt 
valnämnden – då dessa är de enda nämnder som enligt lag måste finnas 
(www.ydre.se).  
 
Folkstyret i Ydre, liksom i alla andra svenska kommuner, kanaliseras följ-
aktligen genom ett valförfarande vart fjärde år då representanter (parti-
företrädare) väljs till kommunfullmäktige. De folkvalda politiska representant-
erna har sedan det dubbla uppdraget att dels representera sina väljare och dels 
fatta informerade och väl övervägda beslut som gynnar Ydre kommun som 
helhet (Montin 2007, s. 78, 91ff, Bäck, Larsson 2008, s. 365ff). Helt centrala i 
denna representativa kanalisering av folkviljan är de politiska partierna. 
Partierna är kommuninvånarnas huvudsakliga vägar till inflytande över 
politiken. Partiernas funktion är att företräda idéer om hur samhället bör se ut 
och fungera samt att vara länken mellan väljare och valda (Erlingsson, Öhrvall 
2010, s. 25).  
 

1.1.3 Kommuner och deltagardemokratiska experiment 
 
Tack vare den långtgående kommunala självstyrelsen har deltagardemokratiska 
idéer och metoder under 1990- och 2000-talen kommit att bli populära verktyg i 
syfte att höja det medborgerliga deltagandet i, och/eller förnya, den kommunala 
demokratin (Montin 1998, s. 84, SOU 1996:71, Ds 1994:123). Exempel på 
deltagardemokratiska experiment som genomförts i kommuner är medborgar-
förslag, medborgarsamråd, medborgarpaneler samt lokala nämnder (stadsdels-
nämnder eller kommundelsnämnder) (Montin 1998, 2007, s. 153ff). I för-
längningen finns ofta en förhoppning om att de deltagardemokratiska ex-
perimenten ska leda till en stärkt demokratisk kultur och ökad tillit till politiker 
samt representativa demokratiska institutioner (Montin 2007, s. 171).  
 
Med denna kunskap om en svensk kommuns funktion och organisation som en 
del av det representativa system som utgör enhetsstaten Sverige, är det nu dags 
att introducera den specifika kommunen i studien. Välkommen till Ydre! 
 
 

1.2 Ydre som plats 
 
 
Ydre är idag Östergötlands minsta och sydligaste kommun och utgör länets sista 
utpost mot Småland. Namnet ”Ydre” tros beskriva områdets belägenhet i 



förhållande till Linköping som sedan medeltiden varit den kyrkliga och 
värdsliga maktens huvudort i denna del av Sverige (Filén 1959, s. 29). I 
handlingar från 1338 respektive 1341 stavades namnet ”Ydhre” och ”Ydri” och i 
ett dokument från 1557 ”Idhra”, vilket betyder yttre (ibid). Ydre ska således ha 
utgjort de yttre, mest avlägsna delarna av staden Linköpings intresseområde. 
 
Ydre korsas inte av någon större bilväg eller järnväg, vilket gjort kommunen 
tämligen perifer i länet. Kommunen är dock mycket rik på kulturhistoriska 
platser och lämningar, vilket tyder på att det område som idag utgör Ydre varit 
en viktig boplats för människor under mycket lång tid – faktiskt ända sedan 
stenåldern, vilket bland annat fynd av hällkistor nord-väst om Rydsnäs visat på 
(Filén 1959, s. 128). Denna långa historia av mänsklig närvaro och aktivitet i 
ydrebygden har skapat starka band mellan platser och människor, vilket den 
kommande analysen kommer att visa. 
 
Ydre kommun bildades år 1952 genom en sammanslagning av de sex socknarna 
Torpa, Asby, Norra Vi, Svinhult, Sund och Västra Ryd. Men redan i det 
allmänna valet år 1950 valdes för första gången ett kommunfullmäktige för 
storkommunen Ydre, vars uppgift var att hantera övergångsperioden från 
sockenbaserade kommuner till storkommun (Filén 1959, s. 22). 



 
Karta över Ydre kommun och dess sex socknar (Ydre kommun, tekniska förvaltningen). 
 
Ydres sex socknar lever emellertid kvar som geografiska och politiska enheter 
än idag genom att de utgör valdistrikt i Ydre kommun (Valmyndigheten). De 
gamla självbestämmande sockenkommunerna i Ydre ingår därmed i det nya 
representativa systemet där kommuner utgör de minsta politisk-geografiska 
enheterna. 
 

1.2.1 Ydres befolkning 
 
För att förstå Ydre som plats är det viktigt att veta vilka som bor där. Att få en 
inblick i Ydres befolkning – om befolkningsstorlek och sammansättning, vad 



människor arbetar med och var – tecknar också en bakgrund mot vilken de 
deltagardemokratiska experimenten ska förstås. 
 
Ydre kommuns befolkning uppgick 2011-12-31 till 3666 personer, vilket ger en 
befolkningstäthet på 5,4 individer per kvadratkilometer.1 Ydre är därmed att 
betrakta som glesbygd2 (SCB). Detta återspeglar sig ibland annat kommunens 
demografi, vilken visar tecken på typisk glesbygdsproblematik med en 
krympande och åldrande befolkning med en övervikt av män. 
 
Befolkningsutvecklingen i Ydre är problematisk ur två aspekter. För det första 
har invånarantalet minskat i stort sett oavbrutet sedan kommunen bildades år 
1952. För det andra ökar andelen äldre i befolkningen medan färre barn föds (jfr. 
ÖSTSAM 2009, www.ydre.se). Sammantaget innebär detta att Ydres arbetsföra 
befolkning stadigt minskar, vilket minskar kommunens skatteintäkter samtidigt 
som kostnaderna kan förväntas stiga i takt med att den äldre delen av befolkning 
växer.  
 

 
Figur 1, Befolkningsutveckling i Ydre 1950-2011 (SCB). 
 
Ydre kommun har en tämligen traditionell arbetsmarknad både med hänsyn till 
näringsgren och kön. Utmärkande för kommunen är att andelen sysselsatta inom 
de areella näringarna är hög. År 2010 var 13% av befolkningen i Ydre 
sysselsatta inom jord- eller skogsbruk vilket kan jämföras med snittet i Sverige 
som ligger på cirka 2% (ÖSTSAM 2010, SCB). Den dominerande närings-
grenen i Ydre är emellertid tillverkningsindustrin som sysselsätter omkring 24% 
jämfört med rikets snitt på 16% (ibid). De areella näringarna och tillverknings-
industrin, med skogen som gemensamt viktigaste resurs, sysselsätter huvud-

1 Kommunens totala landareal är 678 km2 (www.ydre.se). 
2 Glesbygdsdefinitionen bygger här på SCB:s befolkningsstatistik där hänsyn tas till bland annat antal invånare 
per kvadratkilometer samt försörjningsbörda per person. 



sakligen männen i befolkningen – 22% respektive 35%. Kvinnorna återfinns 
inom offentlig sektor och då huvudsakligen inom näringsgrenarna hälsa och 
sjukvård samt utbildning – 35% respektive 21% (ÖSTSAM 2010). 
 
Många människor i Ydre är också mångsysslare vilket innebär att en stor del av 
befolkningen äger och driver ett eller flera småföretag (Svenskt Näringsliv 
2012). Innovationsförmågan och företagsamheten i Ydre gör att kommunen 
toppar ligan över länets mest företagstäta i förhållande till folkmängd – 18,2% 
av Ydre kommuns arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag (ibid). Inte 
sällan sker detta i kombination med att människor har en hel- eller deltids-
anställning i Ydre eller någon av grannkommunerna. En av de intervjuade in-
vånarna i denna studie kombinerar exempelvis arbetet i det egna skogsentre-
prenadbolaget med jobb som frilansande tolk (gruppintervju i Rydsnäs 2010-01-
19). 
 
Ydres geografiskt stora yta och lilla men spridda befolkning ger ett svårt 
utgångsläge för kommunens verksamheter. Skatteintäkterna utgör en begräns-
ning för vad kommunen kan göra för invånarna utöver de lagstadgade skyldig-
heterna skola, vård och omsorg. Detta har dock skapat en kultur i civilsamhället 
där invånare går samman för att på ideell basis bidra till och driva verksamheter 
eller på andra sätt skapa ett samhälleligt mervärde. Detta återspeglas bland annat 
i regionförbundet ÖSTSAMS kommunbeskrivning av Ydre från 2010; 
 

Den ideella sektorn spelar en betydande roll för serviceutbudet i 
kommunen, inte minst i orterna utanför huvudorten. Asby lanthandel 
har sin grund i ett antal lantbrukarfamiljer som gått samman och 
driver butiken. Ägarna lägger här många timmar i ideellt arbete för 
att få verksamheten att fungera. I Rydsnäs har samhällsborna bildat 
Rydsnäs Servicefastigheter ekonomisk förening och byggt lokaler 
för lanthandel, restaurang och frisör. I Rydsnäs småbåtshamn finns 
det cirka 100 stationära båtplatser och några gästbåtplatser samt 
båtuthyrning. Allt är uppbyggt och sköts på ideell basis (ÖSTSAM 
2010, s.37). 

 
Utöver verksamheter riktade mot samhällsservice tillkommer inom den ideella 
sektorn föreningar med musik- och teaterverksamheter, hembygds- och sam-
hällsföreningar, idrottsföreningar, föreningar med kulturhistoriskt och/eller 
kulturminnesvårdande inriktning samt rikstäckande organisationer som Röda 
korset. Listan på föreningar kan göras lång, och listan på de evenemang, projekt 
och affärsverksamheter de genomför och driver ännu längre.  
 
Ett sätt att åskådliggöra att Ydres invånare har en hög benägenhet att på frivillig 
basis organisera sig kring gemensamma mål och syften är att studera antalet 



ideella föreningar som finns registrerade i kommunen. 2010 fanns 114 
registrerade föreningar i Ydre, vilket ger en föreningstäthet på 0,031 
(www.ydre.se). Med andra ord finns det 3 föreningar per varje 100 invånare i 
Ydre kommun. I en jämförelse med grannkommunerna (Kinda, Tranås, Eksjö) 
står Ydre ut som en synnerligen föreningstät kommun, vilket indikerar ett rikt 
och levande civilsamhälle.  
 

 
Figur 2, Antal föreningar per person år 2010 (www.tranas.se, www.ydre.se, www.eksjo.se, 
www.kinda.se) 
 
Det väletablerade ideella engagemanget i Ydre kommun kan tolkas som ett mått 
på deltagande i och för samhället, även om ”samhället” här ofta innebär 
specifika lokalsamhällen (socknar eller orter). Ett aktivt och levande 
civilsamhälle sätts ofta i samband med en levande demokratisk kultur, och 
betraktas ibland som en absolut förutsättning för en sådan (Putnam 1995, 2000, 
Wänström 2009). Givet det rika civilsamhället i Ydre kommun blir studier av 
deltagardemokratiska experiment extra intressant. Påverkas attityderna till 
deltagardemokratiska experiment i Ydre av det redan etablerade samhälleliga 
deltagandet? 
 

1.2.2 Ydres kommunpolitik 
 
De deltagardemokratiska experimenten i Ydre ska också ses mot bakgrund av 
den kommunspecifika politiska historien. Ydres politiska utveckling från mitten 
av förra seklet fram till idag är både unik, därför att utvecklingen är kontextuellt 
unik på varje plats, och representativ för ett större antal svenska kommuner. I 
kommunens politiska historia och utveckling finns således även flera element 
som är karaktäriserande och representativt för många svenska lands- och 
glesbygdskommuner. 



 
Ydres kommunpolitiska historia är på sätt och vis tämligen enkel att återge. Den 
karaktäriseras nämligen av huvudsakligen två saker; centerpartistisk dominans 
och samregerande. Centerpartistisk dominans har historiskt sett varit vanligt 
förekommande i kommuner med stark prägel av det gamla sockenbaserade 
bondesamhället och koppling till de areella näringarna (Wänström 2009). 
Centerpartiet i Ydre blev näst största parti, efter Socialdemokraterna, i det första 
och andra kommunalvalen år 1950 respektive 1954 (Ydre kommuns valresultat 
och mandatfördelning 1950-2010). Därefter följde en lång period, med 12 
kommunalval det vill säga fram till 1998, av Centerpartistisk dominans i Ydres 
kommunala politik (ibid). Partiet har därefter varit lika stort eller ett mandat 
mindre än Socialdemokraterna fram till och med valet 2010 (Ydres valresultat 
och mandatfördelning 1950-2010). Centerpartiet har vidare innehaft ordförande-
skapet i kommunstyrelsen sedan 1971 och i kommunfullmäktige under 14 av 
totalt 17 mandatperioder, inklusive den innevarande (2010-2014) (Ydres 
kommunfullmäktige- och kommunstyrelseordföranden från 1950). 
 
Ydre har dock inte styrts av Centerpartiet ensamt. Kommunens politiska historia 
har snarare präglats av ett partigränsöverskridande samregerande under samtliga 
mandatperioder utom tre sedan 1950, varav innevarande mandatperiod (2010-
2014) är ett av undantagen (jfr. Ydreboken 1998, s. 97f)).  
 
I samband med valet 2010 kunde de politiska partierna i Ydre inte enas om 
fortsatt samregering. Centerpartiet och Moderaterna gick därför samman i en 
borgerlig allians efter valet, som därmed fick majoritet. Dagsläget i den 
kommunala politiken är således unikt i Ydre – med en tydlig borgerlig allians 
och en lika tydlig opposition som huvudsakligen utgörs av Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet.  
 

 
Figur 3, Mandatfördelning i Ydre 2010 (Valmyndigheten). Totalt antal mandat: 31. 



 
Valet 2010 innebar också att två nya partier kom in i Ydres kommunfullmäktige, 
Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Det senare återuppstod efter några års 
slumrande tillvaro och fick 9,38% av rösterna och 3 mandat. Två partier, 
närmare bestämt Folkpartiet och Vänsterpartiet, fick för få röster för att kunna ta 
mandat i kommunfullmäktige. 2010 års kommunval i Ydre markerade med 
andra ord att någonting hänt i kommunen som påverkade den etablerade kom-
munpolitiska ordningen. 
 
Miljöpartiets starka förstavalsresultat liksom den brutna trenden med parti-
överskridande samregerande ska förstås mot bakgrunden av händelser i Ydre i 
slutet av 2009. Då fattade kommunfullmäktige i Ydre beslut om att lägga ner 
byskolorna i Asby och Rydsnäs och flytta eleverna till Österbymo och Hestra 
(Cedering 2012). Detta beslut möttes med starka och ihärdiga protester från 
föräldrar och engagerade ortsbor, och en del av upprördheten hängde troligen 
kvar fram till valet 2010. 
 
Några av de mest engagerade föräldrarna valde att kanalisera sin frustration över 
den rådande kommunpolitiska situationen i Ydre genom att nystarta Miljö-
partiet. Efter valet 2010 uppfattade Miljöpartiet att man fått ett tydligt mandat av 
väljarna att ”ta till vara engagemanget som finns i bygderna” och ”få ner 
politiken på ännu en nivå lägre så att folk får säga sitt om det som de berörs av” 
samt ”att liksom skrika ut och verkligen säga vad vi tycker” (observation vid 
Miljöpartiets eftervalsmöte 2010-10-21).  
 
Medborgarnas förväntningar om ökat deltagande och inflytande i kommun-
politiken tog i och med valet 2010 klivet in i det representativa systemet i Ydre 
kommun. Att studera deltagardemokratiska experiment i just Ydre motiveras 
därmed ytterligare. 
 
Ydre kommuns ekonomiska problem fortsatte dock, skolnedläggningar och nya 
politiska vindar till trots (intervju med Pär Fransson 2012-11-02). Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) presenterade vid ett stormöte i Österbymo 
2010-11-22 en analys av Ydres kommunala verksamheter ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Ydre kommun hade bett SKL om hjälp med en ekonomisk genom-
lysning av kommunens verksamheter för att därigenom få ett underlag för beslut 
om åtgärder. 
 
Huvudansvarig för rapporten var Anders Nilsson och han inledde presentationen 
med att slå fast att” man ska sköta kommunal ekonomi med mer ansvar än för 
sin egen ekonomi” (Anders Nilsson, ekonom vid SKL. Observation vid 
presentation 2010-11-22). Efter att ha gett en generell bild av Ydre kommuns 
ekonomiska situation konstaterandet Anders Nilsson att ”såhär får det alltså inte 



se ut” (Anders Nilsson, ekonom vid SKL. Observation vid presentation 2010-
11-22).  
 
Huvudproblemet som SKL identifierat är att Ydre kommun inte i tillräcklig 
utsträckning anpassat sina verksamheter i förhållande till sin krympande och 
åldrande befolkning. SKL gjorde redan 2005 en liknande analys av Ydre kom-
muns verksamheter och pekade även då på behov av besparingar, organisations-
förändringar och bättre struktur i ekonomistyrningen (intervju med Pär Fransson 
2012-11-02,  Anders Nilsson, ekonom vid SKL. Observation vid presentation 
2010-11-22). Att kommunen 5 år senare fortfarande inte fått bukt med, utan 
snarare ytterligare spätt på, de svåra ekonomiska problemen ser SKL allvarligt 
på; 
 

Det är det som gör mig lite orolig för er. För det här året är det bästa 
kommun-ekonomiska året vi har haft kanske någonsin. Övriga 
kommunsverige kommer att lämna ett stort överskott (Signhild 
Östgren, ekonom vid SKL. Observation vid presentation 2010-11-
22). 

 
SKL avslutade presentationen av sin analys med att konstatera att ”det blir rätt 
tufft för er framöver” och att ”det är ett stålbad ni ska igenom” (ibid). 
 
Ydres kommunpolitiker står följaktligen inför en rad svåra utmaningar. 
Kommunen behöver utvecklas som demokratisk organisation för att hantera de 
starka lokala identiteterna och de medborgerliga förväntningarna på ökat 
politiskt inflytande. Samtidigt måste de kommunala verksamheterna anpassas 
efter en krympande befolkning. Ydre kommun har således all anledning att 
försöka förnya sig och hitta nya demokratiska såväl som ekonomiska vägar. De 
deltagardemokratiska experimenten som har pågått i kommunen sedan 2003 
visar här på en eventuell framkomlig väg. Att studera samtida deltagar-
demokratiska experiment i Ydre kommun ter sig därmed synnerligen relevant. 
 

1.2.3 Ydre kommun – en sammanfattning 
 
Ydre må ha en relativt sett kort historia som kommun betraktad, men som plats 
har Ydre och dess socknar utgjort hem och medelpunkt för människor i mer än 
tusen år. Ydre kommun ligger långt ifrån regionala ekonomiska motorer, vilket 
har gjort att innovationsförmågan och entreprenörskapet vuxit sig starkt såväl 
professionellt som ideellt.  
 
Ydre kommun uppvisar tydliga drag av glesbygdsproblematik oavsett om man 
med detta avser befolkningsutveckling och befolkningsstruktur eller arbetsmark-



nadsstrukturer och jobbstatistik. Detta har lett till att den kommunala ekonomin 
är mycket ansträngd, då kommunens verksamheter inte anpassats tillräckligt 
mycket eller tillräckligt snabbt för att följa en minskande och åldrande be-
folkning. 
 
På det politiska planet har Ydre kommun karaktäriserats av det klassiska 
landsbygds- och bondepartiet Centerpartiet, vilket dominerat såväl kommun-
fullmäktigeplatserna som kommunstyrelsens ordförandepost. Valresultatet 2010 
innebar emellertid en ny politisk situation i Ydre, där principen om sam-
regerande frångicks och Miljöpartiet samt Sverigedemokraterna kom in som nya 
partier i kommunfullmäktige. 
 
Miljöpartiet företräder, som vi kommer att se i den kommande analysen, en del-
vis ny linje i Ydres kommunala politik där det lokala engagemanget i socknarna 
betonas starkt. Mandatet från väljarna upplevs som tydligt i detta, då många 
invånare i socknarna upplevde att kommunpolitikerna fattat felaktiga beslut i 
samband med skolnedläggningar och inte lyssnat på invånarnas motargument.  
 
Ydre kommun är således en relativt utsatt och isolerad plats med många svåra 
ekonomiska och befolkningsmässiga strukturproblem, politiskt missnöje och 
starka lokala viljor. Detta är emellertid ingen unik situation i en svensk 
landsbygdskontext – det som är intressant att studera i Ydre är inte problemen i 
sig, utan metoderna för att vända trenden. 
 
 

1.3 Studiens disposition 
 
 
Efter att nu ha förberett scenen inför föreställningen blir nästa steg att låta 
teaterbesökaren ta del av hur föreställningen vuxit fram. Hur och varför har valet 
av pjäs och skådespelare gjorts? Vilka metoder har använts för att kunna 
förmedla intrigen? Nästkommande kapitel handlar om att studera lokala demo-
kratiexperiment och kan med teateranalogin ses som ett besök bakom studiens 
kulisser. Därefter följer ett kapitel som behandlar tidigare forskning på området, 
vilket kan liknas vid att förhålla sig till tidigare uppsättningar av snarlika verk. 
 
I kapitel fyra och fem kommer vi så till föreställningens intrig och kärna – de 
deltagardemokratiska experimenten med invånarsamråd och lokala utvecklings-
planeprocesser. Här får vi stifta bekantskap med alla centrala aktörer samt de 
strukturer inom vilka de deltagardemokratiska experimenten äger rum. 
 



Varje god teaterföreställning bör efter föreställningen erbjuda en möjlighet till 
reflektion, analys om man så vill, av vad man just upplevt. I studiens sjätte 
kapitel tolkar och analyserar jag därför de lokala deltagardemokratiska pro-
cesserna. Detta sker med hjälp av relevant teoribildning som kan skänka nya 
perspektiv på de studerade processerna. Avslutningsvis sammanfattas i studiens 
sjunde kapitel tolkningen och analysen i form av slutsatser, implikationer och 
behov av vidare forskning. 





Att studera lokala demokratiexperiment 
 
 
 
 
 
Att studera politiska processer kräver att man som forskare noga tänker igenom 
vad det är man är intresserad av och hur man kan studera detta. Dessa två 
grundläggande frågor leder in i en diskussion om metoder för att ”komma åt” 
det eller de studerade politiska processerna eller fenomenen. 
 
All forskning sker med någon form av föresats eller utifrån någon typ av 
perspektiv (Larsson 2005, s. 18ff). Det bör därför redan från början slås fast att 
detta är en fallstudie med induktiva och abduktiva forskningsansatser. Med en 
induktiv forskningsansats närmar sig forskaren sitt studieobjekt utan hypoteser 
eller föreställningar om hur, i det här fallet lokala demokratiexperiment, bör 
betraktas, tolkas och/eller analyseras. En induktiv ansats innebär följaktligen att 
studera fenomen, händelser och/eller processer för vad de är i sig själva snarare 
än för vad de kan eller borde vara (Alvesson och Sköldberg 2005, Repstad 
2007). Med en induktiv ingång i forskningsprocessen bör syftet och fråge-
ställningarna därmed inte vara låsta från början, utan snarare tillåtas utvecklas 
under studiens gång (Larsson 2005, s. 20ff). ”Genom förtrogenheten med fältet 
kan sedan successivt problemformuleringen skärpas” (Larsson 2005, s. 21). 
 
Med andra ord medför en induktiv forskningsansats också att ett analysarbete 
pågår under hela studien – bland annat genom att hela tiden fråga sig vad det är 
man studerar, varför processen pågår och hur man kan tolka densamma. Detta 
sätt att bedriva forskning har Alvesson och Sköldberg beskrivit som abduktion 
(Alvesson, Sköldberg 2005, s. 55f). Abduktion innebär att empiri och teori, 
genom forskaren, för en dialog i syfte att berika och utveckla varandra genom att 
inspirera till nya insikter (ibid). 
 
Utgångspunkten för både en induktiv och en abduktiv forskningsansats är em-
pirin eller ”faktan” som ligger till grund för varje studie. Genom att välja ett 
induktivt arbetssätt valde jag att sätta fokus på invånarsamråden och de lokala 
utvecklingsplaneprocesserna – att sätta empirin i centrum för studien. För att 
tolka och försöka förstå de studerade processerna, men fortsätta att ha de lokala 
deltagardemokratiska experimenten i fokus, övergår den induktiva ansatsen i 
och med analysarbetet till att bli abduktiv. 
 



”Fakta” tjänar alltså till att föranleda teorin, samtidigt som den hela 
tiden spelar rollen av kritiskt avstämningsinstrument och idégivare 
till teorin (Alvesson och Sköldberg 2005, s. 56). 

 
Studiens syfte, frågeställning och analys har följaktligen justerats och förfinats 
under insamlingen (induktion) och bearbetningen (abduktion) av det empiriska 
materialet. Detta har skett genom en metodologisk triangulering, till vilken jag 
återvänder i avsnitt 2.3 nedan. 
 
Detta kapitel syftar till att redogöra för de metoder som har använts för att 
studera invånarsamråden och de lokala utvecklingsplaneprocesserna – och som 
följer av studiens induktiva och abduktiva ansatser. Innan den konkreta 
metoddiskussionen vill jag dock säga några ord om fallstudier i allmänhet och 
om Ydre kommun samt de lokala demokratiexperimenten som fall i synnerhet. 
Jag vill också, helt kort, precisera studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, 
vilken har direkta effekter på vilka metoder som används och de analyser som 
följer. 
 
 

2.1 Om fallstudier och val av fall 
 
 
Att genomföra en fallstudie innebär att forskaren identifierar och avgränsar ett 
eller en handfull fenomen, händelser eller processer. Dessa fall kan sedan i sig 
själva eller tillsammans bidra till att skapa ny kunskap eller förståelse för, som i 
detta fall, kommunpolitikens villkor (George, Bennett 2005, Geering i Box-
Steffensmeier, Brady och Collier (red.) 2008, s. 675f). Kvalitativa fallstudier, 
vilket denna uppsats är ett exempel på, kännetecknas av att; 
 

man enbart studerar en eller några få miljöer, men att dessa istället 
studeras som en helhet med alla sina konkreta nyanser (Repstad 
2007, s. 15). 

 
För att kunna studera ett socialt fenomen, en process eller händelse krävs därför 
att forskaren genom fallstudien kommer nära sitt studieobjekt för att med hjälp 
av olika metoder fånga, beskriva och analysera det studerade fenomenet 
(Repstad 2007, s. 15ff, Yin 2009, s. 4). Kvantitativa fallstudier å andra sidan, 
syftar ofta till att pröva en hypotes eller en teori – det vill säga en uppfattning 
om hur eller varför exempelvis ett fenomen fungerar eller bör fungera – på den 
sociala verkligheten (George, Bennett 2005, s. 19f). Kvantitativa fallstudier 
omfattar också som regel fler fall än kvalitativa diton. Detta medför en distans 
mellan forskaren och det studerade fenomenet, där den kvantitativa analysen i 



regel är statistisk och där resultatet uttrycks i matematiska formler som beskriver 
och förklarar orsakssamband (Bishop 2007, s. 245f, 251).  
 
Denna fallstudies induktiva och abduktiva ansatser har inneburit att jag haft 
möjlighet, och aktivt valt, att på nära håll följa två lokala deltagardemokratiska 
experiment. Invånarsamråden och de lokala utvecklingsplaneprocesserna har 
med andra ord studerats utifrån ett uttalat kvalitativt perspektiv, vilket nedan 
avspeglar sig i valet av metoder för empiriinsamling. 
 
Ydre kommun kan utifrån ett kvalitativt fallstudieperspektiv ses som ett 
exempel på en svensk landsbygdskommun som kämpar med att upprätthålla och 
utveckla den kommunala demokratin. Invånarsamråden och de lokala utveck-
lingsplaneprocesserna utgör här exempel på kommunala demokratiexperiment 
som förekommer i många fler kommuner än Ydre. Denna studie av om och hur 
de deltagardemokratiska experimenten påverkade Ydre kommuns besluts-
processer kan följaktligen förväntas kunna säga någonting om Ydres lokala 
demokrati i synnerhet och om svenska landsbygdskommuner som också arbetar 
med demokratiexperiment i allmänhet. Ydre kommun och de lokala deltagar-
demokratiska experimenten är därmed ett fall som är intressant i sig självt, men 
också ett fall som genom kvalitativa studier kan skänka nya insikter om 
demokratiexperiment i en svensk kommunal landsbygdskontext. 
 
I fallstudielitteraturen benämns denna typ av fallstudier som en typisk single-
case study där Ydre kommun utgör ramen för hela fallstudien (Geering i Box-
Steffensmeier et al 2008, s. 677). Ydre kommun utgör här det enda studerade 
fallet, men såväl landsbygdskontexten som de deltagardemokratiska experi-
menten har bäring även utanför Ydres kommungränser. Ydre kan också be-
traktas som den kommunala kontext inom vilken de två fallen av lokala deltag-
ardemokratiska experiment ägde rum – ett metodologiskt angreppssätt som 
George och Bennett kallar within-case analysis och Yin benämner embedded 
units of analysis (George, Bennett 2005, s. 49, Yin 2009, s. 46ff). De båda 
studerade processerna blir utifrån detta perspektiv fall i fallet. Jag delar båda 
dessa beskrivningar och betraktar Ydre kommun som denna studies fall och de 
studerade deltagardemokratisk experimenten som delfall i fallet. 
 
 

2.2 En socialkonstruktivistisk utgångspunkt 
 
 
Vetenskapsfilosofiskt, det vill säga ontologiskt, tar denna licentiatavhandling sin 
utgångspunkt i socialkonstruktivismen. Det innebär en grundinställning till 
vetenskap, kunskap och kunnande som utgår ifrån att världen får mening och 



betydelse genom människans tolkningar av densamma. Det betyder inte att 
världen inte existerar utanför människan, men att vi som mänskliga varelser inte 
kan förstå densamma utan tolkande aktiviteter där vi tillskriver fenomen, 
händelser och objekt betydelse och mening (Alvesson och Sköldberg 2005, s. 
487). Verkligheten blir genom denna grundinställning socialt konstruerad 
(Woolfolk i Woolfolk et al 2012, s. 45, Säljö i Lundgren et al 2010, s. 189, 
Giddens 1975).  
 
I denna studie utgår jag ifrån socialkonstruktivismen genom att med hjälp av 
olika metodologiska verktyg för att tolka agerande och organisering kring lokala 
deltagardemokratiska processer. En ontologisk utgångspunkt i socialkonstrukt-
ivismen innebär således att de metoder och verktyg genom vilka vi kan få 
kunskap och förståelse för världen, i huvudsak blir tolkande.  
 
 

2.3 Metodologisk triangulering 
 
 
Studiens induktiva och abduktiva forskningsprocess inleddes genom att följa ett 
deltagardemokratiskt experiment med invånarsamråd i Ydre kommun hösten 
och vintern 2009. Genom deltagandeobservationer vid samråden väcktes ett 
intresse för att försöka förstå de deltagardemokratiska processerna ur ett aktör- 
och strukturperspektiv. Jag kom således relativt tidigt i forskningsprocessen att 
studera de lokala deltagardemokratiska processerna som konstruerade av aktörer 
och strukturer. Därmed upprättades indirekt en begreppshierarki där de 
studerade processerna tolkas och analyseras utifrån aktör- och strukturpers-
pektiv. Detta perspektiv följde också med till studiens andra deltagardemo-
kratiska process, närmare bestämt arbetet med de lokala utvecklings-planerna 
för Hestra, Asby och Rydsnäs.  
 
För att analysera och försöka förstå de lokala deltagardemokratiska experi-
menten i Ydre har jag använt flera metoder för att samla in och generera empiri 
(Repstad 2007, s. 28ff). Detta sätt att angripa ett forskningsområde kallas för 
triangulering och går ut på att ”[m]an med hjälp av olika slags metoder säkrare 
kan bestämma ett visst fenomen” (Alvesson och Sköldberg 2005, s. 179). 
Trianguleringens beståndsdelar är deltagandeobservationer, intervjuer samt 
dokumentstudier.  
 
De inledande deltagandeobservationerna vid invånarsamråden gav upphov till 
ett behov av att genomföra intervjuer med olika aktörer för att försöka belysa 
olika aktörsperspektiv samt underliggande strukturer och, inte minst, samråden 
som lokal deltagardemokratisk process. Intervjuerna ledde vidare till att studera 



kommunala dokument för att söka efter beslutsmotiveringar och politiska intent-
ioner bakom demokratiexperimenten. Processen fortsatte sedan genom att jag 
genomförde fler deltagandeobservationer, fler intervjuer och ytterligare 
dokumentstudier. Samma triangulerande metodupplägg användes i samband 
med de lokala utvecklingsplaneprocesserna. På detta sätt förstärkte varje 
(återkommande) moment den empiriska och teoretiska förståelsen för de lokala 
deltagardemokratiska processerna i Ydre kommun. 
 

2.3.1 Deltagandeobservationer 
 
Deltagandeobservationer är i grund och botten en etnografisk och antropologisk 
metod för att studera kulturer, samhällen, organisationer, företag (listan på 
studieobjekt kan göras lång) genom att närvara och delta i det studerade sociala 
sammanhanget (jfr. Alvesson och Sköldberg 2005, s. 177ff). Ett stort fokus 
ligger här på att beskriva socialt beteende i dess naturliga miljö i syfte att förstå 
detsamma (Repstad 2007, s. 33ff).  
 
Det finns stora förtjänster med deltagandeobservationer inom statsvetenskapliga 
studier, då dessa kan bidra med att starka beskrivningar och kontextualiseringar 
av politiska fenomen, händelser och/eller processer, vilka kan vara svåra att 
”fånga” med andra metodologiska ansatser (Repstad 2007, s. 34f). 
 
Jag har i denna studie använt deltagandeobservationer på två olika sätt. Vid 
invånarsamråden låg fokus på att närvara och genom observationer av aktör-
ernas agerande och interagerande försöka förstå samråden som deltagardemo-
kratiska processer. Jag deltog således inte i diskussionerna vid samråden utan 
valde istället att följa dem på nära håll. På liknande sätt observerade jag flera 
sammanträden i Ydres kommunfullmäktige genom att närvara, men i övrigt 
förhålla mig passiv i och till de pågående politiska processerna.  
 
I samband med de lokala utvecklingsplanerna (LUP) skiftade emellertid fokus 
till förledet i begreppet deltagandeobservation genom att jag i en av tre LUP-
processerna blev tillfrågad och accepterade att vara handläggare för en lokal 
utvecklingsplaneprocess. Min roll som handläggare var att tillsammans med en 
kommunpolitiker, i detta fall Mikael Stenquist, under 6 månader på deltid leda 
och samordna en lokal utvecklingsplaneprocess i samhället Hestra. Samtliga 
kommuninvånare som jag mötte i rollen som handläggare, informerades även 
om min koppling till universitet och om att den lokala utvecklingsplane-
processen som jag ledde även skulle bidra till min kommande forskning. Här 
deltog jag med andra ord aktivt i framtagandet av en lokal utvecklingsplan för 
samhället Hestra, medan övriga två LUP-processer – i Asby och Rydsnäs – 
följdes på samma sätt som invånarsamråden. Genom att aktivt delta som 



handläggare kunde jag studera hur en lokal deltagardemokratisk process plan-
eras och genomförs från kommunpolitiker och –tjänstemäns perspektiv.  
 
Här uppstår dock en risk med att komma för nära det man ämnar studera, vilket 
kan påverka möjligheterna till vetenskapligt god tolkning (jfr. Alvesson och 
Sköldberg 2005, s. 181f)). Risken är att tolkningarna blir tendentiösa, det vill 
säga otillbörligt påverkade av exempelvis personliga relationer, och därmed 
vetenskapligt värdelösa (Repstad 2007, s. 40). Genom att metodologiskt tri-
angulera studieobjekten, med hjälp av intervjuer och dokumentstudier, samt en 
abduktiv dialog mellan empiri och teori menar jag dock att mina tolkningar av 
processerna kring de lokala utvecklingsplanerna kunnat beläggas och valideras 
från flera håll. Jag menar följaktligen att rollen som handläggare av LUP-
processen i Hestra gav ett värdefullt tillskott till studiens empiri i form av ett 
inifrånperspektiv vilket sedan kunde kontrasteras mot de mer distanserade 
tolkningarna av LUP-processerna i Asby och Rydsnäs.  
 
Jag har följaktligen varit medveten om risken med tendentiösa tolkningar och 
agerat för att metodologiskt förebygga sådana. Detta torde ha reducerat riskerna 
om än inte förmått dem att försvinna helt, viket dock är ett kalkylerat risk-
tagande vid all form av induktiv forskning. Jag menar följaktligen att fördelarna 
med en fördjupad kontextuell förståelse för lokala deltagardemokratiska pro-
cesser i Ydre väger tyngre än riskerna med tendentiös tolkning. Med detta sagt 
är det nu hög tid att mer i detalj beskriva hur deltagandeobservationerna gått till 
vid de båda deltagardemokratiska processerna. Vi börjar med invånarsamråden. 
 
Vid invånarsamråden i Ydre 2009 genomförde jag tre deltagandeobservationer 
vid lika många samråd, närmare bestämt i Hestra (Torpa socken), Norra Vi 
(Norra Vi socken) och Asby (Asby socken). Totalt arrangerades sex ordinarie 
invånarsamråd. På grund av att jag inte var närvarande kommer inte samråden i 
Svinhult (Svinhults socken), Rydsnäs (Västra Ryds socken) eller Österbymo 
(Sunds socken) att behandlas som en del av mitt empiriska material. Jag har 
dock tagit del av dokumentation från dessa tre samråd samt intervjuat och pratat1 
med invånare, politiker och tjänstemän som närvarade för att få en bild av hur 
invånarsamråden på dessa orter gick till och upplevdes, samt för att kontrollera 
så att mitt empiriska material inte ger en skev bild av invånarsamråden 2009 
som helhet. Min uppfattning är därmed att samråden där deltagandeobser-
vationer genomfördes är representativa för invånarsamråden i Ydre 2009. 
 
I studiens andra deltagardemokratiska experiment – de lokala utvecklingsplane-
processerna – deltog jag vid ett flertal möten med de utsedda kommun-
politikerna för respektive LUP-process, kommunchef Pär Fransson samt den 

1 Jag skiljer således mellan intervjuer och ”prat”, där de förra är strukturerade samtal som dokumenteras och de 
senare är förutsättningslösa samtal som saknar struktur och som inte dokumenteras. 



andra LUP-handläggaren. Vid dessa möten förde jag anteckningar kring aktörer 
och processer, men hade på grund av min aktiva roll i som handläggare svårt att 
hinna anteckna allt i detalj. Samma svårigheter gällande deltagandeobs-
ervationer och fältanteckningar uppstod vid de tre stormöten som anordnades i 
Hestra i processen att skapa en LUP. Vid dessa möten förändrades således min 
roll som forskare på grund av den tillfälliga kombinationen med rollen som 
handläggare. Intrycken från LUP-processen i Hestra är trots detta desamma som 
helhet, men om deltagandeobservationerna i Hestra och i kommunhuset i 
Österbymo hade kunnat göras på ett mer distanserat sätt hade detaljnivån på 
fältanteckningarna varit större.  
 
Här finns följaktligen inte samma mängd av belysande citat vad gäller LUP-
processen, varpå empirin och presentationen av densamma skiljer sig åt mellan 
kapitel fyra och fem. I det senare kapitlet har jag följaktligen valt att i större 
utsträckning använda offentliga handlingar för att empiriskt belägga processen, 
för att på så sätt åtminstone delvis kompensera för fältanteckningarnas bristande 
detaljnivå. Intrycken och mina egna fältanteckningar och tolkningar från LUP-
processen i Hestra kunde dock jämföras med de motsvarande processer som 
genomfördes i Asby och Rydsnäs, vilka jag kunde följa på nära håll genom ett 
passivt deltagande samt dokumentstudier.  
 
Metodologiskt skiljer sig således deltagandeobservationerna åt mellan olika 
tillfällen och processer. Förutsättningarna har vid de olika deltagandeobser-
vationerna sett olika ut, i och med att varje situation är unik, varpå den metoden 
också har fått anpassas. Gemensamt är dock att samtliga deltagandeobser-
vationer bidrar till att kontextualisera olika aktörers agerande och synliggöra 
underliggande strukturer. På detta sätt kan de deltagardemokratiska processernas 
genomförande belysas ur olika perspektiv.  
 

2.3.2 Intervjuer 
 
Med utgångspunkt i deltagandeobservationerna uppstod snart ett behov av 
fördjupad empiri kring aktörer och strukturer. Att ta steget från deltagande-
observationer till intervjuer föll sig här naturligt.  
 
Vid deltagandeobservationerna framträdde tre tydliga aktörskategorier – 
invånare, politiker och tjänstemän. Jag har således genomfört intervjuer med 
representanter för de tre aktörskategorierna för att förstärka och fördjupa 
alternativt förändra tolkningarna och intrycken från invånarsamråden och 
processerna kring de lokala utvecklingsplanerna. Intervjuerna har varierat i 
karaktär och genomförande och innefattat såväl informant- som respondent-
intervjuer med enskilda individer och med grupper. Merparten av intervjuerna 



har skett vid personliga möten, men på grund av praktiska skäl har även 
telefonintervjuer genomförts vid ett flertal tillfällen. Samtliga intervjuer har 
spelats in och/eller nedtecknats noggrant i realtid. Jag har vidare valt att 
avidentifiera samtliga intervjuade invånare för att minska möjligheten till 
spårbarhet, varpå intervjuerna refereras till som exempelvis intervju A 2009-11-
17. Politiker och kommunala tjänstemän har jag dock valt att behandla som 
offentliga personer, vilka framträder med namn och yrkestitel i texten och 
referenslistan. Samtliga politiker och tjänstemän vars citat används i studien har 
givit sitt godkännande till detta. 
 
Intervjuerna har fokuserat på aktörernas perspektiv på invånarsamråden och de 
lokala utvecklingsplanerna som deltagardemokratiska processer. Metodologiskt 
bidrar intervjuer med möjligheter till fördjupade tolkningar och har den fördelen 
framför deltagandeobservationer att följdfrågor kan ställas (Repstad 2007). Här 
finns också möjligheten att återkomma med uppföljningsintervjuer och/eller 
kompletterande frågor senare i forskningsprocessen, givetvis förutsatt att den 
intervjuade ställer upp igen. Detta har inte minst varit viktigt i denna studie då 
empirisamlandet och utvecklingen av ett teoretiskt ramverk varit en kumulativ 
trianguleringsprocess. Återkommande intervjuer med samma personer, till 
exempel med Ydres kommunchef Pär Fransson, har också möjliggjort komplett-
erande frågor i efterhand – utanför de strukturerade intervjuerna – via mail.  
 
Intervjuer har således spelat en metodologisk nyckelroll i denna studie då de 
fungerat som länk och bollplank i förhållande till deltagandeobservationer och 
dokumentstudier. Genom intervjuer har jag strävat efter att ur ett aktörs-
perspektiv validera de tolkningar som gjorts i samband med deltagandeobs-
ervationer och dokumentstudier. Intervjuerna har på så vis breddat och 
fördjupad det empiriska materialet och därmed möjliggjort för den kommande 
analysen och slutsatserna. 
 

2.3.3 Dokumentstudier 
 
Invånarsamråden och de lokala utvecklingsplaneprocesserna har behövt spåras 
bakåt i tiden för att förstå mot vilken bakgrund, i vilken kontext och med vilken 
motivering som beslut fattats om att genomföra desamma. Jag har därför 
studerat protokoll och skrivelser från relevanta kommunala sammanträden från 
20012 och framåt. Mötesprotokollen utgör politikens officiella ansikte utåt och 
redogör för vad som beslutats när och varför. Intervjuer och vidare 
dokumentstudier av tjänsteskrivelser och handlingar har således spelat en 
avgörande roll för att klargöra omständigheterna kring fattade beslut. 

2 Valet av år 2001 som startår beror på att detta var det första år som Ydre kommun prövade 
deltagardemokratiska experiment, se vidare kapitel tre. 



 
Här är det viktigt att klargöra att jag inte har använt kommunens protokoll för att 
genomföra text- och/eller argumentationsanalyser utan endast använt dem i syfte 
att spåra Ydres olika lokala deltagardemokratiska processer från idé (beslut) till 
genomförande (redovisning och implementering). 
 
 

2.4 Metoder för analysarbete 
 
 
Studiens analysprocess genomsyrar kapitel fyra, fem och sex – det vill säga 
empirikapitlen och analyskapitlet. Presentationen av de lokala deltagardemo-
kratiska processerna är en konstruktion utifrån de metoder jag använt för ”datai-
nsamling” samt det aktör- och strukturanalytiska perspektivet. I empirikapitlen 
sker analysen genom att invånarsamråden och de lokala utvecklingsplane-
processerna tolkas utifrån ett aktör- och strukturperspektiv. Det är med andra ord 
de deltagardemokratiska processernas innehåll och form som står i fokus. 
Processerna betraktas här som konstruerade av aktörers agerande och inter-
agerande inom ramen för och under inflytande av strukturer. 
 
I kapitel sex stegras analysnivån. Detta sker genom att jag här lyfter in nya 
teorier för att tolka och förstå de empiriska fynden. Teorivalen i detta kapitel 
grundar sig på en abduktiv dialog mellan empiri och teori där det som tolkas och 
analyseras är de empiriska bilderna av aktörer och strukturer som framkommit 
genom den metodologiska trianguleringen. I detta kapitel ligger analysens fokus 
således på de deltagardemokratiska processernas funktion som deltagardemo-
kratiska experiment, samt deras relation till det representativa systemet. 
 
På så sätt bygger studiens analyskapitel (sex)  på den tidigare analysen i present-
ationen och bearbetningen av det empiriska materialet (fyra och fem). 
Analysprocessen kan därmed beskrivas som kumulativ, där den teoretiska ab-
straktionsnivån höjs när steget tas från de empiriska kapitlen till analyskapitlet.  
 
Med denna metod för analys kan slutsatser dras kring invånarsamråden och de 
lokala utvecklingsplaneprocesserna utifrån innehåll och form (aktörer, strukturer 
och organisering) samt funktion som deltagardemokratiska experiment i relation 
till det representativa systemet. Studiens analysprocess är därmed mångfacett-
erad och syftar till att försöka belysa och förstå de deltagardemokratiska pro-
cesserna i Ydre kommun ur flera perspektiv. 
 
 



2.5 Sammanfattning 
 
 
Det empiriska materialet utgör denna kvalitativa fallstudies huvudfokus. Detta 
markeras från början av en induktiv forskningsansats samt en socialkonstrukt-
ivistisk ontologi, vilket medför att de studerade processerna i sig själva utgör 
forskningsproblemet, det vill säga det som ska tolkas, analyseras och förstås. 
Genom att den induktiva ansatsen successivt övergår i abduktion innebär 
bearbetningen av empirin också en kontinuerlig analysprocess. Tolkningen av 
invånarsamråden och de lokala utvecklingsplaneprocesserna sker här ur ett 
aktör- och strukturperspektiv. 
 
Empirin består av deltagandeobservationer, intervjuer och dokumentstudier. 
Dessa tre metoder för ”datainsamling” har använts för att belysa invånar-
samråden och de lokala utvecklingsplaneprocesserna ur flera olika perspektiv, 
vilket i metodlitteraturen kallas för att triangulera. Exempelvis har intervjuer 
används som en metod för att kontrollera mina egna (via deltagandeobser-
vationer) och andras tolkningar i samband med invånarsamråden. 
 
Studiens analys äger rum i kapitel fyra-sex och sker i två kumulativa steg. I 
empirikapitlen, fyra och fem, sker analysen genom att de studerade deltag-
ardemokratiska processerna tolkas utifrån ett aktör- och strukturperspektiv. I 
kapitel sex visar sig återigen den abduktiva forskningsansatsen genom att teori 
används för att tolka, analysera och förklara de deltagardemokratiska pro-
cesserna i förhållande till det representativa systemet. 



Perspektiv på lokala deltagardemokrat-
iska experiment 
 
 
 
 
 
 
Hur har tidigare forskning hanterat floran av kommunala deltagardemokratiska 
experiment? Vad säger forskningen om deltagardemokrati som idé och praktik? 
I detta kapitel visar jag i vilka forskningskontexter min studie av Ydre kommun 
kan placeras. Jag börjar med att kort motivera valet av ett aktör-och struktur-
perspektiv som en del av studiens analys. Aktör-strukturperspektivets bidrag till 
att analysera och förstå den sociala verkligheten diskuteras också. Därefter 
belyser jag först deltagardemokrati som idé, för att sedan övergå i att diskutera 
forskning kring dess praktik ur både svenskt och internationellt perspektiv. Sist i 
kapitlet belyser jag tidigare forskning om och i Ydre kommun. 
 
Detta kapitel gör inget anspråk på att vara heltäckande när det gäller tidigare 
forskning inom de behandlade ämnesområdena. Istället syftar kapitlet till att 
”visa på fältet” och skapa en bakgrund mot vilken min egen studie ska tolkas 
och förstås. 
 

3.1 Aktör-strukturperspektivet 
 
 
Av en socialkonstruktivistisk ontologi, som diskuterades i kapitel 2, följer en 
relationell syn på vad politik är och hur den formas (Hörnqvist 2012, s. 12ff, 22, 
124). Med ett relationellt perspektiv på politisk konstrueras dess form och 
innehåll av aktörer, vilka genom sina sociala relationer och interaktioner konst-
ruerar strukturer för hur ett samhälle bör se ut och fungera (Hörnqvist 2012, s. 
124ff, Lundquist 1984, s. 5). Strukturerna utgör i sin tur ramar eller spelregler 
om man så vill, för av vem/vilka, var och hur politik skapas och avgör dess form 
och innehåll (Allen 2003, Rundqvist 1998, s. 12, 237, Easton 1990). Etablerade 
struk-turer kommer därmed att strukturera, det vill säga konstruera, aktörernas 
upp-levda möjligheter till politiskt handlingsutrymme (Giddens 1979, s. 67ff, 
Lundquist 1984).  
 
Ett exempel på en struktur, och på hur en struktur påverkar aktörers upplevda 
politiska handlingsutrymme, är det representativa demokratiska systemet. Basen 



i det representativa systemet är medborgarna – i exempelvis nationalstaten 
Sverige. Medborgarna i Sverige agerar huvudsakligen som politiska aktörer vart 
fjärde år, i samband med de allmänna valen. Genom att lägga sin röst på en 
enskild politisk representant eller på ett politiskt parti delegerar medborgarna sin 
politiska beslutanderätt i sakfrågor till en församling bestående av vald politiska 
representanter (kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, Sveriges riksdag 
eller EU-parlamentet) (Dahl 1999). Därmed koncentreras den direkta politiska 
beslutanderätten till ett fåtal valda representanter (aktörsrepresentanter) medan 
medborgarnas politiska handlingsutrymme minskar under perioderna mellan val 
(SOU 2000:1).  
 
Som politiker respektive medborgare som aktörer är de politiska handlings-
möjligheterna därmed tydliga och väldefinierade inom det representativa 
systemet. Det representativa systemet har dessutom genom historien bevisat sig 
vara både välfungerande och effektivt som struktur för att organisera och kanal-
isera folkviljan, det vill säga den aggregerade viljan hos majoriteten av 
medborgarna (Dahl 1999, Gilljam, Hermansson (red.) 2003). Strukturen i det 
representativa systemet består således av en uppsättning överenskommelser 
(som sedemera kommit att bli lagar och regler) om hur aktörer (medborgare) 
överlåter politisk beslutanderätt till andra aktörer (representanter) (Giddens 
1979, Lundquist 1984). Dessa överenskommelser kommer med tiden att 
uppfattas som givna av både medborgare och politiker som aktörer, vilket jag 
kommer att visa exempel på i nästa kapitel. Strukturen som det representativa 
systemet utgör är därmed i grunden konstruerat av aktörer (medborgare), men 
kommer efter hand att upplevas som ”fakta” om hur demokratiskt besluts-
fattande kan och bör organiseras (Rundqvist 1998). På så sätt kommer det 
representativa systemet som struktur att strukturera aktörernas (medborgare och 
politikers) upplevda politiska handlingsutrymme. 
 
Den sociala konstruktionen av politik kan med andra ord förstås som en ständigt 
pågående process som involverar både aktörer och strukturer (Rundqvist 1998, 
s. 234, Kabele 2010, s. 320). Det är därmed viktigt att studera både aktörer och 
strukturer i politiska processer om man, som i denna studie, väljer att anlägga ett 
relationellt perspektiv på lokala deltagardemokratiska experiment och deras 
effekter (Rundqvist 1998, s. 4, 12). Politikens innehåll och form kan därmed inte 
reduceras till antingen aktör eller struktur, utan konstrueras i relationerna 
mellan aktör-aktör, aktör-struktur och struktur-struktur (Rundqvist 1998, s. 
235f). 
 
En sådan inställning till samhällsvetenskapliga studier är och har dock inte varit 
självklar. Aktör (individ) och strukturperspektivens (sociala fakta) historia inom 
samhällsvetenskapen är ansenlig och kan spåras tillbaka till 1600-talet (Rund-
qvist 1998, Hörnqvist 2012). Traditionellt sett har antingen det ena eller det 



andra perspektivet tillämpats som analys- och förklaringsmodell, och de olika 
perspektivens förespråkare har idogt hävdat den egna ståndpunktens riktighet 
och kritiserat motståndarnas position (Giddens 2006, s. 109ff). I modern 
samhällsforskning har det emellertid kommit att bli vanligt att kombinera de 
båda perspektiven i vad Rundqvist kallar en tvåsidig nivårealism (Rundqvist 
1998). 
 
I min studie av invånarsamråd och lokala utvecklingsplaneprocesser i Ydre 
kommun tillämpar jag det kombinerade aktör-strukturperspektivet. Aktörerna 
(deltagarna) konstruerar i och genom sina relationer och interageranden de 
deltagardemokratiska experimentens struktur, det vill säga deras innehåll och 
form. Men aktörerna (deltagarna) påverkas också av redan etablerade strukturer, 
varav det representativa systemet är en. Vilken eller vilka andra strukturer som 
påverkade de lokala deltagardemokratiska experimenten i Ydre är ett ämne för 
studiens nästkommande kapitel. 
 
 

3.2 Deltagardemokrati som idé 
 
 
Den deltagardemokratiska utgångspunkten är medborgarens rätt till, och i 
varierande grad skyldighet att, delta i politiska processer på samtliga sam-
hälleliga skalnivåer (Mutz 2006, Bengtsson 2008). Deltagardemokratiskt 
tänkande utgår således från grundantagandet att varje medborgare är politiskt 
kapabel – att politiken och den politiska förmågan, både i termer av rätt och 
möjlighet, är någonting inneboende mänskligt och således inte bundet till 
partimedlemskap eller positioner (Pateman 1975).  
 
Det bör dock noga poängteras att deltagardemokrati syftar till meningsfullt del-
tagande i politiska processer (Mutz 2006, s. 135, Hermansson i Gilljam och 
Hermansson 2003, s. 303f). I relation till representativ demokrati syftar deltagar-
demokrati således till att ge fler möjligheter till reellt inflytande vid politiskt 
beslutsfattande. Detta ställer dock stora krav på den enskilde medborgaren. För i 
en tänkt situation där alla är såväl politiskt kapabla som jämlika fallerar 
systemet om någon eller några medborgare sätter sig själv och sina särintressen 
före någon annan eller samhällsnyttan (Premfors, Roth (red.) 2004, s. 9ff). 
Deltagardemokrati bygger således på att medborgare inser att det långsiktigt 
bästa sättet att gynna sig själv är att bygga en stark politisk samhällsgemenskap 
baserad på politisk jämlikhet och, inte minst, tillit (Mutz 2006, s. 125, se även 
Gilljam i Gilljam och Hermansson 2003). Huvudsyftet i deltagardemokratiskt 
tänkande är följaktligen att genom mer utbrett, och meningsfullt, deltagande 



skapa en starkare legitimitet för såväl fattade beslut som för demokratiska insti-
tutioner (Dahl 1999, s. 353ff, SOU 2000:1). 
 
Att studera deltagardemokrati ur ett teoretiskt perspektiv har kommit att 
utvecklas till en internationellt etablerad forskningstradition. Här finns en rik, 
och växande, flora av publikationer i en stor mängd vetenskapliga tidskrifter. 
Idén om deliberativa modeller för ökat, och meningsfullt, demokratiskt deltag-
ande har här kommit att dominera fältet (Premfors, Roth (red.) 2004). 
Deliberativ demokrati kan definieras som samtal som syftar till jämlika, 
informerade, rättvisa och legitima beslutsprocesser där det moraliskt och etiskt 
”bästa” argumentet snarare än majoritetens åsikt bör vinna (Bohman 1998, 
Wänström 2009, s. 148f, Wiklund 2002, s. 53). På svenska kallas deliberativ 
demokrati ofta därför för samtalsdemokrati. Samhällsfilosofen Habermas 
tankegods kring kommunikation, kunskap och demokratiteori utgör här grunden 
för dagens demokratiteoretiska diskussion kring deliberationers möjligheter och 
begränsningar (Bengtsson 2008, s. 63).  
 
Det finns emellertid flera sätt att tolka vad som utgör ett samtal, vilket har 
skapat en diskussion bland teoretiker om den deliberativa demokratins hinder 
och möjligheter (Dryzek 2000, Habermas 2001, Mutz 2006, Sunstein 2002). Det 
är möjligt att se två huvudsakliga riktningar inom denna diskussion, där en snäv 
och en mer öppen tolkning av deliberationsbegreppet gör sig gällande. I en snäv 
tolkning kopplas deliberationer till politiskt beslutsfattande, medan den mer 
öppna tolkningen snarare betonar den deliberativt deltagardemokratiska pro-
cessen (Bengtsson 2008, 116f). I en snäv tolkning av deliberativ demokrati är en 
av de filosofiska grundtankarna, tillika dess kanske svåraste och största prakt-
iska utmaning, att beslut bör fattas genom att det bästa argumentet vinner. För 
att nå konsensus om vad som utgör det bästa argumentet förutsätts en samtals-
situation där deliberationens deltagare lägger lika stor vikt vid att lyssna som vid 
att tala – samtidigt som de måste vara öppna för att omvärdera sin egen upp-
fattning (Gastil och Levine 2005). 
 
En deliberativ beslutsprocess bör vidare utifrån en snäv tolkning vara begränsad 
i antal möjliga deltagare för att samtalssituationen ska vara tillräckligt deli-
berativ. Att begränsa antalet deltagare syftar till i huvudsak två saker, dels en 
effektiv process i termer av tid och pengar och dels att deltagarna kan sägas 
representera den grupp av människor som kommer att beröras av processens 
utfall, det vill säga att resultatet uppfattas som legitimt (Bengtsson 2008, Smith 
2009).  
 
Ett snävt sätt att tolka innebörden av deliberativ demokrati fokuserar följaktligen 
på kvaliteter inför beslutsprocessen, vilka syftar till att skapa legitimitet i 
processens utfall. Många publikationer syftar här till att ställa upp kriterier för 



hur deliberationer bör fungera – vilka som bör delta och hur deltagarna bör 
interagera (Fung 2003, Levine, Fung och Gastil 2005, Dryzek 2000). Den 
rådande teoretiska diskussionen sammanfattas av Mutz, som samtidigt starkt 
invänder mot det, enligt hennes mening, överdrivna teoretiserande av deliber-
ativt beslutsfattande; 
 

some suggest that in order to qualify, political discussion must take 
place among citizens of equal status who offer reasonable, carefully 
constructed, and morally justifiable arguments to one another in a 
context of mutual respect. Participants must provide reasons that 
speak to the needs of everyone affected. Such interactions must 
exclude no one, or at least provide ”free and equal access to all,” so 
that no person has more influence over the process than the next. 
[…] As a result of these extensive requirements, it is difficult, and 
perhaps impossible, to ”test” a theory of deliberative democracy 
(Mutz 2006, s. 4). 

 
Att eftersträva den perfekta teoretiska konstruktionen av demokratiskt besluts-
fattande genom deliberativa samtal, riskerar alltså att reducera diskus-sionen om 
att involvera fler i demokratiskt beslutsfattande till en inom-vetenskaplig 
begreppsdiskussion. Denna fixering vid begreppsdefinitioner och kriterier har 
också lett till att kritiker dömt ut deliberativ demokrati som allt för verklighets-
frånvänd (Amnå och Gilljam i Gilljam och Hermansson (red.) 2003, Schumpeter 
1999). Om istället en mer öppen tolkning av den deliberativa idén och praktiken 
tillämpas kan långt fler processer betraktas som deliberativa, vilket bland annat 
Chambers (2009) argumenterat för. 
 
Chambers (2009) argumenterar för en vidgad tolkning av begreppet deliberation, 
där deliberation inte reduceras till en snävt formaliserad beslutsprocess utan vid-
gas till ett reflekterande och argumenterande förhållningssätt till kollektivt be-
slutsfattande. Genom ett sådant vidgat deliberationsbegrepp kan vanliga samtal 
mellan människor räknas som deliberationer även om talsituationen inte är 
kontrollerad, sker mellan jämlika parter eller leder fram till ett konkret resultat i 
form av beslut. Det viktiga för Chambers är att människor genom att samtala 
också ’tvingas till’ att resonera och formulera sig. Om detta är målet med 
deliberationer så kan fler situationer räknas som deliberativa, vilket i sin tur 
öppnar för möjligheten att sprida ett deliberativt förhållningssätt till politik och 
kollektivt beslutsfattande till en större massa.  
 
Genom att flytta fokus från deltagande och deliberationer som metod till ett 
deliberativt förhållningssätt till deltagardemokratiskt beslutsfattande, hanterar 
Chambers den övergripande skalproblematiken. Eller annorlunda uttryckt, del-
tagardemokratins problem med att förena krav på ett begränsat antal deltagare 



med ambitioner att utgöra ett alternativ till den representativa demokratin (Gastil 
och Levine 2005). Kritiker skulle dock argumentera för att risken är uppenbar 
att deliberativ demokrati i och med denna generösa syn på deliberativ praktik 
blir en urvattnad och innehållslös idé, som därmed inte fyller den legitimerade 
funktion som ursprungligen var tanken (Mutz 2006, s. 4, 149, Gilljam i Gilljam 
och Hermansson 2003).  
 
Om man däremot frångår det deliberativa epitetet och istället inlemmar Cham-
bers resonemang i en argumentation för deltagardemokrati i en bredare be-
märkelse, torde samma argument kunna nyttjas för att belysa vikten av ett mer 
utbrett deltagande i syfte att främja och utveckla den demokratiska kulturen i 
samhället (Premfors, Roth (red.) 2004). Sunstein (2002) invänder dock mot detta 
och menar att deliberationer, oavsett om vi har en snäv eller vidgad förståelse av 
begreppet, tenderar att leda till polarisering i samhället och därmed till mer 
radikala beslut och/eller ställningstaganden än vad som skulle ha varit fallet om 
varje enskild deltagare själv fått bestämma. Grundargumentet är att människor 
tenderar att söka sig till likasinnade, vilket innebär att vår världsbild och våra 
tolkningar av världen bekräftas av likatänkande. Detta förstärker tolkningarna 
ytterligare och skapar ”glasögon”, eller referensramar om man så vill, genom 
vilka vi ser, tolkar och förstår världen. Den demokratiska kulturen i ett samhälle 
skulle således inte vidgas och utvecklas, utan riskerar snarare att degenerera om 
så många människor som möjligt tillåts deliberera kring demokratiska beslut 
(Montin 2007, s. 149, Wänström 2009, s. 160). Denna kritik mot deliberativ 
demokrati i synnerhet och deltagardemokrati i allmänhet bemöts av Guttman 
och Thompson som menar att meningsskiljaktigheter i sakfrågor samt skilda 
demokratisyner och politiska ideal är en absolut förutsättning för deltagar-
demokratiska idéer och deliberativa metoder; 
 

Persistent moral disagreement […] is hardly an argument against 
deliberative democracy, but its raison d’être: deliberation is indeed 
superior to other methods and priciples in resolving conflicts. […] 
The ”core of the process of deliberation” is […] the justification of 
policies and decisions through a process of arriving at mutually 
acceptable reasons (Guttman & Thompson i Bohman 1998). 

 
Sammantaget har kritiken mot det deltagardemokratiska idealet i allmänhet och 
mot deliberativa modeller för beslutsfattande i synnerhet medfört att de teore-
tiskt sett intrikat konstruerade idéerna behövt anpassas till en globaliserad och 
mångfacetterad politisk verklighet (Wiklund 2002, s. 63). Det deltagar-
demokratiska idealets förespråkare har bemött kritiken genom att delvis frångå 
principen om att alla som berörs av ett beslut också bör vara med att fatta det-
samma (Friedman 2005, Fung, Levine och Gastil 2005). Någon form av re-
presentation är helt enkelt av nöd tvungen om ett deltagardemokratiskt beslut-



sfattande ska kunna fungera i större skala. Dahl föreslår här ”mini demos”, det 
vill säga att ett statistiskt urval ur en befolkning får fatta demokratiska beslut – 
vilka torde vara legitima så som hela folkets beslut (Dahl 1999, s. 371f). Cham-
bers nämner ”opinion polls”, concensus conferences” och ”citizen assemblies” 
som ytterligare exempel på metoder för att öka vanliga människors deltagande i 
och inflytande över demokratiskt beslutsfattande (Chambers 2009). Med 
utgångspunkt i insikten om representativitetens nödvändighet har det deltagar-
demokratiska idealet i den svenska debatten kommit att behandlas som antingen 
ett komplement till den existerande representativa demokratin eller som en alter-
nativ form av representativitet – inte som ett radikalt annorlunda demokratiskt 
paradigm (Gilljam och Hermansson 2003, Bengtsson 2008).  
 
 

3.3 Deltagardemokrati som praktik  
 
 
En diskussion om deltagardemokrati som idé kan lätt upplevas som abstrakt och 
svårtillgänglig. Som kontrast till detta vill jag därför i det följande belysa och 
diskutera hur deltagardemokratiska idéer och ideal översatts till praktik i 
svenska kommuner. För att få en överblick av de deltagardemokratiska ex-
periment som ägt och äger rum i Sveriges kommuner använder jag Montins 
indelning i tre kategorier – (1) medborgarorienterad samt (2) territoriellt 
orienterad demokratiförnyelse och (3) orientering mot vissa medborgargrupper 
(Montin 2007, s. 152ff). Montin har under lång tid ägnat sin forskning åt politik 
i och om svenska kommuner och har inom ramen för detta bland annat studerat 
deltagardemokratiska experiment. I redogörelsen nedan refererar jag därför 
mycket till Montins forskning. 
 
Figur 5 visar de deltagardemokratiska experiment som Montins studier av del-
tagardemokratiska experiment omfattat. Nedan kommer jag att diskutera kate-
gorierna var för sig för att sedan relatera detta till min studie i Ydre kommun i 
avsnitt 3.4. 
 
 
Medborgarorienterade Territoriellt orienterade Vissa medborgargrupper 
Kommunal folkomröstning Kommundelsnämnder Ungdomar 
Medborgarförslag Stadsdelsnämnder Invandrare 
Medborgarsamråd Partiopolitiska nämnder 
Medborgarpanel     
IT-innovationer  
(E-demokrati)     



Figur 5. Sammanställning av kommunala deltagardemokratiska experiment, efter Montin 
2007. 
 

3.3.1 Medborgarorienterade demokratiexperiment 
 
De medborgarorienterade demokratiexperimenten torde vara den vanligast före-
kommande kategorin i Sveriges kommuner. Av dessa är kommunala folk-
omröstningar de minst tillämpade och möjligheter till medborgarförslag tvärtom 
tillhör de mest använda (Montin 2007, s. 154f). Kommunala folkomröstningar 
kan antingen betraktas som ett hot mot det representativa demokratiska systemet 
eller som en revitalisering av detsamma, beroende på hur man tolkar relationen 
mellan medborgare och politiker (Montin 1998). Kommunala folkomröstningar 
framstår som ett hot utifrån ett perspektiv där politiker är förtroendevalda för att 
kunna fatta beslut som kräver en helhetssyn samt prioriteringar mellan med-
borgarnas särintressen. En folkomröstning kring en kommunal sakfråga be-
traktas ur detta perspektiv som en yttring av ett särintresse och sätter därmed de 
förtroendevalda politikernas funktion ur spel. Å andra sidan är det möjligt att 
istället tolka kommunala folkomröstningar som ett sätt för medborgarna att få 
inflytande över den demokratiska beslutsprocessen under perioder mellan val. 
Folkomröstningarna får utifrån detta perspektiv en kontrollerande och kom-
munikativ funktion där medborgarna tydligt markerar folkviljan i förhållande till 
politikerna (Montin 1998, s. 33ff). 
 
Möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige syftar till att 
förstärka den representativa demokratin genom att öka allmänhetens enga-
gemang i kommunpolitiska frågor (Montin 2007, s. 157). Denna form av deltag-
ardemokratiskt experiment är också en tämligen okomplicerad sak att införa, 
vilket bidragit till dess popularitet bland Sveriges kommuner. Att kunna lämna 
medborgarförslag innebär en möjlighet att driva sakfrågor utan att som enskild 
eller grupp av medborgare behöva engagera sig partipolitiskt, vilket talar emot 
att reformen skulle gynna den representativa demokratin. Å andra sidan syftar 
inte medborgarförslagsreformer till att i första hand skapa underlag för rekryt-
ering till partierna, utan snarare till att förstärka allmänhetens intresse för och 
närvaro vid kommunfullmäktigesammanträden (ibid).  
 
Medborgarsamråd är en form av deltagardemokratiska experiment som används 
då större, ofta principiella, frågor av långsiktig karaktär behöver diskuteras och 
förankras bland en kommuns medborgare (Montin 2007, s. 157f). Medborgar-
samråd riktar sig ofta till hela kommunens befolkning – även till barn och unga 
– och är ofta relativt omfattande och tidskrävande processer (ibid). Medborgar-
samrådens demokratiska funktion är ofta otydlig, vilket skapar olika förvänt-
ningar hos deltagarna (Wänström 2009, s. 113). Politiker och tjänstemän 



tenderar att betrakta medborgarsamråd som arenor för kunskaps- och informa-
tionsutbyte, vilket står i stark kontrast till de förväntningar många medborgare 
har på samråden som möjligheter till reellt inflytande över den demokratiska 
beslutsprocessen (Wänström 2009, s 113f, 130, 146). Medborgarsamråd blir 
därmed ofta processer där deltagardemokratiska förväntningar om inflytande 
möter det representativa systemets syn på samråden som syftande till att 
förankra och legitimera politiska beslut (Jönsson 2007, Wiklund 2002). Det 
finns således ett stort behov av att på förhand tydligt kommunicera medborgar-
samrådens demokratiska innehåll och funktion i förhållande till det repre-
sentativa systemet (Wänström 2009, s. 114, 146f).  
 
Ytterligare ett sätt att illustrera problematiken med olika förväntningar på 
medborgarsamråd presenteras av Arnstein. I en trappstegsmodell visar hon hur 
medborgarsamråd kan uppfattas på 8 olika sätt beroende på graden av deltag-
ande och inflytande (Arnstein 1969, Wänström 2009, s. 189f). Deltagardemo-
kratiska processer av samrådstyp kan enligt Arnstein uppfattas som i värsta fall 
manipulation och i bästa fall medborgarkontroll (ibid). Enligt trappstegs-
modellen torde politiker och tjänstemäns förväntningar på medborgarsamråd 
kunna uppfattas som steg 3 (information) eller 4 (konsultation). Många med-
borgares förväntningar å andra sidan torde kunna kategoriseras som steg 7 
(delegerad makt), vilket återigen poängterar vikten av tydlighet kring samrådens 
demokratiska funktion och innehåll.  
 
Om ett medborgarsamråd i någon utsträckning syftar till att ge medborgarna 
inflytande över beslutsprocessen (genom delegerande av makt) uppstår snart ett 
problem kring deltagarnas representativitet (Wänström 2009, s. 162). Så som 
medborgarsamråds processer tenderat att användas i svenska kommuner så råder 
en princip om att den som är intresserad också är välkommen att delta. I 
deltagardemokratisk litteratur kallas en sådan metod för självselektion (Prem-
fors, Roth (red.) 2004). När en grupp människor samlas för att besluta i frågor 
som berör fler än de själva bör de som fattar besluten också vara representativa 
för den större gruppen människor – oavsett om detta sker på by-, kommun- eller 
nationell nivå (Bengtsson 2008, Premfors, Roth (red.) 2004, s. 286). Vid 
självselektion till medborgarsamråd representerar de deltagande medborgarna 
ingen annan än sig själv, varpå eventuella beslut som fattas på samråden 
teoretiskt sätt inte bör uppfattas som legitima (Wänström 2009, s. 162). På 
samma sätt uppstår problem kring ansvarsutkrävande i samrådsprocesser, och 
särskilt i sådana som tillämpar självselektion. För om deltagarna endast 
representerar sig och sina intressen saknas incitament och strukturer för ansvars-
tagande för helheten i fattade beslut och/eller för konsekvenserna av sådana 
(Wänström 2009, Premfors, Roth (red.) 2004, s. 277ff).  
 



Medborgarpaneler är ytterligare en variant av deltagardemokratiska experiment 
som syftar till att engagera fler medborgare i kommunala politiska processer och 
frågor. Medborgarpaneler syftar ofta till att ge politiker (beslutsfattare) en 
uppfattning om vad medborgarna tycker och tänker i olika frågor (Montin 1998, 
2007, Fishkin et al 2000). Därmed får politikerna möjligheter att dels skapa 
underlag för beslut och dels få respons på redan fattade beslut eller pågående 
politiska processer (Montin 2007, s. 159). Medborgarpaneler kan utformas på 
flera olika sätt där deltagarna antingen kan väljas slumpvis, genom ett statistiskt 
urval eller via självselektion (ibid). För att få reda på vad deltagarna tycker i 
olika frågor kan sedan enkäter, diskussioner eller exempelvis SMS-tjänster 
utnyttjas.  
 
Den sista varianten av medborgarorienterade deltagardemokratiska experiment 
som Montin listar är IT-innovationer, som jag istället väljer att kalla e-
demokrati. Detta är ett snabbt växande fält där kommuner i ökande utsträckning 
använder sig av olika e-tjänster för att underlätta och öka kommunikationen och 
kommunikationsvägarna mellan politiker och medborgare (Jansson 2011, 
Andréasson 2011). En e-tjänst kan exempelvis bestå av en applikation (app) till 
mobiltelefonen där information från kommunen kan erhållas (till exempel om 
lokaltrafik). En e-tjänst kan också komma i form av möjligheter att chatta med 
kommunala politiker och tjänstemän eller att lämna in medborgarförslag via 
kommunens hemsida. E-demokrati utnyttjas således främst som ett sätt för 
svenska kommuner att öka kommunikationen mellan väljare och valda, men 
begreppet innehåller också långt fler möjligheter – till exempel folkom-
röstningar via mobiltelefon och/eller internet (Montin 2007, s. 162f).  
 

3.3.2 Territoriellt orienterade demokratiexperiment 
 
Generellt sett syftar territoriellt orienterade demokratiexperiment till att öka 
medborgarnas delaktighet i demokratiska processer inom ett specifikt område. 
Det handlar således om tämligen riktade experiment för att stödja och utveckla 
den lokala demokratin inom ett avgränsat område. 
 
1980 stiftades lokalorganslagen (SFS 1979:1167) som gav kommuner möjlighet 
att organisera om beslutanderätten så att olika kommun- eller stadsdelar fick 
delegerad makt att besluta om kommunala verksamheter inom det egna området 
(Montin 2007, s. 164).  Beslutanderätten delegerades till kommundels- eller 
stadsdelsnämnder som inrättades för syftet. Syftet med denna reform var att 
minska avståndet mellan politiker och medborgare genom att fysiskt föra 
politiken närmare medborgarna. Förhoppningen var att ett minskat fysiskt 
avstånd också skulle leda till ett minskat mentalt avstånd, så att väljare och 
valda kunde utveckla en mer direkt kommunikation om den kommun- eller 



stadsdelen. Problemet mer reformen var dock att en majoritet av medborgarna 
uppfattade det som en förvaltningsreform snarare än som ett demokrati-
främjande initiativ (Montin 2007, s. 164f). Kommun- och stadsdelsnämnderna 
kom därför att successivt avskaffas i de flesta kommuner som infört dem. 
 
Utöver kommun- och stadsdelsnämnder har också ett försök gjorts med en 
partiopolitisk nämnd i Svågadalen i Hudiksvalls kommun. Här röstar invånarna i 
Svågadalen fram representanter som sedan utgör en nämnd med beslutanderätt i 
frågor rörande bland annat äldrevården (SOU 2006:105, SOU 1998:155, Herlitz 
2000). Denna form av deltagardemokratiskt experiment syftar således till att 
skapa ökat deltagande och inflytande för invånarna inom ett specifikt område 
utan att vara partianslutna, men genom ett representativt system. 
 
Ytterligare ett territoriellt orienterat deltagardemokratiskt experiment som 
prövats av flera kommuner är ambulerande kommunfullmäktigemöten (Montin 
1998, s. 27). Med detta menas att kommunfullmäktigesammanträden utlokal-
iseras till andra orter än centralorten för att på så vis föra politiken till med-
borgarna istället för tvärt om.  
 

3.3.3 Demokratiexperiment riktade mot vissa medborgar-
grupper 
 
Riktade satsningar mot vissa medborgargrupper har använts som ett sätt för 
svenska kommuner att inkludera medborgare som av olika anledningar är 
mindre aktiva i det representativa systemet – ofta på grund av en upplevelse av 
att stå utanför eller vid sidan av detsamma (Montin 1998). Ungdomar och 
invandrare är två grupper som demokratifrämjande åtgärder ofta riktas mot 
(Montin 2007, s. 168f). I ett stort antal svenska kommuner har ungdomsråd/ 
ungdomsfullmäktige/ungdomsforum startats för att skapa en arena för kommun-
ikation mellan politiker och unga, blivande väljare (ibid). Genom dessa forum 
kan politiker också få ungdomsperspektiv på kommunpolitiska ärenden och 
processer. Ungdomsrådens demokratiska funktion inom det representativa 
systemet är dock ofta otydligt, varpå rådens tänkta funktion som en inkörsport 
till ökat kommun- och partipolitiskt engagemang riskerar att motverkas (Montin 
2007, s. 169). 
 
Invandrare är ytterligare en grupp medborgare som blivit föremål för ett flertal 
riktade politiska satsningar. Ofta syftar dessa till att motverka och bryta utanför-
skap samt diskutera (och försöka lösa) etniska segregationsfrågor (Montin 2007, 
s. 170). Ett konkret exempel på en kommunal satsning är Storstadssatsningen, 
där flera storstadskommuner samverkade för att utveckla utsatta och invandrar-
täta bostadsområden (ibid). Gemensamt för denna typ av riktade politiska sats-



ningar är ambitionen att skapa ökat engagemang för kommunen och för kom-
munpolitik bland målgrupperna.  
 
 

3.4 Deltagardemokratiska experiment i Ydre kom-
mun 
 
 
Ydre kommun har, utifrån Montins indelning ovan, infört 5 olika deltagardemo-
kratiska experiment i två kategorier, se figur 6. 
 
 

 
Figur 6, Ydre kommuns deltagardemokratiska experiment. 
 
Möjligheten att lämna medborgarförslag inrättades år 2003 och samma år 
infördes även allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigesammanträden. 
Allmänhetens frågestund är en form av deltagardemokratiskt experiment som 
inte behandlas av Montin, men stöd för inrättandet en sådan – liksom för 
möjligheten att lämna medborgarförslag – återfinns i kommunallagen (SFS 
1991:900). Frågorna som kan ställas vid allmänhetens frågestund ska gälla 
kommunens verksamheter (www.ydre.se). 
 
I kategorin medborgarorienterade demokratiexperiment har Ydre kommun, som 
figur 6 visar, också genomfört invånarsamråd vid tre tillfällen, närmare bestämt 
år 2001, 2006 och 2009. Hur den senare processen gick till återkommer jag till i 
nästkommande kapitel. Till denna kategori hör även IT-baserade demokrati-
innovationer. Ydre kommun använder ingen typ av e-tjänst för att öka 
kommunikationen mellan medborgare och politiker, utan använder istället sin 
hemsida till att tillgängliggöra och sprida information om kommunens verk-
samheter och organisation. Bland annat kan olika kommunala protokoll laddas 
hem, man kan läsa om aktuella politiska händelser samt hitta kontaktuppgifter 
till samtliga politiker och tjänstemän. Att tillhandahålla information är 
visserligen bra, men räcker inte för att kvalificera Ydre kommuns hemsida som 
innehållande e-tjänster. Jag har därför valt att utesluta denna form av demokrati-
experiment i figur 6. 

Medborgarorienterade Territoriellt orienterade 

Medborgarförslag (2003) 
Ambulerande kommunfullmäktige-  
sammanträden (2003-2009) 

Allmänhetens frågestund (2003) Lokala utvecklingsplaner (2010) 
Invånarsamråd (2001, 2006, 2009)   



 
I den andra kategorin deltagardemokratiska experiment som Ydre kommun har 
använt, de territoriellt orienterade, återfinns två olika varianter. Mellan år 2003 
och 2009 tillämpade Ydre kommun en modell med ambulerande kommunfull-
mäktigemöten i de sex olika socknarna. Detta deltagardemokratiska experiment 
avslutades 2009 då det inte förmått att öka medborgarnas intresse för och 
närvarande vid kommunfullmäktigesammanträdena i tillräcklig hög utsträck-
ning. Även de lokala utvecklingsplaneprocesserna i Ydre år 2010, vilka 
behandlas utförligt i kapitel 5, kan räknas till denna kategori av deltagardemo-
kratiska experiment.  
 
Denna studie behandlar endast de två mest nyligen genomförda experimenten – 
invånarsamråden 2009 och de lokala utvecklingsplaneprocesserna 2010. Men 
genomgången ovan av svenska kommuner i allmänhet och Ydre kommun i 
synnerhet, visar hur det kommunala deltagardemokratiska experimenterandet 
pågått under hela 2000-talet. Det är mot denna bakgrund av kontinuerliga försök 
och ambitioner att förnya och förändra det representativa systemet som 
invånarsamråden och de lokala utvecklingsplaneprocesserna i Ydre kommun ska 
förstås. 
 

3.4.1 Deltagardemokratisk utgångspunkt i studiet av 
deltagardemokratiska experiment i Ydre kommun 
 
Min studie av Ydre kommuns lokala deltagardemokratiska experiment tar sin 
utgångspunkt i ett svenskt perspektiv på deltagardemokrati, som beskrivits i 3.2 
ovan. Invånarsamråden och de lokala utvecklingsplaneprocesserna ska med 
andra ord förstås i förhållande till det representativa demokratiska systemet i 
vilket Ydre kommun utgör en del. För att synliggöra detta perspektiv tar jag 
hjälp av en modell som utvecklats av Premfors och Roth (2004). 
 
Mot bakgrund av diskussionen om deltagardemokrati som idé i avsnitt 3.2 
tecknar Premfors och Roth ett utkast till ett forskningsprogram kring deltagar-
demokrati med särskild inriktning på deliberativa metoder (Premfors, Roth 
(red.) 2004, s. 317). Här introduceras en fyrfältsmodell som kan tjäna som en 
brygga mellan deltagardemokrati som idé och som praktik, se modell 1 nedan. 
Fyrfältaren erbjuder möjligheter att synliggöra relationer mellan olika demo-
kratisyner och demokratiska processer. På den ena axeln delas den politiska 
processen in i deliberativ och icke-deliberativ. På den andra axeln delas 
deltagandet i processen in i representativt och direkt. 
 



 
Modell 1. Deltagardemokratiska processer och deltagande (Premfors, Roth 2004, s. 317). 
 
I modell 1 kan det representativa demokratiska systemet placeras i ruta II. 
Deltagandet i demokratiska processer inom detta system är således repre-
sentativt och arbetsmetoderna är icke-deliberativa. Med andra ord fattas demo-
kratiska beslut i det representativa systemet av folkvalda politiker (represen-
tanter) genom omröstningsförfaranden där majoritetens vilja/åsikt vinner. 
 
Jag kommer i min analys av invånarsamråden och de lokala utvecklingsplane-
processerna att använda Premfors och Roths modell för att med hjälp av den 
belysa de studerade processernas deltagardemokratiska utformning. Modellen 
bidrar också till att synliggöra hur Ydre tillämpat lokala deltagardemokratiska 
experiment i förhållande till den representativa demokratin. Modellen kan 
således tjäna som ett användbart verktyg för att visa hur en svensk landsbygds-
kommun översatt deltagardemokratiska idéer till kommunal praktik. 
 
 

3.5 Tidigare forskning om och i Ydre 
 
 
Ydre är en kommun med säregen historia och en ur flera aspekter intressant 
demografisk, ekonomisk och social komposition som lockat flera forskare före 
mig. Först ut var svensk geografis internationellt största namn Torsten Häger-
strand, som på 1950-talet genomförde en flerårig studie i det som idag är Ydre 
och Kinda kommuner (se Hägerstrand 1953). Genom att studera innovations-
spridning i rummet utvecklade Hägerstrand genom sin fallstudie grunden till den 
tidsgeografiska forsknings- och teoriinriktningen.  
 



Inspirerade av Hägerstrand har Assmo och Wihlborg i en serie artiklar under 
senare delen av 2000-talet studerat Ydre kommun, bland annat för att belysa hur 
Ydre som plats är kopplad till en transnationell ekonomi samt visa vilka konse-
kvenser detta får på lokal nivå i en landsbygdskontext (Assmo och Wihlborg 
2008, 2010, 2011). I Assmo och Wihlborgs forskning baserad på fallet Ydre har 
det vidare varit relevant att visa hur det ekonomiska systemet är en politisk kon-
struktion samt belysa hushållet som en synnerligen relevant politisk nivå för att 
åstadkomma hållbar samhällsutveckling – ekonomisk, social och politisk 
(Assmo och Wihlborg 2009, 2011). 
 
I sin licentiatavhandling visar Cedering hur hushåll och lokalsamhällen påverkas 
av att landsbygdsskolor läggs ned (Cedering 2012). Här lyfts särskilt betydelsen 
av platsgemenskap och platsidentitet på sockenbasis fram som karaktäriserande 
för ydrebygden. Vidare betonas hur platsen, ofta genom byskolan, skapar 
förutsättningar för en social närhet, vilken leder till en levande landsbygd där 
människor är synnerligen aktiva i det ideella arbetet med att hålla lokalsamhället 
vid liv och utveckla detsamma (Cedering 2012). 
 
Denna betoning av platsens värden tas även upp av Hagberg (2011) i en rapport 
inom projektet BÅLL. Här studerar Hagberg hur åldrande och synen på åldrande 
på landsbygden skiljer sig från åldrande i en stad. Ydre kommun används i 
studien som ett exempel på en liten svensk landsbygdskommun. Hagberg 
betonar de sociala nätverkens betydelse, närheten till naturen och förankringen i 
bygden som mycket betydelsefulla, till och med avgörande, för den upplevda 
kvaliteten på åldrande i Ydre (Hagberg 2011). 
 
Med denna inblick i tidigare forskning i och om Ydre kommun är det därmed 
dags att ta steget in i föreliggande studies empiri. På vilket sätt kan invånar-
samråden 2009 och de lokala utvecklingsplaneprocesserna 2010 bidra till att 
belysa och analysera villkoren för politik och samhälle i Ydre kommun – och 
andra, liknande, svenska gles- och landsbygdskommuner? 





Invånarsamråd i Ydre kommun 2009 
 
 
 
 
 
Efter att ha introducerats till Ydre som plats, till studiens metoder samt till 
tidigare forskning kring deltagardemokrati som idé och kommunal praktik, är 
det nu dags att vända blickarna mot den första av de två studerade processerna. 
Invånarsamråden i Ydre kommun år 2009 kommer i detta kapitel att beskrivas 
ur ett aktör-strukturperspektiv för att synliggöra den deltagardemokratiska pro-
cessen och dess relation till det representativa systemet. 
 
Kapitlet inleds med en redogörelse av hur och varför invånarsamråden initier-
ades samt för deras form och organisation. Därefter återger jag olika aktörs-
perspektiv på samråden. Med utgångspunkt i aktörsperspektiven belyser jag 
sedan strukturerna som bidrar till att konstruera invånarsamråden som deltagar-
demokratiskt experiment. Avslutningsvis redogör jag för samrådens resultat och 
diskuterar processens relation till det representativa systemet. 
 
 

4.1 Invånarsamrådens form 
 
 
Invånarsamråden i Ydre kommun 2009 initierades redan 2007 av kommun-
styrelsens arbetsutskott (KS-AU). Syftet med samråden var att uppdatera 
kommunens mål- och visionsdokument (protokoll från Ydres kommunstyrelses 
arbetsutskott 2007-01-22 § 4). Arbetsmetoden, det vill säga deltagardemo-
kratiska samråd, var dock inte ny för Ydre kommun. Invånarsamråd genom-
fördes 2001 i samband med framtagandet av det nu utdaterade mål- och 
visionsdokumentet. 2006 genomfördes också invånarsamråd i Ydre, men då 
syftade samråden till att skapa ett underlag för att effektivisera kommunens 
verksamheter (mail från Ydres kommunchef, Pär Fransson 2012-11-02). 
 
Huvudansvarig för planeringen av invånarsamråden 2009 var en kommunal 
tjänstekvinna, Gunilla Stenström. Kommunledningen och Gunilla Stenström 
valde att organisera 6 separata invånarsamråd, ett i varje av Ydres socknar. Hon 
tog tidigt fram ett informationsmaterial att använda inför och under invånar-
samråden i form av en folder (informationsfolder för invånarsamråd 2009) med 
sex samtalsteman; 



 
- Människa 
- Miljö 
- Företagande 
- Arbete-utbildning 
- Infrastruktur 
- Samverkan – Ydre i omvärlden 

 
I foldern och den officiella inbjudan till invånarsamråden, se nedan, nämns inget 
om samrådens demokratiska syfte och/eller funktion (informationsfolder för 
invånarsamråd 2009). Inför invånarsamråden skickade Gunilla Stenström även 
brev hem till varje kommunpolitiker med inbjudan, information om datum och 
samtalsteman för samråden samt kommunens dåvarande mål- och visions-
dokument (intervju med Gunilla Stenström 2009-11-17). Några instruktioner om 
förhållningssätt gentemot samråden som process eller gentemot invånarna vid 
samråden ingick inte heller i denna förhandsinformation (ibid). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Inbjudan till invånarsamtal 2009, kopierat från Ydre kommuns hemsida 12 september 2009. 
 
En av de intervjuade politikerna belyser denna avsaknad av explicit koppling 
mellan demokratiexperiment och demokratisyn;   
 

[P]olitikerrollen har inte diskuterats i samtalen egentligen, och det… 
folk vill inte diskutera den alltså. Och jag vet inte varför… (intervju 
med kommunalrådet Inga Arnell-Lindgren (C) 2009-11-19). 

Kom till invånarsamråden i oktober och 
November 
 
Ydrebor! Er hjälp behövs! 
Kommunens mål och visioner måste ses över. 
 
• Hur kan Ydre utvecklas? 
• Vilka visioner behövs? 
 
Hjälp till att sätta målen. 
 
Vi träffas på följande ställen; 
12 oktober klockan 19.00 på Ydre Wärdshus, Österbymo 
19 oktober klockan 19.00 i Kyrkskolan, Svinhult 
21 oktober klockan 19.00 på Torpavallen, Hestra 
29 oktober klockan 19.00 i bygdegården, Norra Vi 
2 november klockan 19.00 i bygdegården, Rydsnäs 
5 november klockan 19.00 vid Asby Alpina, Asby 
 
 
 
Hjärtligt välkomna till denna dag! 



 
Ydre kommun kommunicerade med andra ord, varken inför, under eller efter 
invånarsamråden, tydligt invånarsamrådens demokratiska syfte och funktion. 
 
Varje invånarsamråd började med att Gunilla Stenström hälsade välkommen och 
berättade att kvällens möte handlade om visioner och mål för Ydre i framtiden. I 
lokalerna, som alltid var lokala föreningshus, klubblokaler eller bygdegårdar, 
var vid samrådens början alltid förberedda med utplacerade bord och stolar. 
Deltagarna delade därför upp sig i mindre samtalsgrupper på ett naturligt sätt. 
Vid borden placerade sig eller placerades även en politiker och/eller tjänsteman 
av den ansvarige tjänstemannen. Vidare fanns också Gunilla Stenströms folder 
med information och samtalsteman på varje bord, vilka utgjorde utgångspunkter 
för diskussion i respektive samtalsgrupp. 
 
Vid de tre invånarsamråd där jag gjorde deltagandeobservationer varierade 
deltagarantalet mellan cirka 30 och 50. Medelåldern bland samtliga aktörer 
uppskattades vara relativt hög, minst 55+, vid samtliga tillfällen förutom i Asby 
där några yngre förmågor bidrog till att sänka medelåldern. Vidare uppskattades 
könsfördelningen bland deltagarna vara tämligen jämn, men med en viss över-
vikt av män. 
 
Efter något mer än en timmes diskussioner vid de olika borden avbröt Gunilla 
Stenström samtalen och bad varje samtalsgrupp att sammanfatta sina diskus-
sioner, idéer och förslag. Gunilla antecknade allt på ett stort blädderblock och 
var vid flera tillfällen tydligt explicit med att sammanfattningen på blädderblock 
kommer att tas till vara och användas i mål- och visionsarbetet för kommunen; 
”Det är ingen hyllvärmare vi tillverkar. Det är viktigt!” (Gunilla Stenström vid 
invånarsamråd i Norra Vi 2009-10-29). 
 
Med vetskap om hur invånarsamråden gick till på plats i de olika socknarna är 
det nu dags att belysa samråden ur olika aktörsperspektiv. Vid invånarsamråden 
förde jag noggranna anteckningar kring aktörernas roller, förhållningssätt till 
varandra samt ord- och samtalsval. Hur aktörerna agerade och interagerade vid 
samråden är således ursprungligen tolkningar utifrån mitt fältstudiematerial. För 
att validera tolkningarna har jag dock i efterhand genomfört intervjuer med 
flertalet representanter från de tre aktörskategorierna, vilket också gav möjlighet 
att ställa frågor om upplevelsen av invånarsamråden som lokala deltagardemo-
kratiska processer. Aktörsperspektiven nedan är således resultatet av både del-
tagandeobservationer och intervjuer. 
 
 



4.2 Aktörsperspektiv på samråden 
 
 
Vid invånarsamråden fanns tre tydliga kategorier av aktörer; invånare, tjänste-
män och politiker. Samtliga är naturligtvis invånare i kommunen i rent faktisk 
mening, men för att kunna skilja på deras respektive roller och perspektiv vid 
invånarsamråden har jag valt att dela upp dem i tre kategorier. Nedan följer först 
en presentation av aktörskategorierna, varefter jag belyser invånarsamråden som 
process ur olika aktörsperspektiv. 
 

4.2.1 Invånare 
 
Gunilla Stenström beskrev vid en intervju hur hon ansåg att en typisk ydrebo är; 
 

Det ydriska är en rejäl människa kan man nog säga. En ydrebo har 
oftast en bra ekonomi, vill inte ligga samhället till last utan man 
ska… arbetsföra människor, ärliga arbetsföra människor men man 
ska klara… man ska inte ligga samhället till last utan man ska klara 
sig själv. […] [D]et ska inte vara något extravagant, utan det ska 
vara… alltså… […] man ska hålla kvar vid det gamla och man ska 
inte krångla till det för mycket (intervju med Gunilla Stenström 
2009-11-17). 

 
Här antyds alltså en viss värdekonservatism som utmärkande för invånare i 
Ydre, men också en stark arbetsvilja och drivkraft att klara sig själv. Flera in-
vånare har vid intervjuer berört den gemenskap och sociala närhet som uppges 
vara karaktäriserande för Ydre kommun. Två invånare uttryckte detta på ett 
tydligt sätt vid invånarsamråden i Norra Vi;  
 

Om man är lite öppen och tycker om att umgås med människor så är 
det ju perfekt att bo så här. Det måste jag säga. Man möter 
människorna på ett annat sätt i ett sånt här samhälle än inne i stan. 
Det blir liksom mer personligt här (invånare i Norra Vi 2009-10-29). 
 
Det är en väldigt fin mentalitet i kommunen måste jag säga (invånare 
i Norra Vi 2009-10-29). 

 
Utöver viss värdekonservatism, stark arbetsmoral och ideellt engagemang är 
således en öppenhet, en vilja och en förmåga att möta människor samt en ”fin 
mentalitet” kännetecknande för invånarna i Ydre. Till detta kommer en identi-
fiering med lokalsamhället och den egna socknen, vilken uttrycktes i klartext vid 
invånarsamrådet i Norra Vi; ”[m]an bor mer i Norra Vi än i Ydre på något sätt” 



(invånare i Norra Vi 2009-10-29). Detta sätt att tänka bekräftas också av Gunilla 
Stenström; ”[d]et kan jag nog säga, att dom är först och främst Asbybor sen 
Ydrebor” (intervju med Gunilla Stenström 2008-11-17). 
 
Det tycks även finnas en värdekonservatism när det gäller uppfattningar om 
turister och besökare i Ydre kommun, vilken kommer till uttryck i ett vi-och-
dem-tänkande. I Norra Vi illustrerades detta vid en diskussion om hur ydreborna 
skulle kunna ta tillvara skogen som resurs på nya sätt, varpå ett förslag om 
jaktföretagande baserat på vildsvin kom upp. Detta förslag möttes genast med 
motargumentet; ”[m]en vilka är det då man får hit? Det är ju tyskarna och 
danskar såklart. Det är ju inte bara att släppa ut folk i skogen” (invånare i Norra 
Vi 2009-10-29). Invånaren som kom med förslaget förde upp diskussionen på en 
principiell nivå och menade att; 
 

Det man egentligen skulle vilja ha är ju någon som vågar komma hit 
och investera och öppna en riktig camping för riktiga gäster. Så är 
det ju mycket här i Ydre. Vi vill ju gärna ha en camping, men det är 
ju ingen som vill bo granne med den. Det kan kännas som att vi är 
lite dåliga på det här. Att dela med oss och utnyttja det vi har. 
Förändringsbenägenheten är ju inte sådär hundraprocentig precis 
(invånare i Norra Vi 2009-10-29). 

 
Dessa båda citat visar på hur en stark lokal identitet, utöver att vara en grogrund 
för ett levande och aktivt lokalsamhälle, också kan ta sig uttryck som protek-
tionism och/eller ett överdrivet värnande om ”det egna” mot ”det och de andra”.  
 

4.2.2 Politiker 
 
Politikerrollen skiljer sig på en avgörande punkt från aktörskategorin invånare 
vad gäller synen på vad som är viktigt och/eller prioriterat i Ydre. Ydres 
kommunpolitiker ser hellre till och argumenterar för Ydre kommun som helhet 
än bejakar lokala identiteter. Detta framkom vid samtliga invånarsamråd, oftast i 
form av en argumentation till försvar av behovet att prioritera centralorten 
Österbymo före kommunens övriga delar; ”vi måste bevara Österbymo som 
centrumort för att kunna behålla servicemöjligheterna och affärerna” (Inga 
Arnell-Lindgren (C) vid invånarsamråd i Hestra 2009-10-21). Politikerna är 
förtroendevalda för att förvalta kommunens resurser och är därmed skyldiga att 
ha ett helhetsperspektiv på kommunen och dess verksamheter, vilket i sin tur 
torde öka viljan till kompromisser som drabbar enskilda lokalsamhällen/socknar 
men som gynnar kommunen som helhet. Att vara förtroendevald kommun-
politiker och partimedlem innebär också att vara folkets företrädare i ett 



representativ demokratiskt system, vilket förutsätter att man accepterar och 
stöder idén om demokratiskt beslutsfattande utifrån representativitet.  
 

4.2.3 Tjänstemän 
 
Tjänstemän skiljer sig från de två övriga aktörskategorierna i bemärkelsen att 
deras deltagande i invånarsamråd och/eller andra demokratiexperiment sker som 
en del av den professionella rollen. Tjänstemännens funktion i den kommunala 
demokratin är att stödja politiker med kunskap och information samt att 
implementera politiska beslut och att operativt ansvara för de kommunala 
verksamheterna. En tjänsteman tillsätts inte på grund av partipolitisk tillhörighet 
och/eller demokratisyn, utan på basis av sina kunskaper och meriter. Invånar-
samråden utgör här ett exempel på uppfattningen om tjänstemannen som pol-
itiskt neutral då en kommunal tjänstekvinna var huvudansvarig för planering, 
genomförande och summering av samtliga invånarsamråd 2009. Motivet till 
detta medvetna val var enligt dåvarande kommunalråd att man från kommun-
ledningens sida ville undvika att partipolitiskt färga samråden (Inga Arnell-
Lindgren (C) vid invånarsamråd i Hestra 2009-10-21). En kommunal tjänsteman 
är dock anställd av och i viss mån en representant för ett politiskt system som 
bygger på tydliga demokratiska grundantaganden kring representativitet och 
organisering, vilket rimligtvis präglar och styr hens tjänsteutövning även vid 
demokratiexperiment.  
 
Tjänstemannens roll vid invånarsamråd och/eller andra demokratifrämjande 
åtgärder blir således informantens – en sakkunnig kring såväl det politiska 
system hen företräder som det verksamhetsområde hen har expertkunskap och 
dito insikt inom. Tjänstemannarollen positionerar sig därmed mitt emellan de 
båda andra aktörskategorierna, vilka utgör tydliga parter.  
 

4.2.4 Röster om invånarsamråden 
 
Ett inledande intryck från det första invånarsamrådet jag besökte, vilket sedan 
förstärktes vid samtliga efterföljande samråd, var att i synnerhet politiker men 
även tjänstemän var drivande vid diskussionerna i samtalsgrupper. En politiker 
bekräftade detta i en intervju och menade att ”[m]an fick tala om för folk hur det 
faktiskt var. […] För det pratas ju mycket” (intervju med Sandra Ljung (M) 
2009-11-20). Och ”[d]et kommer ju väldigt mycket utstickande förslag om man 
säger på ett invånarsamråd” (ibid). Åtminstone denna politiker upplevde således 
att det bland invånarna fanns felaktiga och/eller snedvridna uppfattningar om 
sakfrågor eller kommunens verksamheter. En sådan attityd i förhållande till 
invånarna blir ur ett deltagardemokratiskt perspektiv problematisk, då den kan 



förväntas påverka i vilken utsträckning politikern är villig att lyssna till in-
vånarnas idéer och förslag. 
 
Politiker och tjänstemäns aktiva roller vid samråden innebar vidare att det vid 
varje samråd uppstod direkt polemiska situationer mellan invånare och politiker 
i olika samtalsgrupper. Oftast uppkom dessa polariserade diskussioner i sam-
band med att de lokala identiteterna kom på tal, och i synnerhet när förhållandet 
mellan centralorten Österbymo och övriga delar av kommunen diskuterades. 
Tjänstemännens inställning tycks istället ha varit att ”förklara snarare än för-
svara” kommunens verksamheter och agerande, vilket inte ger samma polar-
isering vid diskussioner (intervju med Gunilla Stenström 2009-11-17). 
  
Att politiker och tjänstemän valde att ta aktiva roller vid samråden skedde trots 
att särskilda instruktioner som bekant saknades för vilka roller politiker och 
tjänstemän skulle eller borde inta gentemot invånarna. Politiker och tjänstemäns 
ledande och/eller drivande roller vid samråden förstärktes även av att Gunilla 
Stenström konsekvent bad dessa aktörskategorier att sammanfatta gruppdiskus-
sionerna. Detta accepterades av invånarna i Hestra och Asby medan invånare i 
två samtalsgrupper i Norra Vi själva tog ordet. 
 
Deltagandeobservationerna visar sammantaget att politiker och tjänstemän hade 
mycket inflytelserika roller vid invånarsamråden, vilket inte kan uteslutas ha 
haft en negativ inverkan på invånarnas vilja och/eller möjligheter att bidra till 
gruppsamtalen. Detta påverkar också bedömningen av hur ”lyckade” invånar-
samråden kan tolkas som ur deltagardemokratiskt perspektiv.  
 
För att ge en så fullständig bild av aktörskategorin invånare och dess perspektiv 
på samråden som möjligt, är det nödvändigt att börja med att ge en förklaring till 
varför många invånare valde att inte delta – och varför en del av de som valde 
att delta hade en negativ inställning till den kommunala demokratin och i viss 
mån även till politiker. Hösten 2009 fattades, efter en lång politisk process och 
flertalet utredningar, beslut i kommunfullmäktige om att lägga ner byskolorna i 
Asby och Rydsnäs (Cedering 2012). Sedan mitten av 2000-talet har Ydre 
kommun brottats med omfattande ekonomiska problem, vilket år 2009 ledde till 
skolnedläggningar. Reaktionerna och ilskan hos berörda föräldrar och ortsbor 
tog sig uttryck i Ydres första demonstration någonsin samt ett fackeltåg i protest 
mot skolnedläggningarna. En del föräldrar och ortsbors frustration över 
situationen tog sig uttryck i ett nydanat partipolitiskt intresse som kanaliserades 
huvudsakligen via Miljöpartiet men även via Moderaterna. En av de som tog 
steget från protesterande förälder till aktiv kommunpolitiker beskrev den 
kommunpolitiska situationen, och Ydre kommuns samregerande tradition, fram 
till 2010 som ”Sovjet Light” (Gruppintervju i Rydsnäs 2010-01-19). 
Invånarsamråden i Ydre genomfördes bara ett par månader efter beslutet om 



skolnedläggningar och föräldrar i såväl Asby som Rydsnäs hade då lämnat in 
ansökningar till Skolverket om att få bilda friskolor på orterna. Skolfrågan var 
således fortfarande aktuell och den politiska stämningen i kommunen fortsatt 
känslig vid tiden för invånarsamråden.  
 
Många invånare var dock positivt inställda till samråden och såg dem som 
viktiga forum för politiker, tjänstemän och invånare att mötas;  
 

För det första var det (invånarsamrådet, min anmärkning) ett väldigt 
trevligt sätt att träffas på och diskutera saker som är viktiga, inte bara 
prata om alldagliga ting utan prata om sånt som faktiskt berör oss. 
Och sen hoppas man ju på i längden att det här är ett sätt att påverka 
våra politiker och våra förtroendevalda att se att såhär tycker vi. Och 
att dom försöker, med sina positioner så att säga påverka. Jag tror att 
det är viktigt att vi är med och talar om vad vi tycker och tänker 
(intervju C 2009-11-20) 
 

Citatet ovan är karaktäristiskt för invånare som delar en representativ syn på 
demokrati där politiker som aktörskategori utgör de enda beslutsfattarna mellan 
de allmänna valen. Invånarsamråden utgjorde, med denna demokratisyn, viktiga 
plattformar för att via aktivt deltagande utbyta information, tankar och idéer 
vilket överensstämmer med det implicita demokratiska syfte som samråden 
tycks ha haft. Invånarnas roll vid samråden var således utifrån detta perspektiv, 
att argumentera för sina idéer och/eller förslag i med förhoppningen att 
därigenom påverka politikerna till att fatta ”bättre”, mer folkligt förankrade 
beslut. En av de deltagande invånarna klädde denna tanke väl i ord; ”[d]et finns 
ju bara ett sätt och det är ju med hjälp av det politiska för att en invånare kan ju 
inte driva nånting själv så, det fungerar ju inte” (intervju B 2009-11-20). 
 
Men det fanns också deltagande invånare som uppfattade invånarsamråden 
annorlunda. Några var mycket kritiska, framförallt inför vad de menade var den 
låga sannolikheten att samråden skulle leda till något; 
 

Nu är ju dom här invånarsamtalen inget nytt för Ydre va, och det har 
gjort det att vad jag har förstått, dom jag har träffat och såna som 
inte befinner sig på plats så att säga när dom här mötena är va, det är 
att man känner då att det är ganska meningslöst att liksom delta en 
gång till då i nåt liknande va. Uppfattning är då att, ja att det blir 
ännu en sån där hyllvärmare. Man har ju gjort det, det är ju ett antal 
år sen dom gjorde en väldig sån här, ungefär på samma sätt en 
omfattande resa runt om i Ydre och gjorde… de liksom, man fick 
ingen feedback tillbaka så att säga. Man visste inte vad, vad gjordes 



med det här materialet? Vad hände, ja det blev en hyllvärmare i stort 
sett va (intervju D 2009-11-17). 

 
Den skepsis mot samråden som deltagardemokratiska processer som citatet ger 
uttryck för ledde samma invånare till att konstatera; 
 

Jag skulle ju aldrig presentera en genomtänkt idé på ett sånt här 
invånarsamtal. Aldrig. Och det, det vet jag är många som säger 
likadant va. Nae, man känner ju det att det leder ju liksom inte till 
nånting ändå va (intervju D 2009-11-17). 

 
Om detta är en representativ syn på samråden hos en större grupp invånare så 
ger det ett synnerligen dåligt betyg på invånarnas upplevda möjligheter till såväl 
meningsfullt deltagande som inflytande på den kommunala politiken. Å andra 
sidan så deltog även invånare som ser en stor potential i invånarsamråden som 
just deltagardemokratiska processer. En invånare uttryckte detta på ett konkret 
och träffsäkert sätt; 
 

Ydre som är en sån liten kommun, alltså dom skulle verkligen 
kunna… de skulle kunna jobba enkelt med demokratifrågor på ett 
ganska spännande sätt. Eftersom att vi har socknarna som man kan 
jämföra med vad som helst, ett län eller vad som helst som 
innehåller olika delar va, men som ändå måste se helheten. Och då 
med en så litet invånarantal ändå så, så skulle dom ja, tycker jag, 
vara både kul och inte allt för svårt att jobba väldigt konkret i den 
här kommunen. Om man är lite mera jämbördiga parter på ett sätt så 
tror jag att, att jag tror man kan ha medborgarsamråd eller –samtal 
alltså om hur kvalificerade frågor som helst egentligen. Bara man 
har en gemensam platta att stå på (intervju E 2009-11-17). 

 
Här framkommer att en del invånare kopplar samman lokala identiteter, eller 
”sockentänkande”, och invånarsamråden som lokala deltagardemokratiska pro-
cesser och menar att ett större deltagande och ett decentraliserat beslutsfattande 
borde vara möjligt i Ydre. Den intervjuade invånaren ger således uttryck för en 
deltagande syn på demokrati och kopplar samman deltagande praktiker (in-
vånarsamråd) med deltagande som politiskt organisatorisk idé (deltagar-
demokrati och decentraliserat beslutsfattande). Samma typ av decentraliserade 
och partipolitiskt obundna tänkande framkom, om än inte lika explicit, i en 
annan intervju med en invånare efter samråden; ”[j]ag tror att allt löser sig om 
man har lite smågrupper som samarbetar med kommunen, och att det liksom 
inte är så politiskt” (intervju B 2009-11-20). 
 



Invånarnas skilda upplevelser av samråden återspeglar den otydliga information 
kring det demokratiska syftet och funktionen med invånarsamråden som 
kommunicerades av Ydre kommun. Bristen på tydlighet kring invånarsamrådens 
demokratiska betydelse innebär att aktörskategorierna deltog i samråden med 
olika förväntningar och tolkningar av processens demokratiska syfte och funk-
tion.  
 
 

4.3 Strukturer  
 
 
I aktörsavsnittet ovan kan framförallt två strukturer spåras som påverkar hur 
aktörerna upplever sitt politiska handlingsutrymme samt tolkar invånarsam-
rådens syfte. Den ena strukturen är den på förhand givna, det vill säga det 
representativa systemet, här i form av den kommunala demokratin i Ydre. Den 
andra strukturen framgår explicit i invånares och tjänstemäns uttalanden och 
ageranden, medan den mer implicit skymtar hos politikerna. Man talar om de 
lokala identiteterna – om sockentänkandet. I detta avsnitt vill jag försöka teckna 
en tydligare bild av dessa båda strukturer. 
 

4.3.1 Den kommunala demokratin i Ydre 
 
Som kapitel 1 visade präglas Ydres kommunpolitiska historia dels av en stark 
konsensusanda och strävan efter att samregera över partigränser, och dels av en 
dominerande ställning för Centerpartiet. Detta har lett till att kommunfull-
mäktiges sammanträden sällan innefattat någon diskussion eller debatt kring 
politiska sakfrågor – något som avspeglas i sammanträdenas längd. Det kortaste 
kommunfullmäktigesammanträdet under perioden 2009-2011 klockade in på 
strax över 18 minuter (observation vid kommunfullmäktigesammanträde i 
Österbymo, Ydre 2011-06-20). Den kommunala politiken har således, tradi-
tionellt sett, varit koncentrerad till en handfull personer i Ydres kommun-
styrelse, där beslut och överenskommelser fattats enligt samregeringsprincipen. 
 
Denna tradition av samregerande praxis och koncentrerad makt blir extra 
intressant i samband med att Ydre kommun under 2000-talet inför ett flertal 
deltagardemokratiskt färgade vägar till insyn, inflytande och deltagande i den 
kommunala politiken. Hur bör demokratiexperimenten och de deltagardemo-
kratiska experimenten förstås i den kommunpolitiska kontexten? Kan ex-
empelvis invånarsamråden 2006 och 2009 tolkas som en indikation på en 
förändrad demokratisyn bland politiker i Ydre? 
 



Ett flertal intervjuade politiker uttrycker sig om invånarsamråden på ett sätt som 
gör en sådan tolkning mindre sannolik. Tydligast formulerades detta av två 
partipolitiskt vitt skilda politiker; 
 

Medborgarnas roll i politiken är ju till viss del att ge oss politiker 
inputs (intervju med Anna-Lena Svensson (S) 2009-11-18). 
 
Vi har ju försökt att få ut det känner jag ibland, att man talar om det 
för folk att det är ju vi som… det är ju genom oss man kan påverka 
och inte på något annat vis alltså. För det är ju så demokrati fungerar 
(Intervju med Sandra Ljung (M) 2009-11-20). 

 
Utifrån dessa citat rör det sig troligtvis inte om någon förändrad demokratisyn 
bland Ydres kommunpolitiker. Intervjuer med politiker och tjänstemän ger 
istället en bild av invånarsamråden som först och främst ämnade att skapa ett 
ökat deltagande bland medborgarna samt att generera ett förankrat besluts-
underlag till kommunpolitikerna (intervju med Inga Arnell-Lindgren (C) 2009-
11-19). De demokratifrämjande åtgärderna och demokratiexperimenten bör 
därför tolkas som kommunala arbetsmetoder för att skapa större deltagande och 
kommunpolitiskt intresse. Huruvida invånarsamråd är rätt metoder för att 
åstadkomma detta tycks det råda delade meningar om; 
 

Sen behöver man ju fler som engagerar sig i politiken, men många är 
ju väldigt rädda för att engagera sig. Är dom ju. Men dom har 
väldigt mycket åsikter men dom kan inte engagera sig och stå för 
sina åsikter, det känner man ju. Så att…(intervju med Sandra Ljung 
(M) 2009-11-20). 

 
Invånarsamråden tycks därför, utifrån ett politiker- och tjänstemannaperspektiv, 
inte ha syftat till att förändra den kommunala demokratiska beslutsprocessen 
med avseende på demokratisyn. Samråden tycks snarare varit ämnade att 
revitalisera, förstärka och förankra det etablerade representativa systemet.  
 
Miljöpartiet i Ydre för emellertid i en debattartikel fram en annan syn på 
deltagardemokratiska experiment i kommunen; 
 

Miljöpartiet i Ydre vill arbeta för en levande bygd där alla 
människor känner att de tas på allvar och utvecklas. Den enorma 
styrka och kraft som finns i de små föreningarna ser vi inte som ett 
hot mot kommunen utan snarare som en styrka för hela Ydre. […] 
Det samstyre som har rått i Ydre de senaste åren har kuvat den 
politiska debatten och därmed också engagemanget i politiska 
frågor. ”Det kvittar ju hur jag röstar för alla bestämmer ju ändå 



ihop.” […] Demokrati betyder just folkstyre och vi anser att vi måste 
utveckla och förbättra folkstyret i kommunen. Medborgarna i 
kommunen ska inte bara känna att deras engagemang ska ligga i det 
ideella arbetet utan alla har också rätt till ett reellt inflytande när det 
gäller sakfrågor. […] När det gäller möjligheten att få vara med att 
påverka så är Ydre idealiskt just på grund av sin litenhet. Alla skulle 
verkligen kunna få känna sig delaktiga och därmed också känna ett 
större ansvar och engagemang. Låt oss utnyttja Ydres litenhet - och 
kanske, kanske är ett annorlunda styrt Ydre också svaret på hur man 
vänder den negativa befolkningstrenden (Miljöpartiet i Ydre. Låt oss 
utveckla demokratin i Ydre! Publicerad i Smålandstidningen 2010-
04-19).  

 
Skillnaden mellan ett mer deltagardemokratiskt perspektiv som Miljöpartiet i 
Ydre tycks stå för, och den representativa synen på demokrati inom den kom-
munala demokratin blir än tydligare i svaret på debattartikeln. Företrädare för 
Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna menar här att medborgerligt 
deltagande och inflytande ryms inom ramen för den existerande kommunala 
demokratin; 
 

Alla kommuninvånarna har rätt att framföra sina åsikter och vi 
tycker som politiker att det är viktigt att få höra dem. Det är därför 
som vi bland annat använder oss av samråden då vi åker ut i kom-
munens olika socknar för att få träffa invånarna för att få veta vad 
man tycker är viktigt. […] Alla intresserade är dessutom välkomna 
till våra partimöten för att framföra sina åsikter. […] Vi har en 
svensk modell för demokrati med partier och politiker som väljs för 
att nå överenskommelser i olika samhällsfrågor (Kritik mot Miljö-
partiet – vi kuvar inte den politiska debatten i kommunen. Publicerad 
i Smålandstidningen 2010-04-28). 

 
I de båda debattartiklarna argumenterar partierna för sina ståndpunkter utifrån 
olika demokratisyner och ger därmed vitt skilda bilder av den demokratiska 
situationen i Ydre kommun. I Ydres kommunpolitik tycks således två skilda 
demokratiideal existera, med olika idéer kring medborgarnas deltagande och 
inflytande i det lokala demokratiska beslutsfattandet. Huruvida detta är ett 
tecken på ett stundande skifte i demokratisyn från det representativa till det 
deltagardemokratiska är omöjligt att säga, men att olika demokratisyner har 
betydelse för hur invånarsamråd och andra deltagardemokratiska experiment 
tolkas torde däremot stå bortom allt tvivel. 
 
Invånarsamråden initierades således inom ramen för det representativa systemet, 
det vill säga den kommunala demokratin i Ydre, i syfte att förstärka och i viss 



mån förnya detsamma. Den strukturella tolkningen av invånarsamrådens demo-
kratiska syfte och funktion är därmed given. Å andra sidan tycks det repre-
sentativa systemets förförståelse av invånarsamrådens demokratiska syfte och 
funktion utmanas av enskilda invånare samt Miljöpartiet i Ydre. 
 

4.3.2 Sockentänkande 
 
I kapitel 1 beskrevs Ydres föreningsliv och ideella sektor, och jag belyste då 
även hur denna frivilliga organisering påfallande ofta sker med platsen – byn, 
lokalsamhället, socknen – som utgångspunkt. Människor går samman och org-
aniserar sig på frivillig och ideell basis utifrån var de lever, därför att det ofta 
upplevs som det enda sättet att uppnå gemensamma mål i lokalsamhället; ”[o]m 
inte XX spolar isen, så blir det ingen is” (gruppintervju i Rydsnäs 2010-01-19). I 
Ydres socknar finns också en känsla bland många invånare att centralorten 
Österbymo favoriseras av politikerna på bekostnad av resten av kommunen; 
 

[D]et känns som att Österbymo dör ut, det är inget liv i den orten 
längre även fast kommunen satsar där. Vi andra får hålla oss vid liv 
själva och tvingas hitta lösningar och satsa själva för att inte 
försvinna (ibid). 

 
Den gemenskap som skapas genom ett upplevt vi-och-dem förhållande, mellan 
kommunen som helhet och socknarna som delar, samt identifieringen med det 
egna lokalsamhället, den egna socknen, är grunden till det ydreborna kallar 
sockentänkandet. Denna dubbla förstärkning av sockentänkandet har fram-
kommit vid intervjuer med samtliga tre aktörskategorier – invånare, politiker 
och tjänstemän – men en tjänsteman och en invånare uttryckte detta extra 
tydligt;   
 

Vi har ju våra 6 socknar… jag tror att till viss del, vi har inget 
gemensamt ord nånstans. Alltså vi är ydriska kan vi säga men jag är 
faktiskt Hestrabo också. Det finns inget… det här… om jag tar och 
jämför med Tranås till exempel så är du Tranåsbo för att du bor i 
kommunen Tranås och staden heter Tranås, men här är du liksom… 
Ydre finns inte på kartan nånstans (intervju med Gunilla Stenström 
2009-11-17). 

 
Det är ganska uppdelat här. Dom pratar ju om man inte ska tänka det 
här sockentänket eller byatänket så, att allt ska vara som ett endaste 
stort Ydre så. Men det är ju väldigt… alltså, uppdelat. Tillexempel 
Österbymo- och Rydsnäsborna har ju aldrig funkat sådär bra ihop, 



det är ju väldigt uppdelat. Alla är mer eller mindre lokalpatrioter på 
sin ort, tror jag. (intervju B 2009-11-20) 

 
Det råder dock skilda meningar om huruvida sockentänkande är positivt eller 
negativt för Ydre kommun. En del menar som en äldre man i Österbymo att 
sockentänkandet är roten till en ” ”fruktansvärd, otäck konservatism här i Ydre” 
(observation i Österbymo 2011-04-05), medan andra håller med en av de 
kommunala tjänstemännen; 
 

[A]tt man verkligen vill kämpa för sin… sin by eller sitt samhälle. 
Det kan inte jag uppfatta som negativt. Sen tycker inte jag att man i 
så stor utsträckning sätter det emot någon annan, utan man värnar 
om sitt och jobbar hårt för det. Jag tycker inte att det finns något 
negativt sockentänkande (intervju med Peter Nordström 2009-11-
17).  

 
Oavsett om det upplevs som positivt eller negativt så tycks sockentänkandet 
spela stor roll för människorna som bor i Ydre, och därmed får det också 
genomslag i den kommunala politiken. Invånarsamråden utgör här ett tydligt 
exempel på hur sockentänkandet medvetet och/eller omedvetet spelat in i 
planeringen och organiseringen av desamma. Kommunledningen och Gunilla 
Stenström valde att organisera 6 separata invånarsamråd, ett i varje socken. Och 
i intervjuer med Gunilla Stenström och kommunchef Pär Fransson framstår 
valet att genomföra ett samråd per socken som en självklarhet. 
 

Det är så naturligt så. Sockenbegreppet används ju och man säger det 
här är en Västra Rydbo och det här är en Torpabo (intervju med Pär 
Fransson 2012-11-02). 

 
I andra kommuner hade kanske platsen för motsvarande samråd varit av 
underordnad betydelse och dessa möten hade kunnat organiseras enligt prin-
cipen som en tjänsteman i Ydre gav uttryck för; ”det hade kanske varit en idé att 
ha bara ett möte eller flera på ett ställe” (intervju med Peter Nordström 2009-11-
17). Men i Ydre kommun tycks betydelsen av plats och lokala identiteter kopp-
lade till lokalsamhället och socknen vara avgörande för organiseringen av lokala 
demokratiska processer. Invånarsamråden är ett tydligt exempel på detta, men 
sockentänkandets betydelse är också tydligt i det tidigare deltagar-demokratiska 
experimentet med ett ambulerande kommunfullmäktige i Ydre kommun mellan 
2003 och 2009. Invånarsamråden i Ydre 2009 torde följaktligen kunna placeras i 
de båda kategorierna medborgarorienterade experiment och territoriellt 
orienterade diton, i Montins (2007) indelning.  
 
 



4.4 Invånarsamrådens relation till det representativa 
systemet 
 
 
Vid ett försök att sammanfatta och teckna en heltäckande bild av invånarsam-
råden i Ydre som deltagardemokratisk process framstår ett på de flesta punkter 
fragmenterat alster. Den faktor som trots allt enar samtliga tre aktörskategorier 
är inställningen att sockentänkandet spelar roll för och i den kommunala 
politiken. Aktörerna är emellertid inte ense om hur detta sockentänkande bör 
hanteras, då politiker och ett fåtal invånare menar att det är bättre att se till Ydre 
som helhet än till socknarna som delar. En majoritet av invånarna tycks dock 
mena att socknarna, delarna, måste vara i fokus för att Ydre som helhet ska 
fungera. Jag har tolkat detta som ett uttryck för oliktänkande baserat på skilda 
demokratisyner. Olika demokratisyner ger också olika förväntningar på vad 
deltagardemokratiska experiment som invånarsamråden i Ydre kommun bör ha 
för demokratisk funktion och syfte. 
  
Efterspelet kring invånarsamråden 2009 visar en lika tudelad syn på samrådens 
demokratiska funktion som förväntningarna inför desamma. Den officiella 
sammanfattningen av invånarsamråden 2009 beskriver tydligt vikten av 
socknarna och de lokala identiteterna i Ydre. Här betonas i tydliga ordalag att 
sockentänkandet bör betraktas som någonting i grunden gott, och som bör tas 
tillvara (Invånarsamråd – sammanfattning från gruppsamtal (2009), s. 3). Denna 
sammanfattning visar också på kopplingen mellan starka lokala identiteter i 
byar, samhällen och socknar och den lokala demokratiska utvecklingen 
(Invånarsamråd – sammanfattning från gruppsamtal (2009), s. 4). Invånarsam-
råden föreslås bli årligt återkommande i varje socken, vilket jag tolkar som ett 
uttryck för en önskan om ökat medborgerligt deltagande i lokala politiska 
processer (Invånarsamråd – sammanfattning från gruppsamtal (2009), s. 3). 
 
Den officiella sammanfattningen av invånarsamråden var ämnad att utgöra 
underlag till revideringen av kommunens mål- och visionsdokument. Men i 
likhet med samrådens oklara demokratiska funktion och syfte så tycks också 
syftet med idéerna och förslagen som kom fram i samband med samråden ha 
varit oklar bland politikerna. Ett parti sade sig i direkt anslutning till invånar-
samrådens avslutning inte veta hur invånarnas idéer och förslag borde användas; 
”[v]i har ingen plan eller rak idé om hur man ska använda resultatet”(Intervju 
med Sandra Ljung (M) 2009-11-20). 
 
Givet Ydre kommuns historia med tidigare deltagardemokratiska experiment 
som invånarna upplevde inte gav något resultat, samt den negativa inställning 
många invånare hade till samråden 2009, torde behovet av en lyckad process 



kring invånarsamråden 2009 ha varit stort. En av invånarna vid samråden ut-
tryckte vid en uppföljande intervju behovet av konkreta resultat av invånarsam-
råden; 
 

Gör man inte nån uppföljning av det då, då blir det nog en hyllvärm-
are igen va. Och en irritation och nästa sammanträde eller möte man 
försöker att få ihop så här så kommer inte folk alltså (intervju D 
2009-11-17). 

 
Citatet av Sandra Ljung ovan pekar emellertid på att invånarsamråden saknade 
ordentlig förankring som deltagardemokratisk idé och process bland politiker 
och tjänstemän innan samråden de facto planerades och genomfördes. En sådan 
osäkerhet och ambivalens bidrar inte till att skänka legitimitet till samråden som 
deltagardemokratiska processer utan riskerar snarare att verka i motsatt riktning.  
 
Ydre kommun bör följaktligen ha haft ett behov av att se till att invånarsam-
råden blev en lyckad deltagardemokratisk process. Därigenom kunde de önskade 
effekterna med stärkt intresse för, deltagande i och tillit till den kommunala 
politiken eventuellt ha uppnåtts.  
 
Dokumentet som innehåller den officiella sammanfattningen av invånarsam-
råden 2009 kom dock att utgöra det enda påvisbara resultatet av samråden. På 
grund av en fördjupad ekonomisk kris i kommunen, se kapitel 1, som 
tidsmässigt sammanföll med att invånarsamråden nyligen avslutats vintern 
2009/2010, menar kommunchef Pär Fransson att politikerna vare sig orkat eller 
velat göra samrådens resultat till en prioriterad fråga.  
 

[D]et blev ju inte så mycket med det. Det var de här visionsmötena 
(invånarsamråden 2009, min anmärkning) som var, men det 
resulterade egentligen aldrig i några nya visioner och mål. Man kan 
säga att det rann ut i sanden (Intervju med Pär Fransson 2012-11-
02).  

 
Den politiska prioriteringsordningen är förståelig givet händelseutvecklingen, 
men det finns ändock anledning att resonera kring hur invånarsamrådens icke-
resultat uppfattas bland kommuninvånarna. Invånarsamrådens utfall väcker en 
rad frågor kring relationen mellan kommun och socken samt kring deltagar-
demokratiska experiment. Innebär samrådens utfall att dess kritiker fick rätt – att 
deltagardemokratiska processer inte leder till annat än ytterligare hyllvärmare? 
Hur bör en invånare som deltog vid något eller några av invånarsamråden 
värdera och tolka det egna deltagandet (tiden och engagemanget) när det inte 
leder till ett konkret resultat? Vad betyder ett icke-resultat av invånarsamråden 
för sockentänkandet - vänder invånarna sig inåt, mot den egna byn/samhället 



eller socken, då kommunen som helhet inte håller vad man lovat i termer av 
resultat av samråden? Detta är dessvärre frågor som inom ramen för denna 
studie måste lämnas obesvarade. Men för att tydliggöra hur invånarsamrådens 
icke-resultat relaterar till det representativa systemet vill jag återvända till 
Premfors och Roths modell från föregående kapitel; 
 

 
Modell 2. Den deltagardemokratiska processen kring invånarsamråden i Ydre 2009, efter 
Premfors och Roth 2004. 
 
Modell 2 visar hur den deltagardemokratiska processen var tänkt att fungera i 
relation till det representativa systemet, det vill säga Ydres kommunala demo-
krati. Invånarsamråden klassificeras här som en deliberativ process som bygger 
på direkt deltagande. Jag betraktar således invånarsamrådens öppna samtal som 
deliberativa i enlighet med bland annat Chambers (2009) definition av deli-
beration. Deltagandet i samtalen byggde på självselektion och invånarna, mot 
vilka samråden riktade sig, deltog enbart som representanter för sig själva – det 
vill säga på ett direkt sätt. 
 
Pilen i modellen indikerar rörelser mellan två demokratisyner, där det repre-
sentativa systemet initierar den deltagardemokratiska processen vilken i sin tur 
förser det representativa systemet med idéer och förslag och/eller besluts-
underlag. Modell 3 nedan, visar hur relationen mellan det deltagardemokratiska 
experimentet och det representativa systemet de facto blev. 
 
 



 
Modell 3. Relationen mellan den deltagardemokratiska processen invånarsamråd och det 
representativa systemet, efter Premfors och Roth 2004. 
 
Ydre kommun initierade invånarsamråden, men invånarsamråden fick inte 
någon effekt på beslutsprocesser i det representativa systemet. Invånarsamråden 
i Ydre kommun 2009 ledde således till ett tillfälligt ökat deltagande i den 
kommunala politiken, men inte till ett ökat medborgerligt inflytande över 
densamma. Det deltagardemokratiska experimentet med invånarsamråd nådde 
således inte fram till det representativa systemet så som indikeras i modell 2, 
utan stannade vid just deltagande. 



Lokala utvecklingsplaner i Ydre 2010 
 
 
 
 
 
Efter att ha belyst invånarsamråden i Ydre 2009 är det nu dags att vända upp-
märksamheten mot det andra av denna studies deltagardemokratiska experi-
ment. Detta kapitel syftar, i likhet med föregående kapitel, till att belysa lokala 
utvecklingsplaneprocesser (LUP) år 2010 i Ydre kommun utifrån ett aktör-
strukturperspektiv. De analytiska begreppen aktör och struktur står således 
fortsatt i fokus, den här gången för att synliggöra processerna kring konstruk-
tionen av tre lokala utvecklingsplaner, närmare bestämt i Hestra, Asby och 
Rydsnäs. 
 
Lokala utvecklingsplaner är dock inte en unik idé för Ydre kommun, varpå 
kapitlet börjar med att redogöra för idéns ursprung och modellen som utvecklats 
för att omsätta idén i praktik. Därefter behandlas Ydre kommuns tolkning och 
praktiska tillämpning av idén. Härnäst belyses LUP-processerna ur ett aktör-
strukturperspektiv. Diskussionen leder sedan in på kapitlets avslutande avsnitt, 
som behandlar relationen mellan det deltagardemokratiska experimentet och det 
representativa demokratiska systemet.  
 
 

5.1 Form 
 
 
Idén att arbeta med lokala utvecklingsplaner kommer från Folkrörelserådet Hela 
Sverige ska leva! Det är en samarbetsorganisation för civilsamhällets olika 
aktörer – från idrottsföreningar och byalag till fältbiologer och hembygds-
föreningar. Folkrörelserådet har utvecklat idén med lokala utvecklingsplaner i 
syfte att stärka den lokala demokratin i byar, samhällen och bygder på lands-
bygden i Sverige (Herlitz 2002). Genom idén med lokala utvecklingsplaner 
länkar Folkrörelserådet till Länsstyrelsernas uppdrag att arbeta med regionala 
utvecklingsplaner (RUP), men för ner processen på verkligt lokal nivå. 
 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! arbetar sedan början av 2000-talet med 
att stärka landsbygdens position i samhället, bland annat genom att initiera olika 
lokala demokratiprojekt med deltagardemokratisk grund; 
 



Vi anser att den representativa demokratin vinner på att kompletteras 
av deltagande demokrati. Att ge människor på den lokala nivån mer 
direkt inflytande över besluten om deras närmiljö, stärker engage-
manget hos medborgarna och ökar intresset för de politiska och 
demokratiska processerna. Kort och gott, demokratin vitaliseras. 
Och, de lokala beslutsfattarna tar mer välgrundade beslut (ur brosch-
yren ”Ge medborgarna inflytande över sitt närsamhälle”, u.å.). 

 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! har i samband med detta arbete ut-
vecklat en metod för framtagandet av lokala utvecklingsplaner. Syftet är att 
samla en bygd, för att med deltagardemokratiska metoder skapa ett lokalt, 
framåtsyftande plandokument. Den lokala utvecklingsplanen kan (bör) sedan 
tjäna som underlag i diskussioner med kommunen och/eller andra aktörer och 
instanser, enligt Folkrörelserådet (Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! 2011). 
En lokal utvecklingsplaneprocess bör enligt Folkrörelserådet fungera enligt figur 
4 nedan; 
 

 
Figur 4, Processkarta för arbetet med Lokala utvecklingsplaner (Folkrörelserådet Hela 
Sverige ska leva! 2011). 
 
Figur 4 illustrerar hur Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! betraktar lokala 
utvecklingsplaner som planeringsinstrument framtagna genom deltagardemo-
kratiska processer av medborgare på den lokala nivån. LUP-konceptet handlar 
därmed om att konstruera demokrati underifrån (nerifrån och upp). 
 



5.2 Ydre kommuns tillämpning av LUP-idén 
 
I Ydre kom emellertid inte initiativet till lokala utvecklingsplaner från 
civilsamhället utan via en motion till kommunfullmäktige från Socialdemo-
kraterna (dnr KS 2009/0047). Motionen är kortfattad och lämnar det centrala 
begreppet, det vill säga lokala utvecklingsplaner, odefinierat. Motionen, som 
antogs av Ydres kommunfullmäktige 2010-02-22 (Kommunfullmäktige 2010-
02-22: Kf § 2 KS 2009/0047), lyder; 
 

Ydre socialdemokrater yrkar på att Ydre kommun, politikerna, lokal-
befolkningen och intresseorganisationer mfl arbetar fram lokala 
utvecklingsplaner med koppling till mål och visioner. Start och 
slutdatum när det ska vara färdigt görs i samråd med intresserade 
aktörer. Socialdemokraterna vill på det här viset driva på utveck-
lingen i positiv riktning och även få invånarna delaktiga i arbetet 
som kan få kommunen att växa. Flera utredningar har gjorts men inte 
arbetats vidare med och det borde vara mycket lämpligt att i sam-
band med att ta fram utvecklingsplaner också använda sig av utred-
ningarna (dnr KS 2009/0047).  

 
Inspiration till LUP-processerna i Ydre kom från ett seminarium arrangerat av 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! som företrädare från Ydres Social-
demokrater deltagit vid. LUP-processerna tycks emellertid ha inspirerat Social-
demokratierna mest som idé och inte med avseende på processuell utformning. 
Detta blir tydligt i direktiven för arbetet inför LUP-processerna i Ydre, vilka helt 
saknar referenser till Folkrörelserådets LUP-koncept (Tjänsteskrivelse ”Lokala 
utvecklingsplaner”).  
 
För att samordna och leda de lokala utvecklingsplaneprocesserna bildades en 
projektgrupp bestående av kommunchef Pär Fransson, politikerna Anders 
Andersson (C) (LUP Rydsnäs), Mikael Stenquist (S) (LUP Hestra) och Christer 
Wiström (M) (LUP Asby) samt LUP-handläggarna Martin Berry1 (LUP Hestra) 
och Lennart Jonsson (LUP Rydsnäs och LUP Asby). 2010-03-29 hölls ett första 
möte. Vid mötet diskuterade Pär Fransson, Mikael Stenquist (S) och Martin 
Berry vad en LUP bör vara och hur processen för framtagagande av en sådan 
borde se ut.  
 
Initialt var tanken att de lokala utvecklingsplanerna i Ydre skulle ge invånarna i 
Hestra, Asby och Rydsnäs en möjlighet att påverka, förändra och/eller förvalta 
kommunens grönytor (mötesanteckningar 2010-03-29, Tjänsteskrivelse ”Lokala 
utvecklingsplaner”). Detta kom dock att vidgas till att invånarna erbjöds 

1 Se kapitel 2 för en utförlig diskussion om handläggarrollen kontra rollen som forskare. 



möjlighet att förutsättningslöst tycka till om sin ort, det vill säga även bortom de 
kommunala grönytorna (Tjänsteskrivelse ”Lokala utvecklingsplaner”). 
Modellen för lokala utvecklingsplaner kom därmed att få en lokal betydelse i 
Ydre som skiljer sig från hur modellen marknadsförts av Folkrörelserådet Hela 
Sverige ska leva! Jämfört med figur 4 ovan innebar den lokala tillämpningen att 
de lokala utvecklingsplaneprocesserna i Ydre såg ut som följer; 
 

 
 
Figur 5, Processkarta för framtagande av lokala utvecklingsplaner i Ydre kommun. 
 
Som framgår av processkartan ovan vidtog öppna deltagardemokratiska möten 
på respektive ort efter att LUP-processerna initieras och antagits i det repre-
sentativa demokratiska systemet, här Ydres kommunfullmäktige. Här framgår 
också en begreppslig skillnad mellan LUP-processerna och invånarsamråden. I 
invånarsamråden talade aktörerna om ”socken” och ”sockentänkande” medan 
man i LUP-processerna använder begreppet ”ort” för att beskriva plats och/eller 
rum. Jag återkommer till denna distinktion i analyskapitlet. 
 
Efter de öppna deltagardemokratiska mötena på respektive ort lämnades de 
färdiga LUP-dokumenten in till Ydres kommunstyrelse 2011-01-10. I samband 
med detta överlämnade projektgruppen en särskild rekommendation till kom-
munstyrelsen. Skrivelsen ska ses mot bakgrund av tidigare deltagardemo-
kratiska experiments ”hyllvärmar-historia” i Ydre kommun. I rekommenda-
tionen betonades särskilt vikten av konkreta åtgärder samt demokratiska 
konsekvenser av de lokala utvecklingsplanerna (Lokal Utvecklingsplan i Ydre 
kommun 2010 – Rekommendation till kommunstyrelsen i Ydre kommun dnr KS 
2010/0080). I rekommendationen framhöll projektgruppen att; 
 



Det är viktigt att invånarna ser och känner att det ”blir nå’t” av de 
förslagna utvecklingsplanerna. Ytterligare hyllvärmardokument 
riskerar att ytterligare minska förtroendet för gemensamma samråd 
och projekt med invånarna. Vi menar därför att kommunen bör se 
till, att åtminstone ett av de större projekten som föreslagits på varje 
ort, genomförs de närmaste åren och att ett antal mindre förbättringar 
på varje ort genomförs utan dröjsmål (Lokal Utvecklingsplan i Ydre 
kommun 2010 – Rekommendation till kommunstyrelsen i Ydre 
kommun dnr KS 2010/0080). 

 
I skrivelsen betonas följaktligen vikten av att 1) anta de lokala utvecklings-
planerna och 2) omsätta planerna till konkret handling så skyndsamt som 
möjligt. Ydres kommunstyrelse antog de tre LUP-dokumenten 2011-02-07 (KS 
2011-02-07 § 34) och i skrivande stund (vårvintern 2013) har flera projekt i de 
tre LUP-orterna genomförts och/eller påbörjats. Som exempel kan rast- och 
grillplatsen ”Brännvinskullen” i Hestra samt ”Hedners park” i Asby nämnas. För 
att underlätta den fortsatta kommunikationen mellan invånare, politiker och 
tjänstemän vid genomförande- och implementeringsfasen av LUP-processerna 
ville Ydre kommun ha tydliga ”motparter” på varje ort. I Asby och Rydsnäs 
fanns sedan tidigare etablerade sockenföreningar som tog på sig detta uppdrag 
(Föreningskatalog Ydre kommun 2013). I Hestra nystartades Hestra samhälls-
förening för detta ändamål. Jag återkommer till detta i 5.2.1. I genomförande- 
och implementeringsfasen av LUP-processerna kom därmed lokala föreningar 
istället för stormöten och/eller enskilda individer att kommunicera med Ydre 
kommun å respektive ortsbors vägnar. 
 
Flödesschemat (Flödesschema 1) nedan sammanfattar LUP-processen inom 
Ydre kommun centralt, det vill säga inom kommunfullmäktige och kommun-
styrelse. Flödesschemat avslutas med att LUP-processerna beskrivs i samråds-
handlingen till ny Översiktsplan för Ydre kommun. Jag återkommer till detta i 
avsnitt 5.3. 



 
 
Flödesschema 1, LUP-processen i Ydre kommun 2010 centralt. 
 
Med den centrala LUP-processen kartlagd är det därmed dags att belysa hur de 
lokala processerna var organiserade i Hestra, Asby och Rydsnäs. 
 

5.2.1 LUP-processen i Hestra 
 
I Hestra bjöds samtliga invånare in till ett första stormöte i Hestraskolan via 
lappar i brevlådan samt anslag på kommunens hemsida och i den lokala butiken 
Äppelmynta. Mötet hölls 2010-04-20 och lockade ett femtiotal invånare. Vid 
mötet presenterades vad en lokal utvecklingsplan är samt hur konstruktionen av 
en sådan är organiserad. Genomgående betonades att det är invånarna i Hestra 
som gemensamt avgör och godkänner planens innehåll. Mötet avslutades med 
att bestämma ett datum för nästa möte, då samtliga intresserade Hestrabor enligt 
mötets önskan skulle göra en rundvandring på orten för att på plats kunna 
diskutera olika möjliga åtgärder, mål och visioner. Rundvandringen syftade med 
andra ord till att skapa ett mer konkret diskussionsunderlag till stormöte nummer 
två. Rundvandringen i Hestra genomfördes 2010-05-10 och även till denna 
bjöds samtliga invånare in.  
 
Stormöte nummer två hölls i Hestra 2010-06-01 och lockade ett trettiotal 
invånare. Till detta möte inbjöds och deltog Ydre kommuns tekniska chef, 
Urban Tordsson. Mot bakgrund av rundvandringen på orten en månad tidigare 
och med den tekniska chefen som bollplank och sakkunnig diskuterade in-



vånarna fram en preliminär version av lokal utvecklingsplan för Hestra. Denna 
ställdes sedan ut i Hestras lokala butik, Äppelmynta, under sommaren 2010 
tillsammans med en låda vari kommentarer och/eller förslag kunde lämnas.  
 
Den preliminära versionen av lokal utvecklingsplan för Hestra innehöll sex 
konkreta idéer om åtgärder för att förbättra och försköna orten. Det största 
föreslagna projektet var att skapa ett torg framför Hestras lokala butik, för att 
därigenom skapa ”en mötesplats för hela Hestra” (Lokal utvecklingsplan för 
Hestra, Ydre kommun 2010). Utöver de konkreta förslagen fanns också nio 
förslag som handlade om att skapa en bättre samverkan och social miljö i 
Hestra.  
 
Vid stormöte nummer tre 2010-09-28 antogs den utställda versionen av lokal 
utvecklingsplan för Hestra utan ändringar. Antagandet var enhälligt bland de 
trettio deltagande invånarna och skedde via acklamation. 
 
Det lokala antagandet av LUP-dokumentet i Hestra innebar emellertid inte att 
LUP-processen tog slut. Hestra saknade vid processens början, till skillnad mot 
Asby och Rydsnäs, en sockenförening eller ett byalag som kunde agera lokal 
samtalspartner gentemot kommunen i senare skeden av LUP-processen. 
Hestraborna upptäckte behovet av att återskapa den då vilande samhälls-
föreningen i samband med LUP-stormötena, vilket ledde till att Hestra samhälls-
förening nybildades under hösten (2010-11-17). Indirekt innebar således LUP-
processen i Hestra att invånarna på eget initiativ gick samman – vilket enligt 
Folkrörelserådets modell är ett av motiven bakom LUP-idén en grundförut-
sättning för ett effektivt arbete med lokala utvecklingsplaner, se figur 4 ovan. 
Flödesschema 2 sammanfattar den lokala LUP-processen i Hestra. 
 



 
Flödesschema 2, LUP-processen i Hestra 2010. 
 

5.2.2 LUP-processerna i Asby och Rydsnäs 
 
LUP-processerna i Asby och Rydsnäs var tidsmässigt synkade då de leddes av 
och samma handläggare, Lennart Jonsson. Processerna i de båda kommun-
delarna kom därför att vara snarlika varandra både i tid och utformning. Därför 
behandlas LUP-processerna i Asby och Rydsnäs här under en och samma 
rubrik. 
 
Den inledande fasen av LUP-processerna i Asby och Rydsnäs såg något annor-
lunda ut, då handläggaren Lennart Jonsson och de ansvariga politikerna, Anders 
Andersson (C) och Christer Wiström (M), istället för stormöten valde att ordna 
ett första möte med inbjudna föreningsrepresentanter på respektive ort (Lokal 
utvecklingsplan för Asby, Ydre kommun 2010, Lokal utvecklingsplan för 
Rydsnäs, Ydre kommun 2010). Föreningsrepresentanterna, vilka bjöds in då de 
bedömts som lämpliga nyckelpersoner, kom genom detta förfarande att sätta en 



preliminär agenda för de efterföljande två stormöten som anordnades i Rydsnäs 
och Asby (Lennart Jonsson via mail 2010-06-23). Handläggaren och de 
ansvariga politikerna ville på så vis skapa ett diskussionsunderlag för det första 
stormötet på respektive ort. 
 
I Asby och Rydsnäs hölls ett första stormöte 2010-09-22 respektive 2010-09-29 
till vilka samtliga invånare i respektive ort bjöds in. I Asby deltog ett tjugotal 
invånare och i Rydsnäs ett trettiotal. Vid stormötena valde handläggaren Lennart 
Jonsson samt politikerna Anders Andersson (C) och Christer Wiström (M) att 
utse ansvariga individer för varje fråga och/eller förslag som togs upp 
(observation vid LUP-möte i Rydsnäs 2010-09-29). Innehållet i LUP-doku-
menten för Asby och Rydsnäs skulle på så vis kunna betraktas som 
individprojekt snarare än kollektiva projekt för orterna, vilket skulle kunna upp-
levas som problematiskt ur demokrati- och legitimitetsperspektiv. Jag åter-
kommer till detta i analyskapitlet. 
 
De lokala utvecklingsplanerna för Asby och Rydsnäs antogs av de deltagande 
invånarna på respektive ort vid stormöte nummer två, 2010-11-10 i Asby och 
2010-11-03 i Rydsnäs (observation 2010-11-10 i Asby och 2010-11-03 i 
Rydsnäs). Till dessa möten hade handläggaren och respektive ansvarig politiker 
utarbetat ett förslag till LUP-dokument utifrån förslag och idéer vid tidigare 
möten. Vid dessa stormöten deltog ett tjugotal invånare i Asby och ett trettiotal i 
Rydsnäs. Besluten att anta respektive lokal utvecklingsplan utan ändringar 
fattades via acklamation och var enhälliga. Flödesschema 3 sammanfattar de 
lokala LUP-processerna i Asby och Rydsnäs. 

 
Flödesschema 3, LUP-processerna i Asby och Rydsnäs. 



 
Den antagna lokala utvecklingsplanen för Asby omfattade sju konkreta förslag 
till åtgärder för att förbättra och försköna byn. De två största projekten handlade 
om att inrätta ett upptäckarhus för barn i den nedlagda byskolan samt att 
återskapa ”Hedners park” i kyrkbyn (Lokal utvecklingsplan för Asby, Ydre 
kommun 2010). Därutöver fanns också tre övriga förslag som handlade om att 
förbättra förutsättningarna på orten, bland annat att enkelrikta en gata. 
 
Den lokala utvecklingsplanen för Rydsnäs innehöll nio konkreta förslag, varav 
en cykelväg mellan Rydsnäs och Österbymo (via gamla järnvägen) var det 
enskilt mest omfattande (Lokal utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 
2010). Dessutom fanns fem förslag på mindre åtgärder för att försköna orten och 
göra sevärda platser mer tillgängliga. 
 

5.2.3 Sammanfattning av LUP-processernas organisering i 
Ydre  
 
De lokala LUP-processerna var osynkade i tiden, vilket framgårav beskrivning-
arna ovan. Den lokala utvecklingsplanen för Hestra hann på grund av detta antas 
av invånarna på orten vid ett avslutande stormöte 2010-09-28 innan första 
stormötet hölls i Rydsnäs.  
Den tidsmässiga skillnaden mellan de lokala LUP-processernas start- och 
slutpunkter innebar att tiden för LUP-processerna i Asby och Rydsnäs var 
betydligt kortare än för Hestra, då deadline för de tre lokala utvecklingsplanerna 
satts till 2010-12-01 (Tjänsteskrivelse ”Lokala utvecklingsplaner”). I Asby och 
Rydsnäs utgjordes de deltagardemokratiska inslagen i processerna således av två 
öppna stormöten per ort, vid vilka lokala utvecklingsplaner skulle etableras som 
idé samt konstrueras till färdiga plandokument. I Hestra utgjordes de deltagar-
demokratiska momenten av tre öppna stormöten, en rundvandring samt 
utställningen av förslaget till LUP-dokument. Flödesschema 4 visar den sam-
mantagna bilden av LUP-processerna i Ydre kommun 2010.  
 



 
 
 
Flödesschema 4, LUP-processerna i Ydre kommun 2010. Beslut markeras av fet svart ram 
samt orden ”antar” eller ”antas”. 
 
Den tidsmässiga skillnaden mellan lokal process-start och process-slut innebar 
också en innehållslig skillnad i de deltagardemokratiska momenten mellan ort-
erna. I Hestra kan fokus för den lokala LUP-processen sägas ha varit mer pro-
cessorienterat medan resultat kom att stå i fokus i Asby och Rydsnäs. Denna 
skillnad synliggörs bland annat av att idéer och förslag kopplades till enskilda 
individer i Asby och Rydsnäs, medan innehållet i LUP-dokumentet för Hestra 
konstruerades av samtliga deltagande invånare.  
 
 

 

 



5.3 Aktörer 
 
 
I likhet med invånarsamråden som behandlades i föregående kapitel innehöll de 
lokala utvecklingsplaneprocesserna i Ydre de tre aktörskategorierna invånare, 
politiker och tjänstemän. LUP-processerna innehåller dock även socken- och 
samhällsföreningar som aktörer i de senare faserna, se figur 6. De två deltagar-
demokratiska experimenten skiljer sig också åt när det gäller hur aktörerna 
agerat och interagerat. De inledande och förberedande faserna för LUP-
processerna omfattande endast två av fyra aktörskategorier, närmare bestämt 
politiker och tjänstemän. När de öppna deltagardemokratiska mötena tog vid var 
istället invånarna i respektive orter de aktiva aktörerna. Politiker och tjänstemän 
närvarade men intog vid dessa möten mer passiva roller, vilka närmast kan 
beskrivas som stöd och/eller bollplank.  
 
Huvudaktörskapet kom på detta sätt att växla mellan invånare och politiker 
genom hela LUP-processen. På så sätt var politiker de enda aktörerna då 
kommunstyrelsen antog LUP-dokumenten, medan invånare och tjänstemän 
utgjorde de aktiva aktörerna i implementerings- och genomförandefasen. I 
implementerings- och genomförandefasen kommunicerar emellertid invånarna 
på respektive orter med politiker och tjänstemän i Ydre kommun via socken- 
och samhällsföreningar. Figur 6 nedan, illustrerar de olika aktörskategoriernas 
aktivitet i LUP-processernas olika faser. De streckade pilarna i uppföljnings-
fasen indikerar att denna fas ännu inte ägt rum, men att samtliga aktörskate-
gorier kan förväntas vara aktiva då den inträffar. 
 

 
Figur 6, Aktörskategoriernas aktivitet i LUP-processernas olika faser. 
 
Under de öppna deltagardemokratiska mötena i LUP-processerna bidrog denna 
växelverkan av huvudaktörskapet till att de polemiska situationer som uppstod 
mellan politiker och invånare vid invånarsamråden kunde undvikas. Roll-
fördelningen mellan aktörskategorierna var också tydligare och kommuni-
cerades explicit i LUP-processerna jämfört med vid invånarsamråden;  
 

Invånare Politiker Tjänstemän 
Socken- och 
samhällsföreningar 

Förberedande planering 
Deltagardemokratiska möten 
LUP antas på orterna 
LUP antas av KS 
Implementering och genomförande 
Uppföljning 



Kommunen och invånarna ska tillsammans driva det här framåt och 
det kommer att bli en del av översiktsplanen (Anders Andersson (C) 
vid LUP-möte i Rydsnäs 2010-09-29). 

 
Det sammantagna intrycket av deltagandeobservationer, planeringsmöten och 
aktivt mötesdeltagande är att LUP-processernas aktörer var medvetna om och 
accepterade sina respektive roller i de olika LUP-faserna. Detta bidrog till att ett 
samverkande klimat kunde etableras, vilket två år senare återspeglas i be-
skrivningen av LUP-processerna i samrådshandlingen för ny översiktsplan (ÖP); 
 
LUP-arbetet initierades och följdes av kommunpolitiker vilket gav goda insikter 
i framtagandet av planerna, samtidigt som medborgarna hade kontroll över 
innehåll, mål och åtgärder som man gemensamt beslutade om. Det var en öppen 
process. Arbetet med LUP erbjöd både möjligheter till deltagande och konkret 
inflytande. Ansvarsutkrävande möjliggörs genom att varje LUP efter 
framtagandet ska godkännas av kommunfullmäktige, vilket gör de lokala ut-
vecklingsplanerna till kommunala planeringsdokument och åtaganden vars 
genomförande och utfall kan kontrolleras av medborgarna. LUP är ett viktigt 
underlag för översiktsplanen och det kontinuerliga engagemanget och dialogen 
mellan medborgare, kommunpolitiker och tjänstemän (Översiktsplan för Ydre 
kommun 2011, samrådshandling 2012-02-13, s. 21). 
 
En förklaring till varför ett sådant samverkande klimat uppstod vid LUP-
processerna återfinns i relationen mellan strukturer, vilket behandlas i följande 
avsnitt. 
 
 

5.4 Strukturer 
 
 
Vid LUP-processerna i Ydre var de underliggande strukturerna desamma som 
vid invånarsamråden, men kom att uttryckas och förhålla sig till varandra på ett 
annorlunda sätt. I föregående kapitel visade jag att den kommunala demo-
kratiska strukturen i Ydre stod i konflikt med sockentänkandet som struktur. Vid 
en jämförelse tycks dock inte LUP-processerna innehålla samma motsats-
förhållande mellan del och helhet, mellan det lokala och kommunen. Snarare 
verkar aktörerna i LUP-processerna ha funnit ett sätt att överbrygga klyftan 
mellan sockentänkande och helhetstänkande genom att i processerna fokusera på 
betydelsen av starka lokala identiteter – inom en kommunal kontext. En 
förklaring till detta ligger i att lokal utveckling också bidrar till en utveckling för 
Ydre kommun som helhet via kommundelarna Hestra, Asby och Rydsnäs.Ydre 
kommun kom därmed att bejaka de starka lokala identiteterna – sockentänkandet 



– i samband med LUP-processerna. Mest konkret yttrade detta sig genom att 
invånarna i Hestra, styrde över plandokumentens innehåll samt att socken- och 
samhällsföreningar utgör invånarnas språkrör i implementerings- och 
genomförandefasen.  
 
De båda strukturella perspektiven (del och helhet) som sockentänkandet 
respektive den kommunala demokratin utgör, kunde med andra ord jämkas 
samman inom ramen för LUP-processerna – eller åtminstone fungera parallellt 
med varandra och arbeta i samma riktning. Genom att initiera, genomföra och 
anta lokala utvecklingsplaner och det demokratiska arbetssätt som dessa 
förutsätter, kom deltagardemokratiska processer därmed att bli en del av den 
kommunala demokratin i Ydre. Genom att kommunstyrelsen i Ydre antagit de 
lokala utvecklingsplanerna, blev plandokumenten således kommunala 
åtaganden – vilket är väsensskilt från ett fristående demokratiexperiment som 
invånarsamråden (KS 2011-02-07 § 34). I kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträdet då de lokala utvecklingsplanerna antogs finns följande beslut; 
 

att genomförande av åtgärder ska ske i samverkan mellan de 
lokala föreningarna och kommunen, och att regelbunden uppföljning 
ska ske av vad som åstadkommits (KS 2011-02-07 § 34). 

 
Formuleringen visar på att kommunstyrelsen i Ydre var och är medveten om 
LUP-dokumenten som ett långsiktigt åtagande. Detta manifesteras ytterligare 
genom formuleringarna kring de lokala utvecklingsplaneprocesserna i Ydre 
kommuns nyligen reviderade översiktsplan, se ovan (Översiktsplan för Ydre 
kommun 2011, samrådshandling 2012-02-13, s. 21ff). 
 
Att strukturerna inom LUP-processerna på detta sätt samverkade, innebar att 
aktörernas politiska handlingsutrymme bör ha upplevts som större än vid 
invånarsamråden. Detta är en viktig insikt för att förstå hur och varför det 
uppstod ett samverkande klimat mellan de olika aktörskategorierna i samband 
med de lokala utvecklingsplaneprocesserna, men inte vid invånarsamråden. 
Aktörernas och strukturernas relationer får i sin tur konsekvenser för hur 
relationen mellan LUP-processerna som deltagardemokratiska experiment och 
det representativa systemet kan tolkas. 
 
 
 
 
 



5.5 De lokala utvecklingsplaneprocessernas relation 
till det representativa systemet 
 
 
Precis som i fallet med invånarsamråden innehåller de lokala utvecklingsplane-
processerna två olika demokratisyner inom ramen för två olika strukturer– en 
representativ och en deltagarorienterad. Hur de båda demokratisynerna förhållit 
sig till varandra genom LUP-processerna framgår till viss del i figur 5 och 6 
ovan. Indirekt har också relationen mellan dessa perspektiv belysts i avsnitten 
som behandlar aktörer och strukturer. Här har relationerna aktör-aktör, aktör-
struktur och struktur-struktur beskrivits som en ”växelverkan” och ”ett 
samverkande klimat”. Figur 5 och 6 visar här hur LUP-processernas form 
bygger på och förutsätter en dialog mellan politiker och invånare genom 
samtliga av processernas faser. Detta är inte minst tydligt genom att varje LUP-
dokument antas två gånger – lokalt av invånarna på respektive ort samt av 
kommunfullmäktige.  
 
Genom denna kontinuerliga dialog mellan aktörer, och därmed indirekt också 
mellan olika strukturer och demokratisyner, kom de lokala utvecklingsplanerna 
att bli både ett lokalt och ett kommunalt planeringsinstrument. Detta är en 
avgörande skillnad mellan Ydres LUP-processer och hur konceptet marknads-
förs av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! Folkrörelserådets LUP-modell 
fokuserar på att en bygd ska organisera sig kring gemensamma mål och 
formulera dessa i en lokal utvecklingsplan. Först därefter används, enligt mod-
ellen, en LUP eventuellt som underlag i diskussioner med kommunen, men detta 
är inte ett nödvändigt steg i Folkrörelserådets modell. Den direkta dialogen 
mellan de deltagardemokratiska och representativa perspektiven, deras res-
pektive strukturer och aktörsföreträdare, saknas således i LUP-processens origi-
nalform. 
 
För att illustrera relationen mellan det deltagardemokratiska experimentet, det 
vill säga LUP-processerna, och det representativa demokratiska systemet i Ydre 
kommun är Premfors och Roths (2004) modell återigen användbar. 
 



 
Modell 4. Relationen mellan den deltagardemokratiska LUP-processen och det representativa 
demokratiska systemet, efter Premfors och Roth 2004. 
 
Modell 4 visar hur relationen mellan det representativa systemet och LUP-pro-
cesserna som ett deltagardemokratiskt experiment fungerat som en demokratisk 
växelverkan. Varje fas i LUP-processerna har bidragit med input till nästa fas, 
vilket inneburit att deltagardemokratiska processer och beslut blivit en del av det 
representativa systemet och tvärt om. 
 
Därmed har de två studerade deltagardemokratiska experimenten belysts som 
processer utifrån ett aktör-strukturperspektiv. Vi har även diskuterat relationen 
mellan en deltagardemokratisk och en representativ demokratisyn utifrån 
invånarsamråden samt LUP-processerna och den kommunala demokratin i Ydre. 
Det är emellertid möjligt att anlägga ytterligare perspektiv på de deltagardemo-
kratiska processerna och deras relation till det representativa systemet, vilka kan 
bidra till att bättre förstå deltagardemokratiska experiments förutsättningar och 
utfall i Ydre kommun. Detta är ett ämne för studiens nästkommande kapitel. 



Att analysera och förstå de deltagar-
demokratiska experimenten i Ydre 
 
 
 
 
 
De deltagardemokratiska experiment som utgör fokus för denna studie kan 
tolkas och förstås på många olika sätt. I kapitel fyra och fem har jag belyst och 
analyserat hur de deltagardemokratiska experimenten konstruerats som pro-
cesser ur ett aktör-strukturperspektiv. Här framkom hur sockentänkandet, det 
vill säga de starka lokala identiteterna kopplade till de sex socknarna i Ydre, 
påverkade de båda experimentens utformning och utfall. I detta kapitel kommer 
jag därför att särskilt belysa sockentänkandets politiska betydelse.  
 
Innan analysen tar vid kan det dock vara bra att återge studiens syfte och 
frågeställningar. Studien syftar till; att belysa och analysera om och i så fall 
hur deltagardemokratiska experiment i Ydre kommun påverkade besluts-
processer i det representativa demokratiska systemet.  
 
Studiens frågeställningar lyder; 
 
Hur konstruerades de deltagardemokratiska processerna invånarsamråd 
samt lokala utvecklingsplaner utifrån ett aktör-strukturperspektiv? 
 
Påverkade de studerade deltagardemokratiska experimenten kommunala 
beslutsprocesser i Ydre, och i så fall hur? 
 
Kapitlet huvudsyfte är att visa hur sockentänkandet konstruerats och hur det 
kommit att ha politisk betydelse såväl i bondesamhället som i dagens Ydre kom-
mun. Detta sker genom att analysera invånarsamråden och LUP-processerna 
(lokala utvecklingsplaner) i Ydre kommun med särskilt fokus på 1) deltagar-
demokratiskt innehåll 2) platsens politiska betydelse 3) demokratiexperimentens 
demokratiska funktion i förhållande till det representativa systemet. Dessa tre 
fokusområden är teman som återkommit i de båda studerade deltagardemo-
kratiska experimenten. Det är också tre teman där sockentänkandet spelar en 
avgörande roll. Nedan kommer jag att visa hur detta skett genom att teoretiskt 
spegla och förklara empiriska observationer vid de båda processerna. 
 
 



6.1 Demokratiexperimentens deltagardemokratiska 
innehåll ur ett aktör-strukturperspektiv 
 
 
I kapitel tre visade jag att det deltagardemokratiska idealet betonar vikten av 
ökat medborgerligt deltagande i demokratiska beslutprocesser. De mångas delta-
gande ses här som avgörande för att fatta legitima och kloka beslut. Deltagande i 
sig självt är emellertid inte tillräckligt, om man med deltagande menar rätt att 
närvara vid möten. Den deltagardemokratiska idén bygger istället på ett men-
ingsfullt deltagande som erbjuder reella möjligheter till inflytande över besluts-
processen. I samma kapitel visade jag också hur svenska kommuner kommit att 
använda det deltagardemokratiska idealet för att stärka och komplettera det 
representativa demokratiska systemet. I den praktiska tillämpningen av det 
deltagardemokratiska idealet i svenska kommuner har också tolkningen av med-
borgarnas deltagande kommit att variera kraftigt. 
 
Invånarsamråden och LUP-processerna i Ydre kommun kategoriserades i kapitel 
tre som medborgarorienterade respektive territoriellt orienterade deltagardemo-
kratiska experiment. I detta avsnitt kommer jag att belysa och analysera de båda 
experimentens deltagardemokratiska innehåll genom att visa på sockentänk-
andets betydelse för de aktörer och strukturer som belysts i kapitel fyra och fem. 
 

6.1.1  Aktörer och strukturer – en kort rekapitulation  
 
I de studerade deltagardemokratiska experimenten i Ydre kommun har tre 
tydliga aktörskategorier framkommit, nämligen invånare, politiker och tjänste-
män. Personer ur samtliga aktörskategorier har varit delaktiga i konstruktionen 
av invånarsamråden och de lokala utvecklingsplanerna som politiska processer. 
Det är genom aktörernas agerande och interagerande, kort sagt deras sociala 
handlingar och relationer, som politiken skapas (Giddens 1979, Rundqvist 
1998).  
 
Över tid skapas mönster och oskrivna regler för hur aktörerna kan och bör agera 
i politiska sammanhang (Easton 1990). Dessa ”spelregler” kommer därmed att 
utgöra strukturer för hur aktörerna uppfattar sitt politiska handlingsutrymme 
(Lundquist 1984). Med andra ord skapar aktörer – i detta fall invånare, politiker 
och tjänstemän i Ydre kommun – genom sitt agerande och sina interaktioner 
med andra aktörer strukturer, vilka i sin tur påverkar aktörernas upplevda 
politiska handlingsutrymme (Kabele 2010, Hörnquist 2012). Detta får Allen 
(2003) att konstatera att maktutövning, det vill säga politik, är en social konst-



ruktion; ” [p]ower, as I understand it, is a relational effect of social interaction” 
(Allen 2003, s. 2).  
 
De bakomliggande strukturerna som påverkade invånarsamråden och LUP-
processerna i Ydre var den kommunala demokratin, det vill säga det represen-
tativa demokratiska systemet, samt sockentänkandet. Hur detta påverkade det 
deltagardemokratiska innehållet i de studerade processerna visar jag nedan. 
 

6.1.2 Deltagardemokrati vid invånarsamråd och LUP-
processer utifrån aktörsperspektiv 
 
Invånarsamråden i Ydre kommun 2009 hade en ur aktörsperspektiv tämligen 
oklar demokratisk funktion. Varken politiker, tjänstemän eller invånare visste på 
förhand hur diskussionerna vid invånarsamråden skulle uppfattas. Handlade det 
om informationsutbyte eller kunde samråden fatta beslut? Detta skapade skilda 
förväntningar på invånarsamråden såväl inom som mellan aktörskategorierna. 
Intervjuer med representanter ur de olika aktörskategorierna vid invånarsam-
råden visade i kapitel fyra på en splittrad bild av förväntningar såväl inför 
processen som på dess resultat.  
 
Utan ett tydligt kommunicerat demokratiskt syfte kommer varje deltagare att 
utgå ifrån sina egna förväntningar på samråd (Wänström 2009, s. 113). Detta 
innebär att de olika aktörskategorierna vid invånarsamråden i Ydre hade olika 
förväntningar på processen och dess demokratiska syfte – förväntningar som 
också påverkades av de bakomliggande strukturerna. De aktörer som präglades 
mest av sockentänkandets demokratisyn där deltagande och lokalt besluts-
fattande betonas förväntade sig därmed någon form av medborgerligt inflytande 
över invånarsamråden. De aktörer som å andra sidan präglades mest av den 
kommunala demokratin i Ydre, det vill säga av det representativa demokratiska 
systemet, förväntade sig snarare en dialog med medborgarna, men inte att beslut 
kunde fattas av eller vid respektive samråd. 
 
Deltagandet var högre bland Ydres invånare än vid en traditionell kommun-
politisk process, men deltagandet uppfattades inte av aktörskategorin invånare 
som självklart meningsfullt och, än viktigare, gav inga reella möjlig-heter till 
inflytande över den lokala politiken. Deltagandet i detta deltagardemokratiska 
experiment bestod därmed enbart av rätten att närvara vid samtliga in-
vånarsamråd samt delta i diskussioner. 
 
Invånarsamråden utmynnade heller inte, vilket framgick av analysen i kapitel 
fyra, i något påtagligt resultat utöver en sammanställning av de lokala pro-
cesserna i Ydres sex socknar. En tolkning av detta icke-resultat är att deltag-



andet i de lokala samråden var bortkastad tid för samtliga aktörskategorier. En 
annan tolkning är att deltagande i lokala deltagardemokratiska experiment i sig, 
oavsett vilket resultat processerna utmynnade i, är värdefullt i sig (Montin 
1998). Invånarsamråden kan här betraktas som en arena som bidrar till att skapa 
en demokratisk kommunikation såväl i horisontell (mellan människor i olika 
socknar) som i vertikal bemärkelse (mellan invånare och politiker och/eller 
mellan socken och kommun). Med en sådan tolkning kan lokala deltagardemo-
kratiska experiment bidra till att skapa en demokratisk kultur som i sin tur leder 
till högre tillit till kommunalpolitiken (Wänström 2009, Chambers 2009). En 
tredje tolkning är att samrådens uteblivna resultat skapar eller spär på en misstro 
gentemot deltagardemokratiska processer – eller än värre för demokratiskt be-
slutsfattande i stort – och därmed minskar incitamenten att engagera sig i 
lokalpolitiken. I kapitel fyra redovisades att det fanns aktörer som vittnade om 
samtliga tre tolknings-möjligheter av invånarsamråden i Ydre 2009. 
 
Detta sätter enligt min mening fingret på behovet av såväl en tydlig och 
långsiktig plan för demokratiexperiment som av explicit och entydig kommuni-
kation före, under och efter processen. Det blir inte minst tydligt vid en 
jämförelse mellan invånarsamråden och LUP-processerna. 
 
Vid LUP-processerna 2010 var aktörernas roller och processens olika faser 
tydliga och kommunicerades explicit redan från början. Detta underlättade de 
olika aktörskategoriernas samarbete kring framtagandet av de tre LUP-
dokumenten. Att aktörerna på ett tydligt sätt samarbetade vid de tre LUP-
processerna innebär emellertid inte att det nödvändigtvis existerat en samsyn 
kring projektets natur och huvudsakliga syfte. LUP-processerna var tydligt 
riktade mot tre specifika orter och gav invånarna i Hestra, Asby och Rydsnäs 
möjligheter att delta och forma processernas innehåll och lokala utformning. Det 
är dock fullt möjligt att det som ur politiker och tjänstemäns perspektiv 
betraktades som lokala deltagardemokratiska experiment, av invånarna främst 
upplevdes som lokala utvecklingsprojekt (Montin 1998, s. 75). De lokala 
utvecklingsplaneprocesserna i Ydre 2010 kan med andra ord ha uppfattats olika 
av olika aktörer beroende på vilken del av projektets syfte aktörerna tagit fasta 
vid. Oavsett om det vid LUP-processerna existerade en samsyn eller skilda 
åsikter kring detta så förenades aktörerna i sitt platsspecifika fokus. LUP-
processernas tydliga inriktning på lokalt deltagande och inflytande samt lokala 
resultat bidrog här till att aktörskategorierna samarbetade under växelverkan. 
Detta är en tydlig och viktig skillnad mellan LUP-processerna och invånarsam-
råden som jag återkommer till nedan. 
 
Det finns ävent anledning att ur ett aktörsperspektiv belysa representativiteten 
vid de deltagardemokratiska experimenten i Ydre 2009 och 2010. Vilka som 
fattar deltagardemokratiska beslut är särskilt viktigt att belysa då den beslutande 



församlingen, till skillnad mot det representativa demokratiska systemet, inte 
väljs genom fria och öppna val. Representativiteten bland besluts-fattarna är 
därför viktigt för att kunna avgöra om beslut kan anses vara legitima eller ej 
samt, inte minst, vilka som kan anses omfattas av besluten (Premfors, Roth 
(red.) 2004, Mutz 2006). 
 
Vid invånarsamråden liksom vid LUP-processerna skedde invånarnas deltag-
ande på frivillig basis och varje individ representerade enbart sig själv. Det 
deltagardemokratiska deltagandet skedde därmed utifrån självselektion, se 
kapitel tre. Invånarna deltog med andra ord i egenskap av individer – inte i 
rollen som exempelvis föräldrar eller föreningsmedlemmar. 
 
Vid invånarsamråden innebar självselektionsprincipen inte något problem i 
förhållande till representativiteten då inga beslut fattades. Vid politiska samtal, 
med eller utan deliberativa anspråk, som inte syftar till beslutsfattande är frågan 
om representativitet inte lika viktig ur ett legitimitetsperspektiv. LUP-proces-
sernas öppna deltagardemokratiska stormöten innehöll däremot beslutsfattande, 
vilket aktualiserar frågan om vilka som fattade beslutet – och, inte minst, vilka 
som inte var med. 
 
Som jag visade i kapitel fem varierade deltagandet vid LUP-processerna mellan 
orterna och mellan olika stormöten. Oavsett om deltagarna var 20 eller 50 till 
antalet så var de deltagande invånarna på respektive ort betydligt färre än de 
som av olika anledningar valde att inte delta.1 Då deltagandet skedde genom 
självselektion är det möjligt att hävda att de beslut som fattades – det vill säga 
de lokala utvecklingsplaner som antogs – i Hestra, Asby och Rydsnäs inte är 
legitima. En sådan slutsats grundar sig i principen att de som fattar beslut ska 
representera de som omfattas av beslutet (Dahl 1999, Pateman 1975). Å andra 
sidan går det att hävda att samtliga invånare i de Hestra, Asby och Rydsnäs 
bjöds in att delta och att lika möjligheter till såväl deltagande som inflytande 
funnits. De invånare som inte deltog i LUP-processerna gjorde utifrån detta 
perspektiv ett aktivt val att inte delta. De invånare som deltog representerade 
inte hela Hestra, Asby eller Rydsnäs, varken statistiskt eller genom val, men 
beslutsprocessen var öppen för alla invånare, vilket skänker LUP-processen 
tillräcklig deltagardemokratisk legitimitet. 
 
Ur ett aktörsperspektiv existerade följaktligen stora deltagardemokratiska skill-
nader mellan invånarsamråden och LUP-processerna. Framförallt vad gäller 
invånarnas möjligheter till reellt inflytande i demokratiska beslutsprocesser. 
Dessa skillnader kan åtminstone till viss del förstås mot bakgrund av betydande 

1 2011 bodde 481 invånare i Hestra, 188 i Asby och 294 i Rydsnäs (Fakta om Ydre kommun 2012). 



skillnader i hur de båda deltagardemokratiska experimenten kommunicerades 
inom och mellan aktörskategorierna. 
 

6.1.3 Deltagardemokrati vid invånarsamråd och LUP-
processer utifrån ett strukturperspektiv 
 
I kapitel fyra och fem visade jag hur den kommunala demokratin och socken-
tänkandet utgör två tydliga strukturer som påverkade aktörernas upplevda polit-
iska handlingsutrymme i de deltagardemokratiska experimenten i Ydre. Socken-
tänkandet och den kommunala demokratin kunde här antingen komma att stå i 
motsatsförhållande till varandra, som vid invånarsamråden, eller fungera parall-
ellt och i viss mån samverkande, som vid LUP-processerna. 
 
Både invånarsamråden och LUP-processerna var kommunala deltagardemo-
kratiska initiativ som organiserades och genomfördes av Ydre kommun. De två 
deltagardemokratiska experimenten ägde rum inom ramen för den kommunala 
demokratiska strukturen – som i sin tur utgör en del av det svenska represent-
ativa demokratiska systemet. Invånarsamråden och LUP-processerna tjänade 
därmed båda till att öka det medborgerliga deltagandet i den kommunala poli-
tiken inom ramen för det representativa demokratiska systemet. Att de 
deltagardemokratiska experimenten på detta sätt var indirekt ämnade att skapa 
större insikt i och tilltro till den kommunala demokratin som struktur hindrade 
emellertid inte att sockentänkandet kom att spela en betydande roll i de båda 
processerna. 
 
Sockentänkandet bygger på och framträder genom starka lokala identiteter i 
Ydres sex olika socknar. Utifrån ett sockentänkande spelar den lokala 
utvecklingen i socknarna större roll än utvecklingen i Ydre kommun som helhet. 
Detta framgår tydligt av flera citat i kapitel fyra där såväl tjänstemän som 
invånare explicit beskriver Ydres befolkning som först och främst sockenbor 
och först därefter som ydrebor. Att sockentänkandet som struktur förordar lokal 
beslutanderätt genom deltagardemokratiska metoder före centraliserade kom-
munala beslutsprocesser genom representation är därför föga förvånande. De 
skilda demokratisyner som kom till uttryck genom strukturernas innebar att 
aktörskategorierna tolkade och upplevde det deltagardemokratiska innehållet i 
Ydre kommuns demokratiexperiment 2009 och 2010 ur olika perspektiv. Med 
utgångspunkt i kapitel 4 och 5 står det klart att sockentänkandet spelar roll i 
Ydre kommun. Men orsakerna till denna struktur och, inte minst, dess politiska 
betydelse behöver belysas och analyseras ytterligare. 
 
 



6.2 Sockentänkande och den politiska betydelsen av 
plats 
 
 
Sockentänkandet utgör ett av studiens tydligaste och viktigaste empiriska 
”fynd”. Men för att förstå hur sockentänkandet konstruerats och varför det är så 
betydelsefullt i en landsbygdskommun som Ydre behöver vi först spåra sock-
narna bakåt i tiden.  
 
Svenskar, eller invånare i det som senare kom att bli nationalstaten Sverige, har 
under lång tid reglerat gemensamma lokala angelägenheter via ting och 
sockenstämmor. Sverige har en tradition av lokal självstyrelse som går tillbaka 
till åtminstone 1100-talet då socknarna utvecklades, men viss lokal självstyrelse 
fanns redan dessförinnan och omfattade då gemensamt ägd jordbruksmark 
(Gustafsson 1996, s. 13). Från 1100-talet sammanföll det lokalas gränser med 
församlingsgränserna och ordet socken härstammar också från fornsvenskans 
”sokn”, vilket betyder att söka – här i bemärkelsen människor som söker sig till 
samma kyrka (ibid). 
 

I det gamla bondesamhället hade bymedlemmarna inget val – där 
fanns ingen folkvald skara representanter att hänvisa alla beslut till 
utan alla tvingades engagera sig i den allmänna samhällsplaneringen 
och det gemensamma beslutsfattandet (Wänström 2009, s. 119). 

 
Sockentänkandet kan följaktligen förstås som ett strukturellt tänkande med rötter 
som går tillbaka flera hundra år innan Ydre kommun bildades 1952. Det bygger 
på gamla traditioner av individers engagemang för den egna bygden. Idéerna 
kring lokal organisering, lokalt engagemang och lokalt beslutsfattande som drev 
människorna i det bondesamhälle som Wänström beskriver ovan, lever kvar i 
Ydre kommun. Tydligast manifesteras detta genom det rika och levande 
civilsamhället som är organiserat på sockenbasis samt genom de starka lokala 
identiteterna som baseras på platsidentitet. För att förstå hur och varför detta 
historiska arv än idag har en politisk betydelse i form av ”plats” och ”plats-
identitet” behöver vi belysa de båda begreppen. När detta är gjort ur både 
teoretiskt och empiriskt perspektiv visar jag hur betydelsen av plats spelat en 
avgörande roll för invånarsamråden och de lokala utvecklingsplaneprocesserna i 
Ydre kommun. Sockentänkande och betydelsen av plats har också kommit att få 
en förnyad, eller återupprättad, politisk betydelse långt utanför Ydres kommun-
gränser, vilket jag belyser sist i detta avsnitt. 
 



6.2.1 Betydelsen av plats 
 
Den vetenskapliga disciplin som sysselsatt sig mest med att beskriva och 
analysera platsbegreppet är geografi. Inom ämnesdisciplinen geografi används 
”rumslighet” som ett paraplybegrepp vilket innehåller beskrivningar av olika 
fenomens geografiska uttryck och konsekvenser. Rumslighetsbegreppet inne-
håller i sin tur de båda begreppen “rum” (space) och “plats” (place). Plats utgör 
här en påtaglig och konkret rumslighet – en punkt på en karta som i Ydre kan 
representera en by, ett samhälle eller en socken beroende på vad som kontext-
uellt läggs i betydelsen av begreppet (Dictionary of Human Geography 2009). 
Rum, å andra sidan, är en mer svårfångad typ av rumslighet som snarare kan 
förklaras som en geografisk yta vars omfattning kan variera från den egna 
kroppen till hela världen, eller universum, beroende på kontext (ibid). 
 
Rumslighet, oavsett om vi talar om rum eller plats, konstrueras och ges mening 
genom mänskliga interaktioner, aktiviteter och tolkningar över tid (Dictionary of 
Human Geography 2009, s. 539ff, 707ff). Rumslighet bör följaktligen betraktas 
som en social konstruktion och mänskliga aktiviteter och sociala relationer är 
därmed helt avgörande för tolkningen av rummet; 
 

[…] we do not live, act and work ”in” space so much as by living, 
acting and working we produce space (Halfacree 2006, s. 45). 

 
Som sociala konstruktioner förändrar plats och rum sina geografiska uttryck i 
termer av innehåll och gränser över tiden (Lefebvre i Brenner och Elden 2009, 
Dictionary of Human Geography 2009, s. 697f). När tiderna, människorna 
och/eller samhällsklimatet förändras ändras följaktligen också vår syn på och 
förståelse och tolkning av platser och rumslighet (Stenseke 1997, Herlitz 1998, 
2000, Montin 1998). En plats eller ett geografiskt rum är således aldrig neutralt 
utan laddas med mening genom mänsklig tolkning och aktivitet (Jones et al 
2004, s. 115, Allen 2003).  

 
Local politics, therefore, are in part concerned with the construction 
of the local scale, and the scale of local politics is in part defined by 
those who participate in it. (Jones et al 2004, s. 101). 

 
Betydelsen av plats i Ydre kommun bör därmed ses som en konstruktion av flera 
samverkande processer, där sockentänkandet utvecklats under lång tid till följd 
av geografiska, politiska, sociala och ekonomiska faktorer. Sockentänkandets 
politiska betydelse, genom historien liksom i nutid, beror på starka lokala 
identiteter – på platsidentitet (Wänström 2009, s. 122, Herlitz 1999).  
 



6.2.2 Platsidentitet och den politiska betydelsen av starka 
lokala identiteter och sockentänkande 
 
Kopplingen mellan platsidentitet och politik i en svensk landsbygdskontext har 
studerats av Herlitz (1999). Herlitz använder begreppet platsideologi för att be-
skriva hur starka lokala identiteter, det vill säga platsidentitet, på den svenska 
landsbygden kommit att ta sig uttryck i politiska idéer och praktiker i och via 
bland annat bygderörelser (SOU 1999:84, s. 417f). 
 
Herlitz visar hur platsidentiteter på landsbygden gör plats till en betydande 
faktor vid formeringen av lokal politik (SOU 1999:84, s. 418). Det är för byns, 
samhällets, bygdens, kort sagt den sociala platsens bästa som individer enga-
gerar sig och bildar olika opinions- och/eller aktionsgrupper samt föreningar 
(Wänström 2009, s. 122). Mönstret som Herlitz och Wänström beskriver är 
detsamma i Ydre och känns igen i bland annat Ydres rika civilsamhälle samt 
Miljöpartiets argumentation efter valet 2010, se kapitel ett. 
 
Berg (2007) fördjupar bilden av platsidentitetens politiska betydelse. I Bergs 
forskning om flernivådemokrati i Europa framkommer tydligt att den lokala 
platsidentiteten är synnerligen viktig för just svenskar. Den lokala identiteten 
(platsidentiteten) rankas som näst viktigast, strax efter identiteten som svensk 
men före identifiering med kom-mun, region, EU och Europa (Berg 2007, s. 33). 
Detta får i sin tur konsekvenser för hur stor medborgarnas tillit är till olika 
instanser inom det representativa demokratiska systemet (Berg 2007, s. 59). Var 
och av vilka demokratiska beslut fattas spelar därmed roll för om och hur 
legitima politiska system uppfattas som (Berg 2007, s. 60). 
 
Här gör Berg en viktig distinktion mellan socialt kapital2 och platsidentitet, där 
det förra konceptet ofta används dels som för att mäta och dels för att förklara 
och diskutera politisk tillit. 
 

Unlike social capital, the notion of territorial attachments as a basis 
for political trust does not rely on interpersonal trust per se, but 
rather on an attachment that is territorially defined, and connected to 
the boundaries of the political system (Berg 2007, s. 64). 

 
Gränsdragningen för var platsidentitet börjar och slutar sammanfaller således 
med uppfattningar om politiska idéer och praktikers legitimitet. Politiska beslut 
som fattas på den lokala nivån av invånare i byn/samhället/socknen upplevs 
således vara de mest legitima, medan den upplevda legitimiteten avtar ju längre 
bort från platsen och individerna som beslut fattas. Detta resonemang är det-

2 Se Putnam 1995, 2000 



samma som Cedering (2012) visat på uppkom i samband med skolnedlägg-
ningarna i Ydre kommun. Här kritiserades synnerligen starkt Ydre kommuns 
beslut att lägga ner byskolorna i Asby och Rydsnäs av invånarna i respektive 
socken med argument som grundade sig i att de visste bättre hur barnens och 
bygdens bästa borde tillgodoses (Cedering 2012). 
 

6.2.3 Platsens betydelse i invånarsamråden och LUP-
processerna 
 
Sockentänkandets betydelse var mycket påtaglig i samband med invånarsam-
råden i Ydre, vilket visade sig bland annat vid intervjuer med samtliga aktörs-
kategorier. De starka platsidentiteterna i socknarna avspeglades i organiseringen 
av invånarsamråden, vilka var sex till antalet och förlagda så att varje socken 
stod värd för varsitt möte. Platsen betydelse i Ydre kan därmed sägas ha varit 
direkt avgörande för invånarsamrådens tillblivelse och utformning. 
 
Platsidentiteten var också påtaglig i själva samtalen vid invånarsamråden, då 
socknarna som delar i flera sakfrågediskussioner kom att ställas mot Ydre 
kommun som helhet. Omsorgen om och engagemanget för den egna platsen har 
genom historien kommit att manifesteras i de sockenbaserade platsidentiteterna, 
vilket stärkt och hävdat socknarna som delar gentemot Ydre kommun som 
helhet. Detta visar inte minst Gunilla Stenströms beskrivning av vad en ydrebo 
är i kapitel fyra. Sockentänkandet är därmed en äldre och på många sätt mer väl-
etablerad struktur än det representativa demokratiska system som Ydre kommun 
utgör en del av. 
 
Betydelsen av plats står i centrum för hela idén med lokala utvecklingsplaner, 
oavsett om man här utgår ifrån Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! eller 
Ydre kommuns lokala tillämpning. Det var med platsens bästa i fokus som 
invånarna i Hestra, Asby och Rydsnäs fyllde varje LUP-dokument med innehåll. 
Lokalt engagemanget på de olika orterna var också en förutsättning för att LUP-
processerna skulle kunna betraktas som deltagardemokratiska och för att de 
lokala utvecklingsplanerna skulle kunna ses som legitima dokument. LUP-
processen kan här tolkas som ett sätt att strukturellt hantera och ta till vara lokalt 
engagemang baserat på platsers betydelse. 
 
LUP-processerna kan också tolkas som ett sätt för Ydre kommun att betona 
betydelsen av plats och samtidigt visa på redan existerande och nya möjligheter 
till kopplingar mellan del och helhet, mellan lokalsamhälle och kommun. I och 
med LUP-processerna i Ydre kommun konstruerades nya vertikala politiska 
kontaktvägar mellan det lokala civilsamhället och den kommunala demokratin 
som struktur, vilket bland annat nybildandet av Hestra samhällsförening visar. 



 

6.2.4 Platsens förnyade politiska betydelse 
 
Platsidentitetens politiska betydelse har kommit att förstärkas under de senaste 
decennierna. Detta beror på att globaliseringsprocesserna medfört att fler polit-
iska aktörer och arenor tillkommit, inte minst sedan Kalla krigets slut (Cox, Low 
2003, Agnew 2003, Cox 2003, Warf, Arias (red.) 2009). Politiken ”har 
exploderat” och spridits såväl horisontellt som vertikalt (Montin 1998, s. 77). 
 

Politikens explosion betyder både att politiska avgöranden sprids och 
att gränsen för mellan det politiska (kommunen) och det sociala 
(civilsamhället) luckras upp. Politiken finns också i det sociala 
(Montin 1998, s. 78). 

 
Att politiken och dess rumsliga manifestationer har förändrats avspeglas också i 
forskningen. Inom politisk-geografisk forskning talar man om en ”spatial turn” 
och använder begreppen ”skala” och ”skalnivå” för att belysa och analysera hur 
politisk makt spridits horisontellt och vertikalt i det geografiska rummet (Jessop 
2000, Taylor i Marston 2000, Allen 2003). Inom statsvetenskaplig forskning har 
Hooghes och Marks (2001) utvecklat en flernivå-teori (Multi-level Governance) 
för att på liknande sätt söka fånga den förändrade politisk-geografiska verklig-
heten. Både politisk-geografisk och statsvetenskaplig forskning pekar därmed på 
att nationalstaten och den representativa demokratin inte längre är de enda 
tänkbara, eller för den delen önskvärda, sätten att organisera demokratiskt be-
slutsfattande (Badersten 2010, Brenner, Elden 2009). 
 
Denna ”politikens explosion” har också medfört att allt fler röster höjts för ökat 
medborgerligt inflytande över demokratiska beslutsprocesser. Detta visade jag 
inte minst i kapitel tre. Det deltagardemokratiska idealet liksom deliberativa 
idéer och praktiker har här bidragit till att den typ av lokalt beslutsfattande som 
historiskt sett utmynnat i platsidentiteter och sockentänkande åter har kommit att 
aktualiseras. Invånarsamråden och de lokala utvecklingsplaneprocesserna i Ydre 
kommun kan här ses som; 
 

ett försök till återkoppling till det gamla bondesamhällets decentrali-
serade, direkta och kommunikativa styrelseformer, om än i ny 
tappning och med nya förutsättningar (Wänström 2009, s. 129).   

 
Deltagardemokratiska experiment i svenska kommuner kan utifrån detta per-
spektiv betraktas som olika metoder för att stärka banden mellan civilsamhället 
och det representativa demokratiska systemet (Montin 1998, s. 86). Förhopp-
ningen är att de starka platsidentiteter som bland andra Berg (2007) och Herlitz 



(1999) påvisat, genom att involveras i deltagardemokratiska experiment ska 
bidra till att höja tilliten till etablerade politiska institutioner som exempelvis 
kommunen (ibid). 
 
 

6.3 Invånarsamrådens och LUP-processernas 
demokratiska funktion i den kommunala 
demokratin i Ydre 
 
 
Deltagardemokratiska experiment i svenska kommuner kan med utgångspunkt i 
resonemanget ovan samt redogörelsen i kapitel tre, på ett generellt plan sägas 
syfta till att först och främst revitalisera, men också i viss mån till att förnya det 
representativa demokratiska systemet på kommunnivå. Kapitel fyra och fem 
visade hur detta också varit ambitionen i Ydre kommun. I detta avsnitt samman-
fattas och analyseras invånarsamråden och LUP-processernas demokratiska 
funktion i förhållande till den kommunala demokratin i Ydre kommun.  
 

6.3.1 Invånarsamrådens demokratiska funktion och 
resultat 
 
Invånarsamråden i Ydre 2009 syftade till att konstruera och förankra innehållet i 
kommunens nya mål- och visionsdokument. Detta skedde genom öppna möten i 
varje socken i kommunen. Vid mötena diskuterades olika idéer och förslag 
utifrån en given agenda med samtalsteman och diskussionerna sammanfattades i 
slutet av varje invånarsamråd. Dessa sammanfattningar samlades efter de sex 
invånarsamråden i ett dokument som skulle utgöra underlag för utformningen av 
det nya mål- och visionsdokumentet. Något sådant dokument kom dock aldrig 
att färdigställas och följaktligen heller inte att antas av Ydres kommunfull-
mäktige. 
 
Ur ett demokratiskt perspektiv kommunicerades inte invånarsamrådens demo-
kratiska funktion och/eller innehåll tillräckligt väl av Ydre kommun. Därmed 
uppstod olika förväntningar på om och vad invånarsamråden kunde besluta samt 
vad de skulle leda till. Med tanke på invånarsamrådens inramning som deltagar-
demokratiskt experiment – det vill säga att öka medborgarnas deltagande i, och 
indirekt stärka deras tillit till, det representativa demokratiska systemet – är 
skilda demokratiska förväntningar inte ett önskvärt resultat.  
 



Invånarsamråden innehöll tydliga deliberativa kvaliteter, om man med detta 
menar öppna politiska samtal och diskussioner i enlighet med Chambers (2009) 
definition av begreppet. De deltagardemokratiska inslagen i processen lever 
däremot inte upp till idealets krav på meningsfullt deltagande (Mutz 2006). 
Invånarnas (medborgarnas) deltagande vid invånarsamråden innefattade inte det 
deltagardemokratiska idealets avgörande kriterium om rätt till inflytande över 
den demokratiska beslutsprocessen (Pateman 1975). Invånarsamråden som 
deltagardemokratisk process kopplades heller inte till det representativa 
demokratiska systemet, och därmed heller inte till detta demokratiideal, då inga 
formella beslut fattades inom den kommunala demokratin i Ydre. Detta 
demokratiska och processuella icke-resultat kan till och med ha kommit att 
motverka experimentets syfte – att invånarsamråden skulle stärka tilliten till det 
representativa demokratiska systemet, vilket flera citat i kapitel fyra visar. Figur 
7 sammanfattar invånarsamrådens demokratiska innehåll. 
 
Demokratiskt ideal Invånarsamrådens demokratiska innehåll 
Representativ demokrati Inga formella beslut fattades 
Deltagardemokrati Rätt till närvarande och deltagande men ej beslutanderätt 
Deliberativ demokrati Öppna samtal där alla kom till tals och kunde lyfta frågor 

 
Figur 7. Invånarsamrådens demokratiska innehåll. 
 
Som kapitel fyra, och inte minst figur 7, visar hade invånarsamråden 2009 
därmed ingen konkret påverkan på den kommunala demokratin i Ydre. Svaret på 
studiens andra forskningsfråga om de deltagardemokratiska experimenten på-
verkade kommunala beslutsprocesser i Ydre kommun, är därmed i fallet med 
invånarsamråden 2009 ett tydligt nej. 
 

6.3.2 LUP-processernas demokratiska funktion och 
resultat 
 
De lokala utvecklingsplaneprocesserna syftade till att konstruera plandokument 
med konkreta åtgärder och önskemål för orterna Hestra, Asby och Rydsnäs. 
LUP-processerna innehöll flera olika faser som växlade mellan såväl geo-
grafiska skalnivåer som demokratiska idéer och metoder för beslutsfattande.  
 
Likt invånarsamråden innehöll LUP-processerna klara deliberativa kvaliteter, 
här i form av öppna stormöten. LUP-processernas demokratiska innehåll skiljer 
sig emellertid från invånarsamrådens på två avgörande punkter. Till skillnad 
från invånarsamråden 2009 innehöll dock LUP-processerna 2010 även det 
avgörande deltagardemokratiska elementet, nämligen beslutanderätt. De lokala 
utvecklingsplanerna utformades och antogs lokalt av invånarna på respektive 



ort. Detta innebär att de deltagande invånarna i LUP-processerna fattade delta-
gardemokratiska beslut i partipolitiskt obundna sammanslutningar. 
 
Den andra punkten som skiljer invånarsamråden från de lokala utvecklings-
planeprocesserna är att de senare även innehöll kopplingar till det representativa 
demokratiska systemet. Utöver kommunikationen mellan aktörskategorierna och 
mellan Ydre kommun och lokalsamhällena var detta mest tydligt då kommun-
styrelsen 2011-02-07 antog de tre lokala utvecklingsplanerna (KS 2011-02-07 § 
34). Formellt sett saknades en direkt delegering från Ydres kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelse av rätten till lokalt deltagardemokratiskt beslutsfattande. 
Men indirekt bekräftades LUP-processernas deltagardemokratiska beslut i 
Hestra, Asby och Rydsnäs - och därmed också rätten att fatta beslut – genom att 
Ydres kommunstyrelse antog de tre plandokumenten. 
 
Därmed kom LUP-processerna i Ydre 2010 att påverka de kommunala besluts-
processerna. Svaret på studiens andra forskningsfråga är följaktligen i fallet 
lokala utvecklingsplaneprocesser ett tydligt ja. Figur 8 sammanfattar de lokala 
utvecklingsplaneprocessernas demokratiska innehåll. 
 
Demokratiskt ideal LUP-processernas demokratiska innehåll 
Representativ demokrati Formella beslut fattades av Kommunstyrelsen 
Deltagardemokrati Rätt till närvarande, deltagande och beslutande 
Deliberativ demokrati Öppna samtal där alla kom till tals och kunde lyfta frågor 
 
Figur 8. LUP-processernas demokratiska innehåll. 
 
LUP-processernas demokratiska syfte och funktion i förhållande till den 
kommunala demokratin kommunicerades öppet till samtliga aktörer från 
process-starten. Detta gjorde att aktörerna kände till LUP-processens olika faser 
samt övriga aktörers roller i konstruktionen av del lokala plandokumenten. En 
sådan kunskap om LUP-processen som helhet var avgörande för att skapa ett 
fungerande samarbete mellan olika aktörer, skalnivåer och demokratisyner.  
 

6.3.3 Sockentänkandets avgörande roll för 
demokratiexperimentens demokratiska resultat 
 
 
I detta kapitel har jag visat hur sockentänkandet konstruerats som struktur i Ydre 
kommun genom århundraden av lokalt självstyre. I dagens Ydre manifesteras 
sockentänkandet som starka lokala identiteter – platsidentiteter – knutna till de 
sex socknarna, och tar sig uttryck ibland annat ett tydligt platsorganiserat 
civilsamhälle. Sockentänkandet är också synnerligen påtaglig som struktur i den 



lokala politiken i Ydre, såväl på kommunal som sockennivå. I detta och tidigare 
kapitel har jag visat hur sockentänkandet påverkat de olika aktörskategorierna, 
det vill säga politiker, tjänstemän och invånare, i två deltagardemokratiska 
experiment. Den politiska betydelsen av plats – manifesterat genom sockentänk-
andet – var här tydlig både i organiseringen av invånarsamråden och LUP-
processerna och i de demokratiska förväntningar som framförallt aktörskate-
gorin invånare hade vid invånarsamråden. 
 
Invånarsamråden förmådde inte att som deltagardemokratisk process möta eller 
hantera de förväntningar på deltagande som sockentänkandet, med sin tradition 
av lokalt självbestämmande, skapat. Dessa förväntningar borde dock ha gått att 
förutse, givet den vitt spridda medvetenheten i samtliga aktörskategorier om 
sockentänkandet i Ydre. Huruvida politiker och tjänstemän de facto förutsåg 
invånarnas förväntningar om inflytande över de demokratiska beslutspro-
cesserna eller ej, går inte att avgöra utifrån mitt empiriska material. Vad som 
däremot går att slå fast är att kommunikationen kring invånarsamrådens 
demokratiska funktion och innehåll var bristfällig och att detta starkt bidrog till 
att aktörerna hade skilda demokratiska förväntningar på processen. 
 
I det deltagardemokratiska experimentet med lokala utvecklingsplaner i Hestra, 
Asby och Rydsnäs kom emellertid sockentänkandet att användas som en del i 
konstruktionen av LUP-dokumenten. Här gavs invånarnas omsorg om den egna 
platsen, genom deltagardemokratiska metoder, möjlighet att komma till uttryck i 
innehållet i varje LUP-dokument. Sockentänkandets tradition av lokalt själv-
bestämmande kom därmed att bejakas – och formellt att erkännas genom kom-
munstyrelsens beslut att anta de tre lokala utvecklingsplanerna. 
 
LUP-processerna kombinerade på ett lyckat sätt två skilda demokratiska ideal – 
det representativt demokratiska och det deltagardemokratiska – i ett och samma 
demokratiprojekt, vilket enligt Wänström (2009) är mycket ovanligt. Nyckeln 
till framgången – som saknades vid invånarsamråden – var att bejaka de starka 
lokala identiteterna, det vill säga sockentänkandet, och inkorporera dem i den 
deltagardemokratiska processen. Eller annorlunda uttryckt, att se sockentänk-
andet som en tillgång för lokal och demokratisk utveckling i Ydre kommun– 
inte som ett hinder. 





Slutsatser, implikationer och vidare 
forskning 
 
 
 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer jag att summera studien av de två deltagar-
demokratiska experimenten i Ydre kommun genom att besvara de båda forsk-
ningsfrågorna samt redogöra för ytterligare två empiriskt grundade slutsatser. 
Utifrån dessa diskuteras sedan studiens vidare implikationer och behov av vid-
are forskning. 
 
 

7.1 Slutsatser 
 
 
Den abduktiva och successivt stegrande analysen i kapitel fyra, fem och sex ger 
empiriskt och teoretiskt underlag för att besvara studiens två frågeställningar i 
tre slutsatser. Den första frågeställningen var;  
 
1. Hur konstruerades de deltagardemokratiska processerna invånarsamråd 
samt lokala utvecklingsplaner utifrån ett aktör-strukturperspektiv? 
 
Slutsats 1: Invånarsamråden 2009 och de lokala utvecklingsplaneprocesserna 
2010 i Ydre kommun konstruerades genom ageranden och interageranden av 
och mellan aktörskategorierna politiker, tjänstemän och invånare. Aktörernas 
förväntningar på de två deltagardemokratiska experimenten samt det upplevda 
handlingsutrymmet påverkades av de underliggande strukturerna den kom-
munala demokratin och sockentänkandet. 
 
Frågeställning nummer två var; 
 
2. Påverkade de studerade deltagardemokratiska experimenten kom-
munala beslutsprocesser i Ydre, och i så fall hur? 
 
Här kan två olika slutsatser dras, då invånarsamråden och de lokala utvecklings-
planeprocesserna fick olika demokratiska resultat i förhållande till det repre-
sentativa demokratiska systemet i Ydre kommun. I studiens första fall – 



invånarsamråden 2009 – kom aldrig resultatet från invånarsamrådens dialoger 
att nyttjas som underlag för beslut kring nytt mål- och visionsdokument för Ydre 
kommun, vilket föranleder följande slutsats; 
 
Slutsats 2 A: Nej, invånarsamråden 2009 påverkade inte formella kommunala 
beslutsprocesser i Ydre kommun.  
 
I fallet med de lokala utvecklingsplaneprocesserna däremot, har studien kunnat 
visa på en tydlig demokratisk påverkan på det representativa demokratiska sys-
temet i Ydre kommun genom det dubbla antagandet av LUP-dokumenten. De 
lokala utvecklingsplanerna för Hestra, Asby och Rydsnäs kom därmed att bli 
kommunala åtaganden, vilket medför att följande slutsats kan dras; 
 
Slutsats 2 B: Ja, de lokala utvecklingsplaneprocesserna påverkade formella 
beslutsprocesser i Ydre kommun. Detta skedde genom att kommunstyrelsen i 
Ydre 2011-02-07 antog tre lokala utvecklingsplaner vars innehåll dessförinnan 
antagits av deltagardemokratiska församlingar av partipolitiskt obundna 
invånare i Hestra, Asby och Rydsnäs. 
 
Analysen av invånarsamråden 2009 och LUP-processerna 2010 i Ydre kommun 
har dessutom gett ytterligare två empiriskt grundade slutsatser. 
 
Slutsats 3: Tydlighet kring det demokratiska syftet och innehållet i deltagar-
demokratiska experiment förebygger skilda demokratiska förväntningar bland 
aktörerna. Det demokratiska syftet med deltagardemokratiska experiment bör 
således kommuniceras explicit och på ett entydigt sätt till samtliga aktörer i pro-
cessen. Detta förutsätter en demokratisk plan för varje deltagardemokratiskt ex-
periment. 
 
Slutsats 3 pekar således på ett behov av tydlighet kring demokratiskt innehåll 
och syfte i flera steg. För det första bör det inom den centrala kommun-
ledningen formuleras tydliga syftes- och målformuleringar för varje demokrati-
experiments kort- och långsiktiga demokratiska effekter. För det andra bör 
denna demokratiska plan i förväg kommuniceras på ett konsekvent och tydligt 
sätt till samtliga aktörer inom varje process. På så sätt kan, för det tredje, skilda 
förväntningar på ett demokratiexperiment mellan aktörer och samhälleliga 
nivåer i möjligaste mån förebyggas, vilket kan bidra till att stärka processens 
demokratiska legitimitet.  
 
Detta resonemang bäddar för studiens sista, men empiriskt mest centrala, 
slutsats; 
 



Slutsats 4: Utfallet av deltagardemokratiska experiment i Ydre kommun på-
verkas i positiv riktning då de starka lokala identiteterna – sockentänkandet – 
inkorporeras i den demokratiska beslutsprocessen. 
 
De lokala utvecklingsplaneprocesserna i Ydre kommun tog hänsyn till och 
inkorporerade sockentänkandet inte bara i den geografiska organiseringen av 
demokratiexperimentet, utan även i den demokratiska beslutsprocessen. Detta 
kan tolkas som ett sätt att sänka tröskeln för ökat medborgerligt deltagande i 
kommunala demokratiska processer genom att kombinera deltagardemokratiska 
metoder med den formella representativa demokratin. Att inkorporera starka 
lokala identiteter i demokratiska beslutsprocesser kan därmed ses som en god 
modell för att stärka deltagardemokratiska inslag i svenska kommuner. 
 
 

7.2 Implikationer och vidare forskning 
 
 
För Ydre kommuns vidkommande, och för svenska kommuner generellt, pekar 
slutsatserna i denna studie på ett behov av att planera och kommunicera det 
demokratiska syftet och innehållet i deltagardemokratiska experiment på ett 
tydligare sätt. Risken finns annars att deltagardemokratiska experiment kan göra 
mer demokratiska skada än nytta. Här visar studiens resultat på att starka lokala 
identiteter kan användas som ett sätt att skapa samling kring lokal- och demo-
kratisk utveckling och därmed utnyttjas för att stärka legitimiteten i deltagar-
demokratiska processer. I fallet Ydre kommun kan sockentänkandet utifrån detta 
resonemang komma att vara en tillgång för att utveckla kommunen som helhet 
underifrån. 
 
På en mer generell nivå väcker studiens slutsatser framförallt frågor som kräver 
vidare forskning. Särskilt intressant vore det att studera om sockentänkandet – 
eller snarare starka lokala identiteter och betydelsen av plats – kan sägas vara ett 
mer generellt landsbygdsfenomen i Sverige, ett demokratiskt arv från bonde-
samhället? Starka lokala identiteter behöver dock inte med nödvändighet vara ett 
fenomen reserverat för landsbygden. Platsidentiteter som får politiska konse-
kvenser finns sannolikt också i urbana miljöer. Här behövs med andra ord fler 
statsvetenskapliga studier som empiriskt belyser, problematiserar och analyserar 
relationen och/eller sambandet mellan plats och politik! 
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