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Kapitel 2. Folkomröstningar  
– mer demokratisk delaktighet eller mindre politiskt 
ansvarstagande? 

Johan Wänström
I Sverige har det under flera årtionden pågått en debatt om kommunala folk-
omröstningar och dess roll i det kommunala beslutsfattandet. Möjligheter-
na att genomföra en kommunal folkomröstning lagfästes i kommunallagen 
1977. År 1994 introducerades möjligheterna för medborgarna att initiera en 
rådgivande folkomröstning i kommunerna – ett så kallat folkinitiativ. Det 
innebar att namnunderskrifter från fem procent av medborgarna tvingade 
kommunfullmäktige att ta ställning till om en folkomröstning skulle hållas i 
en specifik fråga. Den styrande majoriteten i de folkvalda kommunala repre-
sentativa beslutsförsamlingarna (kommunfullmäktige) hade dock makten att 
avvisa begäran om folkomröstning, vilket innebar att det aldrig blev någon 
folkomröstning i 90 procent av de fall där tillräckligt många namnunderskrif-
ter hade insamlats (Wallin 2007). Sedan 2011 ger därför Kommunallagen 
(1991:900 Kap 5 §23 och §34a) utrymme för ett förstärkt folkinitiativ om 
minst tio procent av de röstberättigade begär det.1 Tröskeln för de folkvalda 
politikerna i kommunfullmäktige att stoppa en begäran höjdes då från en 
enkel majoritet till en kvalificerad majoritet (två tredjedelar av ledamöterna) 
– med stöd av minst tio procent namnunderskrifter kan således en minoritet 
i fullmäktige driva igenom en folkomröstning. 

En granskning av samtliga sju fall av kommunala folkomröstningar som 
arrangerats till följd av ett förstärkt folkinitiativ från januari 2011 till juni 
2013 visar emellertid att de politiska beslutsfattarna istället ofta väljer att 
bortse ifrån folkomröstningsresultaten (Kärrman 2013). Till exempel röstade 
kommunfullmäktige i Sunne kommun för att en folkomröstning skulle hållas 
i en skolnedläggningsfråga, valdeltagandet blev relativt stort (54 procent) och 
en stor majoritetet av de röstande ville behålla skolorna (69 procent). Direkt 
efter folkomröstningen fattade emellertid majoriteten i kommunfullmäktige 
ändå beslut om att lägga ner två av de berörda skolorna med hänvisning till att 
de har ett ansvar för hela kommunens ekonomi och att det skulle bli för dyrt 
att behålla skolorna. Det här väckte starka reaktioner, vilket bland annat tog 
sig uttryck i följande kommentar från en frustrerad medborgare: 
1 2011 begränsades samtidigt möjligheterna till att anordna en kommunal folkomröstning 

till frågor som ligger inom den kommunala beslutskompetensen, det vill säga frågor som 
kommunen formellt har makt och ansvar för. Till exempel genomförde Stockholms stad 
2006 en folkomröstning om införandet av trängselskatt, det här trots att det formella 
ansvaret för den frågan låg hos staten. 
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Det är anmärkningsvärt att det blir såhär. Bläcket har inte ens 
torkat på [folkomröstnings-] protokollet innan man beslutar. 
Vad har man en folkomröstning till ifall inget händer 
(Sundelin 2013).

Folkomröstningar har således blivit en såväl kontroversiell som komplex 
fråga i många svenska kommuner. Det här kapitlet syftar till att presentera och 
diskutera vetenskaplig litteratur om folkomröstningar samt relatera den litte-
raturen till den svenska kommunala politiska beslutskontexten. Ett grundläg-
gande teoretiskt problem som belyses är svårigheterna med att kombinera en 
bred offentlig diskussion kring en politisk fråga utan att ta ifrån de folkvalda 
politikerna sitt ansvar för den enskilda frågan och den kommunala helheten. 
Avslutningsvis diskuteras därför några demokratiska alternativ till folkomröst-
ningar.

Demokrati bortom de allmänna valen
Svenska kommuner förväntas vara organiserade enligt demokratiska principer 
men det finns frågetecken kring hur demokratin ska fungera och tillämpas 
i kommunerna. Sveriges kommuner och landsting (SKL 2013) arbetar till 
exempel aktivt för att medborgarna ska ha möjlighet att engagera sig aktivt 
mellan de allmänna valen genom s.k. medborgardialoger. Kommunernas ar-
bete med den fysiska samhällsplaneringen är ett exempel på ett område där 
medborgardialoger är vanliga. En fråga i det sammanhanget är om medbor-
gardialogerna ska vara en arena för informationsutbyte eller om syftet är att 
ge utrymme för medborgerlig påverkan (Wänström 2009). Precis som i exem-
plet från Sunne ovan utgör skolnedläggningar ett annat område där det ofta 
skapas ett stort engagemang bland en begränsad grupp medborgare. Även på 
det här området finns det olika bilder av vilket syfte medborgardialogerna ska 
fylla. I skolnedläggningsfall kommer ofta kommunföreträdarnas ambition att 
etablera stöd och förståelse för (förankra) sina nedläggningsplaner i konflikt 
med de engagerade medborgarnas ambition att hindra (påverka) samma pla-
ner (Wänström 2013).

De engagerade medborgarnas emotionellt betingade engagemang möter 
således sällan kommunföreträdarnas kommunala administrativa planerings-
logik i till exempel skolnedläggningsprocesser (Wänström 2013). Istället 
resulterar ofta medborgardialoger om till exempel skolnedläggningar eller 
kontroversiella infrastrukturprojekt i krav på folkomröstningar. När de sam-
talsdemokratiska processerna haverarar växer kraven på att den aktuella frågan 
avgörs i den demokratiform där det finns minst möjligheter till kompromisser 
och samförstånd: direkt röstdemokrati. 

Olika initiativtagare och anledningar till folkomröstningar
Svenska kommunala folkomröstningar kan ha två huvudsakliga initiativkäl-
lor. Möjligheterna för ledamöterna i kommunfullmäktige att ta initiativet till 
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en folkomröstning, ett institutionellt initiativ, fanns även innan de formellt 
lagfästes 1977. Enligt Björklund (1982) tenderar styrande politiker på såväl 
lokal som nationell nivå att efterfråga folkomröstningar när en fråga är svår-
hanterlig för de vanliga partisturkturerna. Mer specifikt kan det handla om att 
hantera en känslig politisk situation där det till exempel råder oenighet inom 
de politiska partierna. I det läget kan folkomröstningar vara ett sätt att få olika 
fraktioner att enas kring en alternativ beslutsprocess snarare än ett faktiskt 
beslutsinnehåll. Politiska parlamentariska beslutsfattare kan också använda 
folkomröstningar för att slippa ta ansvar för en känslig och infekterad fråga 
och istället få bort frågan från den politiska agendan (Björklund 1982; Lais-
ney 2012). I båda de här fallen blir folkomröstningarna således ett substitut 
för det representativa beslutsfattandet – parlamentarikerna använder folkom-
röstningsinstrumentet för att de själva inte vill eller förmår fatta ett beslut i 
vanlig parlamentarisk ordning. På nationell svensk nivå är folkomröstningen 
om kärnkraft 1980 ett exempel på en sådan fråga. Sprickan mellan de styrande 
borgerliga partierna men också inom och mellan de två socialistiska partierna 
medförde att det var omöjligt för den parlamentariska beslutsförsamlingen 
(Riksdagen) att fatta ett tydligt beslut i frågan. Utvägen för parlamentarikerna 
blev då att låta folket ta ställning i frågan och på så sätt undvika att på egen 
hand ta ansvar för den besvärliga situationen (se till exempel Ruin 1996).

Den andra huvudsakliga initiativkällan till folkomröstningar i svenska 
kommuner är medborgare som upplever att ett parlamentariskt beslut är fel-
aktigt och därför söker ett sätt att kringgå majoritetens parlamentariska makt 
i en fråga (Björklund 1982; Sätäle 2006). De i den svenska kommunallagen 
fastställda möjligheterna till ett förstärkt medborgarinitiativ utgör ett verktyg 
för missnöjda medborgare att påvisa för de politiska beslutsfattarna att beslu-
tet i fråga inte har ett brett stöd hos medborgarna. Möjligheten till förstärkt 
medborgarinitiativ i Sverige utgör således inget substitut till det formella 
kommunala parlamentariska beslutsfattandet. Det formella beslutet måste 
fortfarande fattas i kommunfullmäktige (eller ansvarig nämnd) och det parla-
mentariska beslutet behöver inte gå i linje med resultatet i folkomrösningen.

Komplexiteten försvårar maktförskjutningen till folket
Att ge folket möjlighet att direkt påverka det politiska beslutsfattandet kan ses 
som eftersträvansvärt i en styrelseform som går under beteckningen demokra-
ti, det vill säga ”folkstyre”. På nationell nivå i Sverige har vi dock endast haft 
fem folkomröstningar under perioden 1945 till 2006. Motsvarande nationella 
siffra för Schweiz var under samma period hela 169 medan Tyskland och Is-
land inte hade någon nationell folkomröstning alls under perioden 1945 till 
2006 (Jungar 2007). 

Folkomröstningar förutsätter ett medborgerligt politiskt engagemang och 
ett ökat politiskt engagemang är generellt väldigt positivt för demokratin 
(Verba, Schlozmann och Brady 1995; Putnam 1993; 2000). Studier har visat 
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att folkomröstningar, oavsett om de sker på lokal eller nationell nivå, kort-
siktigt bidrar till ett högre politiskt engagemang i form av bland annat ökat 
valdeltagande i allmänna val (Cebula och Combs 2011). Det finns dock en 
risk för att ett återkommande stort antal folkomröstningar skapar en allmän 
valtrötthet och därmed långsiktigt dämpar valdeltagandet även i de allmänna 
valen. I Schweiz var till exempel valdeltagandet i det senaste nationella parla-
mentsvalet 49,1 procent medan motsvarande siffror i Tyskland och Island var 
71,5 respektive 81,4 procent (Utrikespolitiska institutet 2013). 

Det finns ännu ingen forskning som påvisar ett liknande samband mellan 
antalet folkomröstningar och valdeltagande på svensk kommunal nivå. Det 
är emellertid inte svårt att hitta internationell forskning som indikerar att ett 
sådant samband skulle kunna existera eftersom folkomröstningar förutsätter 
att medborgarna generellt vill engagera sig mer. Neijens och van Praag (2006) 
hänvisar till exempel till studier som pekar på att komplexiteten och kraven på 
informationsinhämtande i de frågor som det folkomröstas om många gånger 
är större än vad den genomsnittliga medborgaren mäktar med. Medborgarna 
är många gånger inte villiga att långsiktigt avsätta den tid och energi som 
krävs för att förstå en frågas komplexitet och på ett välavvägt sätt rösta ja eller 
nej i fråga efter fråga. Det är till exempel vanligt att många medborgare initialt 
ställer sig positiva till ett specifikt förslag för att efterhand, när de börjar ta till 
sig informationen i frågan och börjar förstå frågans komplexitet, skiftar mot 
en mer oklar hållning. När väl röstningen ska ske är det inte ovanligt att ett 
initialt stöd har utvecklats till ett motstånd hos dem som haft möjlighet att 
göra sig tillräckligt insatta i frågan. 

Neijens och van Praag (2006) konstaterar samtidigt att komplexiteten 
gör att de folkvalda politikernas engagemang och vägledning därför är minst 
lika viktigt i folkomröstningar som i vanliga parlamentariska val. Matsusaka 
(2005) hävdar att medborgarna generellt inte behöver informera sig i detalj 
i folkomröstningar och att det istället många gånger räcker med tydliga väg-
ledningssignaler från de etablerade politikerna. Det här väcker emellertid en 
central fråga. Varför ska det organiseras folkomröstningar om medborgarna 
ändå inte förväntas sätta sig in i en fråga utan istället förväntas förlita sig på 
vägledningen från sina ”vanliga” politiska beslutsfattare?  

Laycock (2013) studerade tre brittiska folkomröstningar och konstaterade 
att de politiska partiernas påverkan på hur medborgarna röstar är svagare i 
folkomröstningar än i vanliga parlamentariska val. Hon påtalar dock att ett 
politiskt partis möjlighet att påverka väljarna ökar om partiet kommunice-
rar en tydlig och enig ståndpunkt i frågan, men att många folkomröstningar 
kommer till just därför att det inte finns en tydlig enighet i ett eller flera av de 
stora partierna. Att en fråga formellt flyttas bort från den ordinarie parlamen-
tariska beslutsarenan behöver emellertid inte betyda att de politiska partiernas 
makt i frågan minska. I nästa avsnitt kommer det att framgå att styrande 
politiker i vissa länder istället drar nytta av folkomröstningar för att uppnå 
specifika politiska syften.
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Lågt valdeltagande som ett led i en politisk strategi
Uleri (2002) studerade de 53 nationella folkomröstningar som genomfördes 
i Italien under åren 1970 till 2000. Uleri hävdar att det stora antalet folkom-
röstningar gjorde det än svårare för medborgarna att generera den tid och 
energi som det krävdes för att sätta sig in i alla frågor som det röstades om. 
Det här fick till följd att medborgarna i många fall kom att förlita sig än mer 
på de politiska partiernas ställningstaganden, det vill säga vad de ordinarie 
politiska beslutsfattarna tyckte. I Italien har man därutöver försökt att hantera 
de legitimitetsproblem som uppstår vid lågt valdeltagande med ett krav på 
ett 50 procentigt valdeltagande för att resultatet ska vara giltigt (Uleri 2002). 
Liknande så kallade kvorumkrav på en specifik nivå av valdeltagande finns i 
ytterligare tolv europeiska länder. Valdeltatandet är också generellt betydligt 
lägre i folkomröstningar än i vanliga parlamentariska val. En annan mindre 
vanligt förekommande form av så kallade kvorumkrav (minimikrav för att re-
sultatet ska anses legitimt) är att en viss andel av de röstberättigade måste rösta 
på det vinnande alternativet för att resultatet ska vara giltigt (Jungar 2007).

I Italien är den här sortens kvorumkrav något som de politiska partierna 
har kunnat utnyttja – politikerna har indirekt kunna bidra till att ett val-
resultat ogiltigförklarats genom att uppmuntra sina anhängare att inte rösta 
eller på andra sätt dra ner valdeltagandet. Upplever man som politiskt parti 
att uppförsbacken är för stor för att vinna en majoritet bakom det förslag 
som partiet förordar kan det vara enklare att se till att hela valresultatet ogil-
tigförklarats till följd av ett för lågt valdeltagande. Med 53 folkomröstningar 
på 32 år i Italien var intresset för folkomröstningarna ofta relativt lågt varvid 
partierna lärde sig att det här var en fruktbar strategi. Till exempel ogiltigför-
klarades alla 16 folkomröstningar under åren 1997 till 2000 till följd av att 
valdeltagandet var lägre än 50 procent (Uleri 2002). 

En utveckling mot att fler frågor behandlas i folkomröstningar skulle så-
ledes kunna få oönskade effekter där till exempel ett eller flera partier väljer 
att formellt avsäga sig sitt representativa parlamentariska ansvar för en fråga 
och istället skjuta över ansvaret till medborgarna (Sätäle 2006). I det samman-
hanget blir det tydligt att ansvaret för en politisk fråga inte bara handlar om de 
folkvalda politiska beslutsfattarnas möjligheter att fatta beslut i lätthanterliga 
frågor. Det handlar lika mycket om samma politiska beslutsfattares skyldighet 
att offentligt motivera och fatta beslut i frågor som är obekväma. Att lägga 
över ansvaret på medborgarna samtidigt som man informellt eftersträvar ett 
lågt valdeltagande kan följaktligen vara ett effektivt sätt för en kommunal 
politiker att få bort en besvärlig fråga från dagordningen. Den demokratiska 
vinsten av att organisera folkomröstningar är således inte självklar, vilket blir 
tydligt när frågan belyses från ett demokratiteoretiskt perspektiv.
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En krock mellan olika demokratiteorier
Det svenska politiska systemet, inklusive det på kommunal nivå, är uppbyggd 
kring representativa demokratiteoretiska principer. Medborgarna väljer vart 
fjärde år vilka partier och personer som ska representera dem i de politiska 
beslutsförsamlingarna. Demokratin, det vill säga folkstyret, är för det stora 
flertalet av medborgarna således begränsad till att bestämma den allmänna 
inriktningen på det politiska beslutsfattandet under den nästkommande man-
datperioden. En sådan allmän inriktning kan även inkludera en utvärdering 
av de politiska beslut som fattats under den senaste mandatperioden – om 
politikerna tidigare har visat sig förmögna att fatta och genomföra bra beslut.

Enligt den direkta demokratiteorin bör emellertid folkstyret vara betydligt 
mer omfattande än så – medborgarnas möjligheter till påverkan bör utvidgas 
till enskilda frågor. Den direkta demokratiteorin bygger emellertid fortfarande 
på antagandet att det bästa beslutsalternativet identifieras genom en kvanti-
tativ kraftmätning där det beslutsalternativ som får flest röster vinner oavsett 
hur bra det beslutsalternativet framstår i förlorarnas ögon. Den deliberativa 
demokratiteorin däremot har till stora delar vuxit fram som en reaktion på 
de kvantitativa tävlingsinriktade ansatserna i de representativa och direkt-
demokratiska teoribildningarna. Deliberera betyder ungefär att gemensamt 
överlägga (Svenska akademins ordlista 2013), eller om man så vill diskutera. 
Habermas (1994), den främsta förgrundsgestalten för den deliberativa demo-
kratiska teoribildningen, föredrar därför begreppet diskursiv demokrati för 
att på så sätt understryka diskussionens centrala roll i demokratin. Istället för 
att tävla om vilket beslutsalternativ som är bäst (populärast) förväntas såle-
des medborgarna enligt den deliberativa demokratiteorin idealt att vrida och 
vända på alla argument till dess att alla är överens om vad som utgör det bästa 
beslutsalternativet.   

En sådan renodling av de demokratiska perspektiven indikerar att det är 
svårt att förena deliberativa demokratiska ansatser med den direkta demo-
kratiteoretiska ansats som folkomröstningar är ett uttryck för. När grundtan-
ken med den deliberativa demokratin är att samtal medborgare emellan ska 
utmynna i en gemensam förståelse för vad som utgör det bästa alternativet 
framstår det som ett misslyckade om en fråga istället måste avgöras genom en 
omröstning. Sätäle (2011) framhäver därför deliberativa mini-demos som ett 
bättre alternativ än folkomröstningar när det gäller att ta tillvara medborgar-
nas åsikter i en specifik fråga. En mini-demo utgörs av en statistiskt represen-
tativt utvald grupp medborgare som accepterar en inbjudan att tillsammans 
med experter och intressenter diskutera och gemensamt identifiera ett besluts-
förslag (jämför Dahl 1989 och Fishkin 2009). 

Det finns emellertid åtminstone två stora frågetecken kring deliberativa 
mini-demos. Medborgare som får möjlighet att under en tid sätta sig in och 
diskutera frågan med såväl experter som intressenter får visserligen generellt 
bättre möjligheter att förstå frågans komplexitet än de medborgare som ”bara” 
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röstar i en folkomröstning. Frågan är dock om den utvalda gruppen medbor-
gare har bättre förutsättningar att sätta sig in i en fråga än de folkvalda politi-
ker som i sitt dagliga arbeta hanterar alla kommunens frågor och den helhet 
som alla de frågorna tillsammans skapar. Ett annat potentiellt problem är att 
demografisk representativitet i en mini-demo inte behöver vara en garant för 
att processen genererar den politiska förankring och allmänna förståelse som 
eftersträvas. Alla personer med en liknande demografisk bakgrund behöver 
inte besitta liknande politiska värderingar och politiska åsikter. I riksdagsva-
let 2010 ökade visserligen de socioekonomiska skillnaderna i röstandet. Trots 
det röstade till exempel endast 47 procent av arbetarklassen på det parti som 
formellt anser sig företräda arbetarklassen, dvs. Sveriges Socialdemokratiska 
Arbetarparti (SCB 2011, s. 95).2

Ett positivt mellanläge
Sätäle (2011) hävdar att folkomrösningar och andra former av medborga-
rinitiativ potentiellt kan bidra till en bred diskussion i en fråga som annars 
inte skulle diskuteras på ett lika omfattande sätt. Den sortens positiva effekter 
tenderar främst att uppstå när medborgarna själva, snarare än de förtroende-
valda politikerna, tar initiativet till en folkomröstning. I det sammanhanget 
blir det dock tydligt att det inte är folkomröstningsinstrumentet i sig som 
utgör det deliberativa demokratiska instrumentet – det är snarare det faktum 
att medborgarna lyfter upp en fråga på den offentliga politiska agendan som 
generar det positiva deliberativa effekterna. Smith och Tolbert (2004) hävdar 
på ett liknande sätt att ett ökat medborgerligt engagemang samt inte minst 
ökade kunskaper i den aktuella frågan är minst lika viktig som resultatet av 
själva folkomröstningen.  

Det här väcker emellertid frågan om medborgarinitiativet nödvändigtvis 
måste vara just en folkomröstning. Kan det inte lika gärna vara ett annat 
instrument som bygger på ett medborgerligt engagemang, som genererar en 
offentlig debatt och som tvingar politiker att hantera, diskutera och ta for-
mell ställning i en fråga? Det viktiga ur ett sådant deliberativt perspektiv är 
följaktligen inte hur och vilka som fattar det formella beslutet. Istället är det 
viktigt att säkerställa att en offentlig debatt förs kring en specifik fråga – att 
argumenten får stötas och blötas offentligt och att de representativa politiska 
beslutsfattarna offentligt motiverar sina ställningstaganden innan de formella 
besluten fattas. Möjligheter för medborgare att ta initiativ till att en fråga får 
en parlamentarisk behandling utgör ett exempel på det.

Det finns flera exempel på hur den här sortens medborgarinitiativ har 
applicerats på nationell nivå. I Finland finns det möjligheter för medborgana 
att genom en avancerad form av namninsamling på bland annat webbsidan 
”medborgarinitiativ.fi” kräva att det nationella parlamentet behandlar en spe-
2 Fem procent av arbetarklassen röstade på Vänsterpartiet, det vill säga det andra partiet 

som historiskt gjort anspråk på att företräda arbetarklassen.
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cifik fråga. Det här har bland annat resulterat i att de finska riksdagsledamö-
terna har tvingats diskutera och offentligt ta ställning i den kontroversiella 
frågan om hbtq-rättigheter, vilket var en fråga som många finska parlamen-
tarikerna länge hade försökt att undvika (Sveriges Radio 2013). Ett liknande 
exempel på den här sortens medborgarinitiativ är webbsidan ”manaballs.lv” 
där medborgarna i Lettland har möjlighet att skriva ett lagförslag. Om till-
räckligt många medborgare aktivt stödjer förslaget på webbsidan leder det till 
en behandling i det lettiska parlamentet. 

Figur 1 beskriver de teoretiska möjligheterna att kombinera ett medbor-
gerligt engagemang med ett representativt politiskt helhetsansvar – att det ena 
inte behöver utesluta det andra. I flertalet svenska kommuner finns det redan 
möjligheter att lämna in ett förslag på en åtgärd i en fråga till kommunfull-
mäktige. Den specifika formen för det här kan säkerligen förbättras men teo-
retiskt sett har den här sortens medborgarinitiativ förutsättningar att generera 
de positiva deliberativa effekter som till exempel Sätäle (2011) efterlyser. 
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med politiskt helhetsansvar

I en kommunal kontext skulle det kunna handla om att medborgarna till 
exempel lyfter frågan om kommunalt ekonomiskt stöd till en elitidrottsklubb 
eller idrottsarena – en fråga där inte sällan lokala politiska makthavarna i det 
tysta försöker hjälpa elitidrottsklubbar. Styrningen av kommunala bolag är 
ett annat område där de styrande kommunala politikernas brist på offentligt 
förd debatt inte alltid lever upp till medborgarnas förväntningar på tydliga 
offentliga ställningstaganden. Försök att hålla en skolnedläggningsdiskussion 
borta från den publika offentliga beslutsarenan (fullmäktige) och istället bara 
fatta ett beslut i den berörda kommunala nämnden är ett annat exempel på en 
strategi som skulle kunna motverkas med hjälp att ett medborgarinitiativ till 
en parlamentarisk behandling i kommunfullmäktige. Medborgarinitiativ till 
parlamentarisk behandling kan således vara ett sätt för medborgarna att föra 
upp en för dem viktig fråga på den offentliga dagordningen samtidigt som de 
folkvalda representativa beslutsfattarnas ansvar och skyldigheter i det formella 
beslutsfattandet understryks.  
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Sammanfattande kommentar
Fyra år innan kommunallagen gav utrymme för förstärkt folkinitiativ kon-
staterade Wallin i sin studie av svenska kommunala folkomröstningar att de 
”kommunala beslutsfattarna anammat en strängt tillämpad grindvaktsfunk-
tion” och att folkomröstningar därför inte har blivit något ”kraftfullt tillskott 
till kommunernas demokratiutveckling” (2007, s. 237–8). Utvecklingen med 
kommunala folkomröstningar sedan 2011 har knappast förändrat den bil-
den – folkomröstningar är kontroversiella och komplexa instrument när den 
formella makten är koncenterarad till de representativa politiska arenorna. 
Den internationella litteraturen som har behandlats i det här kapitlet pekar 
på några av de utmaningar som finns kring användandet av folkomröstningar 
som ett demokratiskt instrument. Det är dock alltför tidigt att helt döma ut 
folkomröstningar i den kommunala politiska beslutsprocessen – inte minst 
eftersom möjligheterna till förstärkt folkinitiativ bara har funnits i tre år. Be-
hovet av forskning kring kommunala folkomröstningar och inte minst alter-
nativen till desamma framstår därmed som fortsatt stort.  
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