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The aim of this essay is to study the development of democracy in the Halland province, with 
focus on participating measures. First and foremost to test earlier research about the causes of the 
development of democracy, which says that the work takes place with obvious variation between 
the municipalities and that it is caused by economic resources and experienced problems in the 
democracy. The purpose is also to conduct a general discussion about the conditions and effects 
of the development. 
 
Thus the method can be characterised as theory consuming because I as far as possible assume 
the method that has been used in earlier research. Still, my study is limited to the six 
municipalities of the Halland province and is therefore a study of few cases. One person in each 
municipality has been interviewed in order to collect a list of all the measures that have been 
carried out. This material has been analyzed with a variety of variables.  
 
The results points out that neither economic resourses nor experienced problems in the 
democracy can be considered as satisfactory causes, at least not in these six cases. Instead, the 
results tell that the incidence of driving forces and real enthusiasts is a better explanation, which 
together with a well-functioning local government administration are the most important factors 
for achieving positive effects in the participating democracy.  
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1 Inledning 
Den svenska demokratidebatten har de senaste åren till stora delar handlat om i vilka former och i 

vilken utsträckning som medborgarna bör deltaga i den politiska processen. Diskussionen kretsar 

ofta kring begreppen valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Den första kan 

sägas vara den form av demokrati som varit stabil i Sverige under många år. Medborgarna har 

gjort sin röst hörd vid valurnorna och däremellan har deltagandet utanför de politiska partierna 

varit relativt lågt. Det senaste decenniet, eller de två senaste, har bilden dock förändrats. 

Sjunkande valdeltagande, lägre förtroende för politiker, sjunkande medlemsantal i de politiska 

partierna och ökat avstånd mellan väljarna och de valda är några orsaker som ligger bakom den 

växande oron för den svenska representativa demokratin. (Gilljam m.fl., 2004; Gilljam & 

Hermansson, 2003; SOU 2000:1; SOU 2001:48). 

 

Regeringens långsiktiga målsättning är att medborgarna skall ha goda möjligheter att delta 

i och påverka den politiska processen. Ett direkt medborgerligt inflytande i dess olika 

former måste främst utformas lokalt och underifrån.  

Prop. 2001/02:80:48 

 

Citatet ovan är hämtat från regeringens proposition Demokrati för det nya seklet (Prop. 

2001/02:80) där det föreslås nya vägar för att stärka den svenska demokratin. Åtgärderna är till 

stora delar hämtade från de två sistnämnda demokratiteorierna, dvs. deltagar- och deliberativ 

demokrati. För att fylla de hål som uppstått i den representativa demokratin så anses det vara av 

stor vikt att öka medborgarnas deltagande och inflytande i den politiska processen. Åtgärder för 

att tillgodose detta är i första hand kommunernas ansvar. Demokratiutredningens slutbetänkande 

En uthållig demokrati! � Politik för folkstyrelse på 2000-talet (SOU 2000:1) levererade många 

förslag på åtgärder och låg även till grund för regeringens ovan nämnda proposition. I 

slutbetänkandet argumenterades för en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter (SOU 

2000:1:23). 

 Under 2000-talet har det således blivit allt vanligare att de svenska kommunerna aktivt 

arbetar med olika former av demokratiutveckling för att leva upp till regeringens målsättning om 

en vital demokrati med engagerade och deltagande medborgare, även om vissa av dessa åtgärder 
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riktar sig direkt mot att stärka den representativa demokratin. Dock sker demokratisatsningarna 

på olika sätt i olika kommuner, både när det gäller typ av åtgärd och åtgärdernas antal.  

 Det finns forskning som säger att kommunernas demokratiutveckling främst bestäms av 

ekonomiska resurser och upplevda demokratiproblem kopplade till kommunens storlek, samt att 

satsningarna är misslyckade och att den positiva effekten på den svenska demokratin har uteblivit 

(Gilljam & Jodal, 2005). Det är främst dessa resultat som ligger till grund för denna uppsats, i 

vilken jag undersöker arbetet med demokratiutveckling i de sex halländska kommunerna. I första 

hand för att testa tidigare forskning rörande demokratiutvecklingens orsaker. I andra hand för att 

se vad kommunerna anser vara de mest grundläggande verktygen i demokratisatsningarna och 

vad som behövs för att skapa förutsättningar för medborgerligt deltagande och inflytande. 

 

1.1 Problemområde 
Som beskrivet ovan är de flesta överens om att den svenska representativa valdemokratin på 

många sätt har försvagats. De åtgärder som föreslås har ofta sitt ursprung i den 

deltagardemokratiska teorin och i den deliberativa demokratin. Grundtanken är att aktiva och 

engagerade medborgare som deltar i en demokratisk process blir mer insatta och toleranta, vilket 

i sin tur leder till ökade demokratiska värden (Gilljam & Jodal, 2005:2; Adman, 2006:162). 

Deltagardemokraternas åsikt är att medborgarna ska få vara med och påverka i så stor 

utsträckning som möjligt, inte minst när det handlar om frågor som ligger nära medborgaren 

personligen. Det deltagardemokratiska idealet är att så många som möjligt är med så ofta som 

möjligt i den politiska processen. Nu brukar det vanligtvis inte argumenteras för att 

valdemokratin skall ersättas av deltagardemokratin, utan snarare att deltagardemokratiska inslag 

är ett bra komplement (Gilljam & Hermansson, 2003:19).  

 

I vilken form är det då tänkt att medborgarna skall deltaga i den politiska processen? 

Medborgerligt deltagande och inflytande är ämnat att ske på lokal nivå. Många kommuner 

arbetar med exempelvis olika typer av brukarinflytande och rådsorgan (skola, omsorg, företrädare 

för särskilda grupper i kommunen, et cetera), medborgarförslag i kommunfullmäktige och öppna 

fullmäktigemöten med möjlighet för allmänheten att ställa frågor. Det är dock upp till 

kommunerna själva att bestämma om de ska satsa på demokratiutveckling och i så fall i vilken 

form.  
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Forskarna vid den statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har gett ut tre 

rapporter där de undersökt demokratiutvecklingen i de svenska kommunerna. Det konstateras att 

demokratiutvecklingen sker med stor variation mellan kommunerna utan några särskilt 

genomtänkta principer (Gilljam m.fl., 2004:4). Orsakerna till kommunernas satsningar är främst 

ekonomiska resurser, upplevda demokratiproblem och förekomst av eldsjälar (ibid. s.36). Dessa 

resultat grundar sig på statistiska undersökningar av alla svenska kommuner vilket innebär att det 

naturligtvis finns en viss grad av generalisering. Därför anser jag att det torde vara intressant att 

testa denna teori på ett färre antal kommuner för att se om resultatet blir det samma.  

 Ytterligare en intressant aspekt är vad som egentligen menas med deltagande och inflytande. 

Det är ju dessa två begrepp som av medborgarna måste upplevas som positiva och meningsfulla 

för att ökade demokratiska värden skall kunna uppnås. Om medborgarna upplever att deltagandet 

inte ger något reellt resultat finns risken att demokratiutvecklingen får närmast motsatt effekt mot 

det som eftersträvas. I demokratiutredningen står: 

 

Det är inte vilket deltagande som helst vår demokratiuppfattning åsyftar. Den bygger på att 

varje medborgare tillförsäkras ett inflytande, dvs. ett deltagande med reella 

påverkansmöjligheter i sikte. Processer som har en chans att ge inflytande över beslut.  

SOU 2000:1:35 

 

Det är dock tveksamt om medborgarna i särskilt många fall verkligen har så stort inflytande att 

det direkt påverkar utgången av ett beslut. De flesta former av deltagardemokratiska åtgärder 

innebär på sin höjd att medborgarna har möjlighet att påverka genom att framföra sin åsikt till de 

beslutsfattande. Själva beslutet tas fortfarande av politiker och tjänstemän i en mer eller mindre 

skyddad verkstad. Men att mäta demokratiutvecklingsåtgärdernas kvalitet och effekter är svårt. 

Däremot är det möjligt att undersöka kommunernas egen syn på arbetet och därefter granska och 

analysera materialet för att kunna göra ett uttalande på ett mer allmänt plan om kommunernas 

demokratisatsningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
I ovanstående stycken har jag försökt att klargöra problemområdet i vilket arbetet med kommunal 

demokratiutveckling kan placeras in. I stort sett alla de svenska kommunerna arbetar på ett eller 
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annat sätt med någon form av demokratiförnyelse. Enligt forskning (se Gilljam m.fl., 2003; 

Gilljam m.fl., 2004) sker detta arbete utan några egentligen genomtänkta principer för vad som 

vill uppnås. Forskarna menar att demokratiutvecklingsåtgärderna är som ett smörgåsbord där 

kommunerna kan välja fritt och �huller om buller�. Arbetet orsakas främst av ekonomiska 

resurser och upplevda demokratiproblem. 

 

Syftet med denna uppsats är därför att på ett teorikonsumerande sätt undersöka om dessa 

teorier/resultat stämmer in på Hallands sex kommuner. Vilka faktorer orsakar 

demokratiutveckling sett till antal åtgärder? Vidare ämnar uppsatsen undersöka vilka 

förutsättningar som krävs för en lyckad demokratiutveckling samt att se om det stämmer överens 

med den syn som finns hos de kontaktade kommunala representanterna.  

 

Målsättningen är att detta sammantaget skall resultera i en övergripande granskning av de 

halländska kommunernas demokratiutvecklande arbete utifrån ett deltagardemokratiskt 

perspektiv. Metoden för undersökningarna beskrivs i nästföljande metodkapitel. 

Följande frågeställningar ligger till grund för uppsatsen: 

• Vilka likheter och skillnader i demokratiutvecklande arbete finns att skönja mellan 

Hallands sex kommuner? 

• Vilka faktorer orsakar demokratiutveckling operationaliserat som antal åtgärder? 

• Vilka åtgärder uppfattas av kommunerna som särskilt viktiga? 

 

1.3 Tidigare och aktuell forskning 
Ibland framstår det som att demokratiutveckling i de svenska kommunerna är ett nytt fenomen, 

vilket är felaktigt. Utveckling i kommunerna har skett på många olika sätt ända sedan 

lagfästandet av de moderna kommunerna år 1862 (Johansson m.fl., 2001:8ff) Ett exempel är den 

kommunblocksreform som gjordes 1954-1970 i syfte att underlätta genomförandet av en 

nationell välfärdspolitik (Montin, 2004:10). De demokratiska aspekterna har hela tiden varit 

närvarande och vid reformen diskuterades de risker som kunde uppstå med färre antal 

förtroendevalda och fler tjänstemän (antalet förtroendevalda minskade från ungefär 125 000 år 

1962 till ungefär 50 000 år 1974) (Klasson, 2000:35). Det var vid denna tidpunkt som 

diskussionen om kommunal demokrati startades på allvar. Tidigare forskning inom detta område 
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lyste med sin frånvaro, men 1966 sjösattes ett stort statsvetenskapligt projekt som syftade till att 

forska kring just kommunblocksreformen (Johansson m.fl., 2001:16-17). Det kom att handla 

minst lika mycket om effektivitets- som demokratiaspekter. Men med kommunernas ökade 

administration och tjänstemännens större inflytande över politiken fanns det risk för s.k. 

tjänstemannavälde och flera åtgärder sattes in för att stärka den representativa demokratin 

(Montin, 2004:11). Under denna tid men kanske framförallt under 1980-talet började frågorna 

också handla om hur medborgarnas möjlighet till deltagande och inflytande kan förbättras, t.ex. 

genom så kallat brukarinflytande, men det var egentligen inte ett ifrågasättande av den 

representativa demokratin utan snarare ett komplement till densamma. Utvecklandet av det 

medborgerliga deltagandet och inflytandet kan också �ses som uttryck för en genomgripande 

värderingsförskjutning i det svenska samhället, från en samhällscentrerad mot en individcentrerad 

demokratisyn� (Klasson, 2000:34).  

 De försök och åtgärder som genomförs i de svenska kommunerna syftar till att öka 

medborgarnas delaktighet och inflytande. Dessa har alltså pågått under flera decennier men kan 

sägas ha intensifierats under slutet av 1990-talet och är idag i full gång på bred front. Projekten 

kan vara inriktade mot olika områden, t.ex. allmänt medborgarorienterade eller territoriellt 

orienterade (Montin, 2004:145). Bland dem som är medborgarorienterade och vanligt 

förekommande kan medborgarinitiativsrätt, brukarråd och användandet av IT i olika former 

nämnas. Det övergripande syftet är naturligtvis att fånga upp medborgarna i den kommunala 

politiken utanför partierna.  

 

Det senaste stora svenska forskningsbidraget inom demokrati och deltagande är Deltagandets 

mekanismer - Det politiska engagemangets orsaker och konsekvenser (Esaiasson & Westholm, 

2006). Antologin ingår i forskningsprogrammet Demokratins mekanismer där syftet är att 

undersöka hur den svenska demokratin fungerar och hur den skulle kunna fungera ännu bättre. 

Boken Deltagandets mekanismer tillhandahåller analyser som är baserade på datamaterial, 

närmare bestämt i första hand på de medborgarundersökningar som gjorts från 1987 och framåt. I 

ett flertal kapitel redovisas orsaker till medborgarnas deltagande och i tre kapitel presenteras 

deltagandets konsekvenser. Ett av dessa tre kapitel behandlar just kommunala 

demokratisatsningar (Gilljam & Jodal, 2006), vilket också ingår i forskningsprojektet Den lokala 

demokratins potential vid Göteborgs universitet. Framförallt är det de tre rapporter och dess 
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resultat som ingår i detta projekt som uppsatsen kommer att lägga störst vikt vid (se Gilljam m.fl., 

2003; Gilljam m.fl., 2004; Gilljam & Jodal, 2005). Dessa har delvis presenterats tidigare, men jag 

upprepar en kort sammanställning. Svenska kommuners demokratiutvecklande arbete 

• sker med en klar variation mellan kommunerna 

• sker utan några särskilt genomtänkta principer 

• bestäms främst av ekonomiska resurser, upplevda demokratiproblem samt förekomst av 

eldsjälar 

• har inte resulterat i en mer vital demokrati vilket innebär ett nederlag för den 

deltagardemokratiska teorin 

 

Forskningsresultaten visar alltså att den starka tron som funnits till demokratiutveckling i stort, 

och i synnerhet till deltagardemokratiska åtgärder, kanske bör ifrågasättas. Om det 

demokratiutvecklande arbetet som hittills har skett i de svenska kommunerna inte har skapat en 

mer vital demokrati så kanske det i framtiden först och främst bör inriktas på att stärka den 

representativa demokratin. Viktigt att återigen påpeka är att sådana åtgärder naturligtvis 

genomförs idag, men i många fall är satsningarna mer fokuserade mot att öppna upp möjligheter 

för medborgerligt deltagande. För den deltagardemokratiska teoribildningen innebär dessa 

resultat ett bakslag men samtidigt skall det sägas att det är komplicerat att mäta deltagandets 

konsekvenser.  

 Peter Esaiasson skriver att vardagsmissnöje minskar medborgarnas känsla av lojalitet mot 

staten, men att denna känsla motverkas av deltagande. Detta gäller vare sig om önskemålen blir 

uppfyllda eller inte, så länge medborgaren har �blivit bemött på ett proceduriellt korrekt sätt� 

(Esaiasson, 2006:200). Pessimisternas svar är just att det inte finns tillräckliga bevis och att 

osäkerheten kring de statistiska resultaten är stor. Därför lär vi få vänta ytterligare ett tag innan vi 

kan dra säkra slutsatser på ett mer omfattande material. 

 

En stundtals pessimistisk bild ges även av Tom Nilsson som i boken Till vilken nytta? Om det 

lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser (Nilsson, 2005) studerar det 

svenska demokratiarbetet och det politiska deltagandet på kommunal nivå. Nilsson delar in det 

lokala deltagandet i tre kategorier utifrån en institutionaliseringsdimension; de integrerade 

(partiarbete, val och folkomröstningar), de inympade (medborgarråd, brukarråd, 
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medborgarförslag, m.fl.) och de fristående (föreningar, proteströrelser och bygderörelser) 

deltagarformerna. Dessa former karaktäriseras och dess demokratiska effekter diskuteras. Alla 

enskilda deltagarformer analyseras utifrån en tvågradig konfliktdimension och kan därför 

placeras in under antingen hög eller låg konfliktgrad. Enligt Nilsson är det framförallt deltagande 

som präglas av hög konfliktgrad som utvecklar medborgarnas färdigheter eftersom de då lär sig 

att debattera, kompromissa och ta ansvar. Dock har det konfliktlösa deltagandet, särskilt i form av 

allmänna val, en oersättlig roll i den svenska demokratin (Nilsson, 2005:174). I sin studie 

kommer han fram till att de olika formerna ger olika effekter, vilket är positivt och även 

nödvändigt eftersom dagens komplexa politiska system troligtvis kräver ett komplext och 

kompletterande deltagande som möjliggör ökad insyn, ökat ansvarsutkrävande och ökat 

medborgerligt ansvarstagande (ibid. s.175-176). De positiva effekterna är dock kraftigt beroende 

av att det finns en politisk vilja som även har förankring i förvaltningen. I många fall har de 

deltagardemokratiska åtgärderna misslyckats just beroende på att den politiska institutionen och 

organisationen inte varit mottaglig för eller helt enkelt inte har givit påverkansförsöken adekvata 

förutsättningar för att kunna fungera på ett tillfredställande sätt.  

 Nilsson har även analyserat den svenska demokratipolitiken och den offentliga retoriken, 

och finner att den offentliga retoriken har förändrats på så sätt att medborgarnas medverkan allt 

mer lyfts fram som en central del. Det finns dock en tydlig diskrepans mellan åtgärderna i 

retoriken och verklighetens åtgärder. I den offentliga retoriken värdesätts det lokala och 

individuella deltagandet men i praktiken är det representativa styrelseskicket fortfarande starkt 

förankrat vilket i många fall stänger dörren för de deltagardemokratiska åtgärderna. Men det är 

möjligt att de mentala föreställningarna och värdegrunderna successivt håller på att förändras, 

vilket längre fram kanske innebär att den demokratiska diskursen och den offentliga retoriken 

faktiskt återspeglas i det praktiska arbetet (ibid. s.178-179). Men då krävs det att vi drar lärdomar 

av de försök som gjorts, att vi vågar öppna upp offentligheten för medborgarna samt att vi har en 

förvaltning som kan och vill medverka (ibid. s.180, min kursivering).    

  

1.4 Urval och avgränsningar 
Jag redovisar här mina motiveringar när det gäller val av fall och de beslut jag tagit gällande 

undersökningens avgränsningar. En del av den kommunala information som här redovisas hör 

kanske egentligen hemma i metodkapitlet, men jag har ändå valt att inkludera informationen för 
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att på ett bättre sätt tydliggöra de argument som ligger bakom de val jag gjort. Det gäller 

framförallt för nedanstående urvalsdiskussion. 

 

1.4.1 Urval 

De fall som jag använder mig av i min studie är alltså Hallands sex kommuner, vilka är 

Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg. Detta val grundar sig på att jag 

vill ha kommuner med variation när det gäller invånarantal. Eftersom min studie ämnar 

undersöka om det är ekonomiska resurser som bestämmer omfattningen av demokratiutveckling, 

så måste jag ha ett antal kommuner där de ekonomiska resurserna skiljer sig åt. Ekonomiska 

resurser är operationaliserat som totala skatteintäkter, och en kommun med många invånare har 

därför större skatteintäkter än en kommun med färre invånare. Befolkningsmängden i Hallands 

kommuner är klart varierande (se tabell 1.1), och därmed får jag variation i kommunernas 

ekonomiska resurser. Även de andra variablerna som testas i min jämförande analys uppvisar 

inbördes skillnader vilket är nödvändigt för att kunna urskilja eventuella mönster.  

 Utöver dessa skillnader hade det varit optimalt om kommunerna uppvisade så stora likheter 

som möjligt eftersom uppläggningen av den jämförande undersökningen motiveras utifrån en 

mest lika-design (most similar system design). Den innebär att fallen är �allt annat lika� 

(Esaiasson m.fl., 2004:110), vilket betyder att förutom förklaringsfaktorn, alltså den oberoende 

variabeln, så är fallen så lika varandra som möjligt. Nu finns det säkerligen en mängd variabler 

där de halländska kommunerna skiljer sig åt och det framstår kanske som märkligt att motivera 

urvalet utifrån en mest lika-design. Men jag menar att det trots allt finns flera aspekter som talar 

för just detta val. Kommunerna ingår i samma län och region vilket borde innebära att politiska 

och organisatoriska samarbeten kommunerna emellan är vanligt förekommande, dvs. jag tror att 

det är troligare att kommuner inom samma län och region tar intryck av varandra och även 

utbyter erfarenheter, än att detta sker med kommuner i andra geografiska nätverk.  

 

Vad gäller invånarnas valdeltagande till kommunernas fullmäktige så ligger de sex kommunerna 

ganska nära varandra. I 2006 års val låg Hylte lägst med 77,4% och Kungsbacka i topp med 85% 

(Demokratidatabasen). Det demokratiska deltagandet i form av val till kommunfullmäktige 

skiljer sig alltså inte nämnvärt mellan kommunerna. En annan aspekt som ibland lyfts fram när 

det talas om demokratiproblem är antalet invandrare i förhållande till kommunens totala 
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befolkning, med andra ord integrationsproblem. Det kan förstås vara svårt att avgöra vad som 

skall anses vara stor skillnad i detta sammanhang, men de halländska kommunerna är 

förhållandevis lika när det gäller utrikes födda i procent av kommunens totala befolkning. Det 

skiljer sju procentandelar mellan den kommun med lägst andel utrikes födda (Kungsbacka, 6%) 

och de två kommuner som har högst andel (Halmstad och Hylte, 13%) (SCB). Detta kan ju dock 

vara en möjlig förklaringsfaktor till demokratiutveckling (alltså att satsningar görs för att 

integrera invandrare i den kommunala politiken. Se Gilljam m.fl., 2004:21-22). 

 

De politiska maktförhållandena ser till viss del något olika ut i kommunerna. Falkenberg, 

Kungsbacka, Laholm och Varberg har alla haft borgerlig majoritet i kommunfullmäktige under 

den föregående mandatperioden (2002-2006), och har det även under nuvarande mandatperiod. 

Halmstad har idag borgerlig majoritet, men under föregående mandatperiod innehades makten av 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI). I Hylte kommun 

har det varit mer splittrat. Åren 2002-2006 hade de borgerliga partierna 24 mandat mot 23 för 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. SPI fick 2 mandat. Men det var 

Kristdemokraterna, Miljöpartiet och SPI som stod i opposition mot de övriga. I valet 2006 fick de 

borgerliga partierna tillsammans 19 mandat. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick 

tillsammans 13 mandat (s=12, v=1), medan partiet Kommunens Väl fick 11 mandat 

(www.val.se). De borgerliga partierna är dock inte enade och Kommunens Väl kan sägas vara ett 

fristående parti som samarbetar med båda blocken.  

 Fyra av de sex kommunerna har alltså haft borgerlig majoritet i kommunfullmäktige sedan 

år 2002. Att alla kommuner inte har haft samma politiska sammansättning i kommunfullmäktige 

ser jag dock inte som ett problem som stjälper mitt urval. Den politiska sammansättningen i 

fullmäktige kan ju tänkas vara en förklaringsfaktor till demokratiutveckling, varför det faktiskt 

kan vara lämpligt med viss variation mellan kommunerna. Om samband mellan det politiska 

styret och demokratiutveckling kan skådas så borde i så fall Halmstad och Hylte vara de 

kommuner som skiljer sig från de övriga. 
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Tabell 1.1. Kommunernas befolkningsmängd och politiska majoritet i kommunfullmäktige. 

 Befolkningsmängd                   Politisk majoritet 
  2002-2006 2006-2010 
Falkenberg 39 874 Borgerlig Borgerlig 
Halmstad 88 958 S, Mp, SPI Borgerlig 
Hylte 10 371 V, S, Mp, C, Fp, M ? 
Kungsbacka 71 044 Borgerlig Borgerlig 
Laholm 23 153 Borgerlig Borgerlig 
Varberg 55 459 Borgerlig Borgerlig 
 
Förklaring: Befolkningsmängd är beräknad för 31 december 2006 (www.webor.se). I begreppet borgerlig majoritet 
ingår följande partier: Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. För övriga kommunala 
uppgifter, se tabell 3.1 på sidan 24 i resultatkapitlet. 
 

1.4.2 Avgränsningar 

Några direkta avgränsningar i tid har inte gjorts när det gäller kommunernas arbete med 

demokratiutvecklande arbete. Som tidigare nämnts så var det först i början av 2000-talet som 

många av dagens demokratiutvecklande åtgärder togs i bruk, men flera av dem kan också ha 

blivit införda längre bakåt i tiden. Eftersom kommunerna troligtvis har arbetat i olika takt med 

demokratiutveckling så anser jag att det vore fel att avgränsa undersökningen till ett visst datum 

och årtal. Demokratiutredningen (SOU 2000:1) och regeringens proposition (Prop. 2001/02:80) 

ligger ju till stora delar som grund för många av åtgärderna, så troligt är att det blir en mer eller 

mindre naturlig avgränsning på cirka 10-15 år tillbaka.  

 Sedan återstår frågan om vad som skall räknas som demokratiutvecklande åtgärder. 

Demokrati är ju ett brett begrepp och egentligen skulle det gå att hävda att allt som kommunerna 

arbetar med på ett eller annat sätt handlar om demokrati. I denna uppsats ligger dock fokus först 

och främst på åtgärder som syftar till att öka det medborgerliga deltagandet och inflytandet, men 

inom begreppet demokratiutveckling kommer även åtgärder som syftar till att stärka den 

representativa demokratin att räknas. Det kan ju tänkas att någon av kommunerna har satsat 

mycket resurser på demokratiutveckling, men främst i syfte att stärka den representativa 

demokratin och inte så mycket på att ge möjligheter till medborgarna att deltaga genom 

påverkansförsök eller direktdemokrati. Dessa åtgärder måste ändå ingå i undersökningen 

eftersom ingen åtgärd kommer att rankas som mer eller mindre värd än någon annan när de 

kontrolleras mot kommunernas statistiska variabler.   
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I huvudsak utgår jag från den tabell av demokratiutvecklande åtgärder som går att finna i de tre 

rapporterna från Göteborgs Universitet (se exempelvis Gilljam m.fl., 2004:3), men jag har också 

gett kommunerna möjligheten att själva ge exempel på ytterligare åtgärder som de har genomfört. 

Men eftersom min undersökning utgår från de resultat som redovisas i de tre rapporterna så vill 

jag i största möjliga mån också utgå från samma typer av åtgärder. De åtgärder som finns i deras 

lista redovisas i delkapitel 2.2.  

 

1.5 Disposition 
Denna uppsats är indelad i följande fem kapitel: (1) Inledning, (2) Teori, metod och material, (3) 

Resultat, (4) Analys och (5) Sammanfattning.  

 Detta kapitel 1 är en inledande beskrivning av vad uppsatsen handlar om. Tanken är att det 

skall fungera som en introduktion till och ett klargörande över det problemområde i vilket 

uppsatsen kan placeras in, vilket också leder fram till uppsatsen syfte och frågeställningar i 

delkapitel 1.2. Efter det följde en presentation av tidigare och aktuell forskning inom området. 

Avslutningsvis redogörs för de urval och avgränsningar som har gjort, t.ex. varför just dessa sex 

fall har valts att studera vilken typ av demokratiutvecklande åtgärder som ingår i undersökningen.   

 Kapitel 2 handlar om uppsatsens metodologiska aspekter. I delkapitel 2.1 redogörs för de 

teorier som har präglat och bestämt inriktningen för denna uppsats. Först görs en genomgång av 

den allmänna deltagardemokratiska teorin och sedan följer teorier om demokratiutvecklingens 

orsaker och effekter. I delkapitel 2.2 presenterar jag den metod som använts samt för en 

diskussion om vilka fördelar och nackdelar som detta för med sig. Sist i detta kapitel återfinns 

således delkapitel 2.3 där jag försöker att så tydligt som möjligt beskriva det tillvägagångssätt jag 

använt mig av i insamlandet av material och data. 

 Kapitel 3 innehåller alla de resultat som jag fått fram genom insamlandet av material. 

Inledningsvis finns en tabell med all kommunal statistik som senare används i de jämförande 

analyserna. Varje kommun blir sedan presenterad var för sig med en lista över de 

demokratiutvecklande åtgärder som blivit genomförda.  

 I kapitel 4 sker analyserna av de resultat som materialinsamlingen frambringat. Kortfattat 

diskuteras likheter och skillnader mellan kommunerna och sedan görs sex olika jämförande 

analyser, där två behandlar ekonomiska resurser och tre behandlar upplevda demokratiproblem. 

Den sjätte är en samlad analys av samtliga variabler. Längre fram beskrivs och presenteras den 



 

 12

kompletterande korrelationsanalysen innan kapitlet övergår i en redogörelse och diskussion kring 

vilka åtgärder som anses vara mest betydelsefulla samt vilka förutsättningar som kan leda till 

positiva effekter i demokratiutvecklingen.  

 Avslutningsvis kommer kapitel 5 där målet är att på ett tydligt sätt sy ihop hela uppsatsen 

genom en kortare sammanfattning och en beskrivning av de resultat den givit, samt att diskutera 

de frågor och problem som fortfarande kvarstår inom detta statsvetenskapliga område. 
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2 Teori, metod och material 
I detta kapitel har jag försökt att så tydligt som möjligt redogöra för de teoretiska utgångspunkter 

som ligger till grund för min undersökning. Därför görs först en presentation av 

deltagardemokratin i allmänhet och sedan följer en mer ingående redogörelse för den forskning 

som hittills har gjorts inom kommunal demokratiutveckling. 

 Efter det presenteras den metod jag har använt mig av, de val jag har gjort gällande min 

undersökning samt på vilket sätt jag har gått till väga när jag har samlat in material.  

 

2.1 Teori 
Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är hämtad från den deltagardemokratiska 

teoribildningen, men även till viss del från den samtalsdemokratiska teoribildningen. Eftersom 

båda två förutsätter ett medborgerligt deltagande så kan det ibland vara svårt att dra en tydlig 

linje dem emellan. Det samtalsdemokratiska idealet är att alla beslut fattas genom diskussion där 

alla har fått möjlighet att göra sin röst hörd, vilket i dagens samhälle i praktiken är 

ogenomförbart. Det kan ske i vissa frågor med ett mindre antal personer inblandade, men brukar 

vanligtvis ändå ha sitt ursprung i den deltagardemokratiska teorin. 

 

2.1.1 Demokratiteori och deltagardemokratins innebörd 

Debatten kring demokrati går att spåra ändå tillbaka till antikens Grekland, närmare bestämt till 

Platon och Aristoteles vars tankar fortfarande i högsta grad är aktuella. I Aten praktiserades 

direktdemokrati och detta var innebörden av demokrati ända fram till andra hälften av 1700-talet, 

då den amerikanska och den franska revolutionen förde med sig tankar om ett representativt 

styrelseskick. Tidigare hade personer som Thomas Hobbes och John Locke bidragit med tankar 

om hur en stat styrs på bästa sätt. Hobbes menade att en enväldig härskare var det optimala 

styrelseskicket, medan Locke ansåg att medborgarna (egendomsägande) skulle få vara med och 

bestämma. Den politiska filosofen Jean-Jacques Rousseau var den person som med Om 

samhällsfördraget (1762/1994) argumenterade för ett styrelseskick likt det antika grekiska, dvs. 

direktdemokratiskt (Premfors, 2000:13-14). När de demokratiska idéerna (i den mån det är 

möjligt att tala om demokrati) aktualiserades under slutet av 1700-talet så var det i representativ 

form, vilket John Stuart Mill på 1800-talet utgick från att vara det givna styrelseskicket. Mill 

brukar dock främst förknippas med den deltagardemokratiska skolan.  
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För Sveriges del kan vi dock knappast tala om verklig demokrati förrän 1918-1919 då det gjordes 

en genomgripande reform av rösträtten, vilket innebar att kvinnor fick samma rösträtt som män, 

och dessutom att kungens tidigare politiska makt nu helt och hållet låg hos parlamentet 

(Hadenius, 2003:45ff). Det svenska styrelseskicket var då representativt med en 

tvåkammarriksdag. Politiskt medborgardeltagande utanför partierna var ovanligt och förekom 

främst på klassiskt vis genom demonstrationer.  

 När den internationella debatten om deltagardemokrati återigen aktualiserades så var det 

främst genom Carole Pateman och hennes arbete Participation and Democratic Theory (1970). 

Patemans teori är att medborgerligt deltagande i demokratiska processer, inte bara i den 

offentliga politiken utan även på arbetsplatser, leder till högre demokratiska värden.  Pateman 

utgår från tre former av deltagande vilka översatt till svenska är skendeltagande, ofullständigt 

deltagande och fullt deltagande (Pateman, 1970:67ff). Vid skendeltagande ges ingen delaktighet 

alls i beslutsprocessen, utan på sin höjd en möjlighet att i efterhand kunna ifrågasätta det tagna 

beslutet. Vid ofullständigt deltagande är det möjligt att diskutera, att debattera och att framföra 

sin åsikt till de beslutsfattande under själva processen för att på så sätt kunna påverka utfallet, 

men beslutsrätten ligger fortfarande hos de politiskt valda (i Patemans fall cheferna på 

arbetsplatsen). Vid fullt deltagande är det däremot medborgarna själva som har beslutsrätt och det 

är deras uppgift att på demokratisk väg komma fram till ett beslutsfattande. Makten över beslutet 

har alltså förskjutits från de politiska representanterna till medborgarna.  

 Andra kända deltagardemokrater värda att nämna är Benjamin Barber och Crawford 

Brough Macpherson (Gilljam & Hermansson, 2003:19). I detta sammanhang bör också Sidney 

Verba och Norman Nie (1972) nämnas, vilkas studie på ett banbrytande sätt breddade 

deltagandebegreppet till att handla om mycket mer än enbart valdeltagande (Eaiasson & 

Westholm, 2006:12-13).  

 

Det gemensamma idealet som förenar deltagardemokraterna är idén om att medborgarnas 

deltagande i politiska processer fungerar som en skolning i demokrati, vilket i längden gör dem 

mer kapabla att styra sig själva och därför uppnås också högre demokratiska värden i form av 

mänsklig utveckling (Esaiasson & Westholm, 2006:10). Robert A. Dahl hävdar att denna tanke 

om att demokratiskt deltagande skapar en starkare självkänsla och medborgaranda är attraktiv, 

men saknar empiriskt stöd (Dahl, 1999:105). 
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Mot detta står förespråkarna för den starka representativa demokratin, ofta benämnd som den 

elitistiska modellen, vilka hävdar att medborgarna inte har kunskapen och omdömet för att 

deltaga i det politiska beslutsfattandet. Därför bör också det medborgerliga deltagandet begränsas 

till att utse sin företrädare i de politiska partierna. I dessa sammanhang brukar tysken Joseph 

Schumpeter nämnas som den flitigaste företrädaren för den elitistiska modellen. 

 Ofta ställs dessa två ideal mot varandra som två poler. Antingen skall medborgarnas 

deltagande vara kraftigt begränsat, eller så skall de deltaga i stor utsträckning. Denna bild av 

demokratidebatten är dock något skev, eftersom det ena inte utesluter det andra. En person kan 

vara stark deltagardemokratisk anhängare men fortfarande hävda att det representativa 

styrelseskicket är den bäst lämpade formen av demokrati. Att vara deltagardemokrat betyder 

alltså inte automatiskt en syn som innebär att alla beslut skall fattas genom direktdemokratiska 

inslag. Således kan två olika typer av deltagardemokrater urskiljas, nämligen (i) de som 

förespråkar medborgerligt engagemang och deltagande i den politiska processen men att 

beslutsfattandet ligger hos de politiska representanterna, och (ii) de som förespråkar så många 

former av direktdemokrati som möjligt, dvs. beslutsrätten ligger hos medborgarna själva 

(Esaiasson & Westholm, 2006:10ff).  

 Det finns många deltagardemokrater som menar att huvudmålet inte nödvändigtvis måste 

vara att komma fram till beslut, utan att genom deltagande uppnås personlig utveckling vilket i 

längden ger en större allmänanda och också ett starkare samhällsbygge (ibid. s.12). Här ligger 

alltså fokus mer på själva deltagandeprocessen och inte på resultatet i form av ett beslut. 

 

I övrigt, rörande kommunal demokrati och medborgerligt deltagande, behandlar litteraturen inom 

området mestadels fördelar och nackdelar med en stark deltagardemokrati men saknar ofta stöd i 

empiriska undersökningar, dvs. de befinner sig på det teoretiska planet (se exempelvis Gilljam & 

Hermansson, 2003; Agevall & Klasson (red), 2000; Premfors, 2000). Forskningsresultat som är 

baserade på omfattande empiriska undersökningar är färre, men nämnvärda utländska böcker är 

till exempel Carole Patemans tidigare nämnda Participation and Democratic Theory (1970) och 

Robert Putnams Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (1993).  

 

Det som i detta stycke hittills har presenterats är tänkt som en introduktion och en kortfattad 

översikt över delar av den forskning, litteratur och demokratiska utveckling som ligger till grund 
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för varför det i Sverige på 2000-talet satsas på ökat medborgerligt deltagande och inflytande. 

Bakgrunden är viktig eftersom den förklarar från vilken demokratisk teoribildning som den 

svenska regeringen tar sats när den förordar kommunal demokratiutveckling med ett direkt 

medborgerligt inflytande och ett deltagande med reella påverkansmöjligheter. 

 

2.1.2 Teori om demokratiutvecklingens orsaker 

I den andra rapporten från forskarna vid Göteborgs universitet (Gilljam m.fl., 2004) förklaras 

variationen mellan de svenska kommunerna vad gäller demokratiutveckling och de testar en rad 

olika faktorer som kan tänkas förklara det demokratiutvecklande arbetets orsaker. Sidney Verba, 

Kay Lehman Schlozman och Henry Brady presenterar i sin bok Voice and Equality (1995) en 

modell som förklarar medborgerligt deltagande. Denna modell har Göteborgsforskarna utgått från 

när de undersökt de svenska kommunerna, vilket innebär fokusering på kommunernas skiftande 

resurser och motivation samt i vilken grad kommunerna ingår i olika nätverk vilka stimulerar det 

demokratiutvecklande arbetet (Gilljam m.fl., 2004:6-7). Forskarna gör ett stort antal statistiska 

undersökningar och kommer fram till att det finns statistiska samband mellan ett antal faktorer 

och demokratiutveckling. De mest betydande faktorerna är ekonomiska resurser och upplevda 

demokratiproblem. I andra hand är det förekomst av pådrivande eldsjälar vilket alltså är politiker 

och tjänstemän som tar sig an arbetet med dessa uppgifter. 

 

Jag anser att det kan sättas upp vissa frågetecken kring dessa resultat och slutsatser. Jag 

ifrågasätter egentligen inte själva sambandet mellan ekonomiska resurser och 

demokratiutveckling, utan ekonomiska resurser som en verklig förklarande variabel. Ekonomiska 

resurser är i praktiken samma sak som en stor kommun (många invånare) eftersom ekonomiska 

resurser är operationaliserat som totala skatteintäkter. Med en stor kommun kan det tänkas följa 

andra problem som är mer tänkbara som förklaring till demokratiutvecklande åtgärder än vad 

ekonomiska resurser är, t.ex. ökat avstånd mellan väljare och politiker (fler invånare per 

förtroendevald). Detta tas upp i forskningsrapporten och de kopplar också samman ekonomiska 

resurser med kommunens storlek. Men i sammanfattningen framstår ekonomiska resurser som en 

av de två mest betydande faktorerna, medan jag menar att det troligen är andra faktorer som har 

större betydelse. I min undersökning har jag därför valt att inkludera fler av de variabler som 

Göteborgsforskarna har testat, och dessa är: valdeltagande, integrationsproblem (andel 
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invandrare), politikertäthet och politisk majoritet i kommunfullmäktige. Jag har även testat 

korrelationer mellan demokratiutvecklande åtgärder och en mängd olika tänkbara variabler som 

är hämtade från Leif Johanssons kommundatabas (Johansson, 2007). 

 

2.1.3 Teori om det lokala deltagandets förutsättningar och effekter 

Här utgår jag helt och hållet från Tom Nilssons bok som tidigare presenterades i kapitel 1. 

Nilsson menar att den demokratiska utveckling som sker i de svenska kommunerna troligtvis är 

nödvändig för att ge medborgarna ökade möjligheter att deltaga, påverka och ta ansvar i en tid då 

det representativa styrelseskicket stöter på allt fler problem och de politiska partiernas 

medlemsantal sjunker stadigt. De deltagardemokratiska åtgärderna bör vara flera och i olika 

former eftersom ett komplext system kräver komplexa vägar att ta sig fram på. Mest positiva 

demokratiska effekter får vi av deltagandeformer som präglas av en hög konfliktgrad, men för att 

verkligen lyckas så krävs det att vi vågar öppna upp de offentliga institutionerna för 

medborgarnas inflytande (Nilsson, 2005:180). Det finns många värdefulla åsikter att ta till vara 

på, men det måste finnas en stark vilja och tillit till dessa former från politikers och tjänstemäns 

sida för att det skall fungera. Annars uteblir de önskade effekterna. Därför har förvaltningen en 

särskilt betydelsefull roll då den måste agera på ett korrekt och rättvist sätt, men också med stort 

intresse och hög kompetens. �Det finns ingen annan än tjänstemännen som har tid och kunskap 

för att upprätthålla en kontinuerlig medborgerlig medverkan� (Ibid.).  

 

2.2 Metod 
Min undersökning av demokratiutveckling i Hallands kommuner skulle jag vilja klassificera som 

en teoriprövande och teoriutvecklande studie (mer om detta finns att läsa i Esaiasson m.fl., 2004, 

kap 6 och 7). Teoriprövande eftersom jag använder mig av en befintlig teori/hypotes om att 

demokratiutveckling i första hand bestäms av ekonomiska resurser och upplevda 

demokratiproblem. Denna teori skall prövas på ett färre antal fall, närmare bestämt sex stycken. 

Anledningen till det är att den befintliga teorin är baserad på statistiska undersökningar av alla 

svenska kommuner, vilket alltså innebär att ekonomiska resurser och upplevda demokratiproblem 

troligtvis är förklaringen till demokratiutveckling i de flesta fall. Men resultatet bär en viss grad 

av generalisering och jag avser därför att undersöka om det stämmer in på de sex halländska 

kommunerna. Om så skulle vara fallet kan vi sätta ännu större tilltro till den befintliga teorin, 
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men om det visar sig att sambandet är svagt eller obefintligt så är det läge att söka andra 

förklaringsfaktorer. Därmed kan studien även bli teoriutvecklande eftersom jag får söka andra 

möjliga variabler som kan tänkas förklara den beroende variabeln demokratiutveckling. 

Sammantaget är alltså målsättningen att ge ytterligare ett bidrag till forskningen inom området. 

Det är inte säkert att det resulterar i några nya förklaringar, men i så fall är det likväl ett bidrag i 

form av ett stöd till den befintliga teorin.  

 

De demokratiutvecklande åtgärder som ligger till grund för min egen undersökning är som sagt 

hämtade från den studie som gjordes av Göteborgsforskarna. Denna lista ser ut enligt följande 

(rangordnade efter förekomst): 

• Pensionärsråd 

• Handikappråd 

• Fullmäktigeinformation på hemsidan 

• Byalag / byaråd 

• Utlokalisering av fullmäktigemöten 

• Frågor vid fullmäktigemöten 

• Brukarråd 

• Informationstidning / blad 

• Ungdomsråd / ungdomsfullmäktige 

• Sändningar av fullmäktigemöten 

• Öppna nämndsammanträden 

• Beredning / arbetsgrupp / utskott 

• Brukarstyrelser 

• Opinionsundersöning 

• Andra former av möten med politiker 

• Debattforum på hemsidan 

• Möten med utvalda grupper 

• Medborgarkontor 

• Klagomålsinstans 

• Medborgarpanel 
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• Stormöten 

• Demokratiplan / demokratiprogram 

• Fokusgrupper 

• Demokratiutbildning för politiker 

• Demokratiutbildning för tjänstemän 

• Folkomröstning 

• Årligt demokratibokslut 

 

Dessa uppgifter bygger på en undersökning där ett trettiotal frågor om demokratiutvecklande 

åtgärder har ställts till demokratiansvariga tjänstemän i landets alla kommuner. Av 289 

kommuner svarade 279 på frågorna, vilket ger ett gott underlag. Men tillförlitligheten kan också 

ifrågasättas eftersom det är möjligt att det finns en önskan, om än kanske omedveten, att 

framställa kommunen i god dager. Det är ju svårt att kontrollera om alla dessa uppgifter stämmer 

och dessutom ges ingen information om åtgärdernas kvalitet, dvs. dess omfattning, innebörd och 

frekvens. Dessa problem återfinns följaktligen även i min undersökning och måste tas i 

beaktning.  

 Någon tydlig gräns för vad som skall räknas som demokratiutvecklande åtgärd har inte satts 

upp, men om kommunerna anger åtgärder som inte finns med på listan som jag hänvisar till ovan 

så kommer det att diskuteras och redovisas under respektive kommun i resultatkapitlet. Det skall 

dock nämnas att i det brev som skickades till kommunerna fanns inte åtgärderna fokusgrupper 

och andra former av möten med politiker inkluderade. Min ursprungliga tanke var att det räckte 

med möten med utvalda grupper (färre antal personer) och stormöten (större antal personer). Det 

visade sig dock vid intervjuerna att det i vissa fall var svårt att särskilja dessa två åtgärder 

eftersom det kan vara problematiskt att avgöra vad som skall räknas som många personer eller 

som färre antal personer. Möten med utvalda grupper och stormöten har därför slagits ihop till en 

gemensam åtgärd. Även åtgärden brukarråd har jag valt att ta bort, eftersom handikappråd och 

pensionärsråd är exempel på brukarråd och redan finns representerade på listan över åtgärder som 

kommunerna eventuellt kan ha infört. Dessutom, eftersom alla kommunerna har både 

pensionärsråd och handikappråd så påverkas inte resultatet i någon egentlig mening. Det skulle i 

så fall vara om en kommun har ett utbrett arbete med brukarråd på andra områden, t.ex. skolor, 

vilket då tyvärr hamnar utanför denna undersökning. 
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Uppsatsen blir även en komparativ fåfallsstudie i syfte att kartlägga kommunernas 

demokratiutvecklande arbete och därefter jämföra dem med varandra. Detta för att kunna se om 

teorin att arbetet sker med en klar variation mellan kommunerna stämmer. Tillvägagångssättet 

blir helt enkelt att ta reda på vilken typ av demokratiutvecklande åtgärder som varje kommun har 

genomfört och sedan undersöka om det finns tydliga variationer eller tydliga likheter i hur 

kommunerna har arbetat med demokratiutveckling.  

 

Mikael Gilljam och Ola Jodal hävdar i sin tredje rapport (Gilljam & Jodal, 2005) att de 

kommunala demokratisatsningarna är misslyckade. De skriver att �de institutionella 

arrangemangen i form av kommunala demokratisatsningar har inte resulterat i ett ökat politiskt 

deltagande bland medborgarna och inte heller i något tillskott till utbredningen av olika typer av 

demokratipositiva medborgaregenskaper� (Gilljam & Jodal, 2005:26). Detta konstateras efter att 

de mätt effekterna på bland annat olika former av medborgerligt politiskt deltagande, på 

medborgaranda och på tillit till det politiska systemet.  

 Min personliga uppfattning är att synen på de kommunala demokratisatsningarna som 

misslyckade (inget ökat medborgerligt deltagande och utebliven ökning av demokratiska värden) 

eventuellt kan förklaras av att de möjligheter till reellt inflytande och påverkan som de genererar 

inte uppfattas som tillräckligt. Detta kanske har sin förklaring i att politiker och förvaltning är 

tveksamma till att satsa fullt ut på de påverkansförsök som har satts igång. Att mäta detta är 

komplicerat, så jag kommer istället att undersöka vilka åtgärder som från kommunernas sida 

anses vara de viktigaste utifrån ett deltagardemokratiskt perspektiv. Förhoppningen är att sedan 

kunna anknyta det till Tom Nilssons (2005) teori om vilka deltagandeformer som genererar störst 

demokratisk utveckling.  

 

2.3 Material 
I detta stycke presenteras det tillvägagångssätt jag använt mig av för att samla in data till min 

undersökning. Först och främst handlar det om ta reda på hur de halländska kommunerna arbetar 

med demokratiutveckling, dvs. hur många åtgärder som respektive kommun har genomfört eller 

arbetar med permanent. Detta sker genom kontakt med kommunerna. I andra hand handlar det 

om att ta fram uppgifter över kommunernas respektive statistiska variabler som skall användas i 

analysen. Dessa uppgifter finns att hämta på internet.  
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2.3.1 Frågor till kommunerna 

Mitt första steg i materialinsamlingen var att kontakta de sex kommunerna. Jag skickade i 

samtliga fall e-post där jag beskrev mitt ärende och bad om att få förslag på vem som bäst kunde 

besvara mina frågor angående demokratiutveckling i kommunen. I fallen Laholm och 

Kungsbacka gick e-postmeddelandet direkt till medborgarkontoret, i fallen Falkenberg, Halmstad 

och Hylte skickades e-post till kommunens officiella e-postadress och till Varberg skickades e-

post till informationstorget.  

 

De personer som jag har ställt mina frågor om demokratiutveckling till är: 

• Falkenberg:  Henrik Lundahl, kanslichef 

• Halmstad:  Anders Bergenek, kvalitetschef 

• Hylte:   Susanne Mared, informationschef 

• Kungsbacka:  Kenneth Nilsson, kommunalråd (fp) 

• Laholm:  Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

• Varberg:  Linda Svensson, administrativ chef 

 

Till samtliga sex personer har jag skickat ett e-postmeddelande med frågor angående 

demokratiutveckling. Prioritet har varit att få reda på vilka åtgärder som har genomförts, men jag 

har även frågat om det finns några särskilda argument bakom de val som gjorts och dessutom på 

vilket sätt de anser att medborgarna bör integreras i den politiska processen. Brevet i sin helhet 

bifogas som en bilaga (bilaga 1). Det har sedan varit upp till varje kontaktperson att själv 

bestämma om de vill besvara frågorna per e-post eller per telefon. Bo Erlandsson och Anders 

Bergenek valde att besvara frågorna per e-post medan övriga fyra personer intervjuades per 

telefon. I de fall där intervjun har skett per telefon har jag gått igenom listan av åtgärder så som 

den presenteras i det bifogade brevet, alltså uppifrån och ner och kryssat för de åtgärder som den 

intervjuade säger har blivit genomförda i sin kommun. Samtliga personer var mycket 

tillmötesgående och villiga att hjälpa till, och jag fick gärna återkomma med ytterligare frågor.                    

Om ovanstående personer skall anses vara mest lämpade att besvara mina frågor kan naturligtvis 

diskuteras, men eftersom jag själv inte hade någon tidigare kunskap om kommunernas 

demokratiutvecklande arbete ansåg jag att kommunerna själva fick avgöra vilken person som har 

mest kunskap inom detta område. Fem av dem innehar höga tjänstemannaposter och en av dem är 
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kommunalråd med tidigare erfarenhet från en demokratiberedning, varför de bör ha goda insikter 

i den kommunala demokratin och organisationen. Men precis som i Göteborgforskarnas fall finns 

det vissa validitetsproblem eftersom insamlandet av material inte är helt vattentätt. Första 

problemet är att det finns risk att personen som intervjuas inte har fullständig information eller 

rentav glömmer att ange en eller flera åtgärder. Det kan med andra ord finnas åtgärder i 

kommunen som inte redovisas i svaret. Andra problemet är att personen kanske tolkar det som att 

kommunen arbetar med en typ av demokratiutveckling vilket egentligen inte motsvarar en 

specifik åtgärd, men som ändå anges i svaret. Det är alltså möjligt att personen, medvetet eller 

omedvetet, överskattar antalet demokratiutvecklande åtgärder i sin kommun. Denna risk anser jag 

vara svår att undvika men de svar som dessa sex personer har lämnat har i största möjliga 

utsträckning kontrollerats mot andra uppgifter som i de flesta fall hämtats från internet.  

 

Personerna kontaktades sedan en andra gång när jag önskade få deras syn på vilka åtgärder som 

de anser vara de mest centrala utifrån möjligheterna till medborgerligt deltagande, engagemang 

och inflytande. Denna kontakt skedde helt och hållet per e-post i samtliga fall. E-

postmeddelandet bifogas i bilaga 2.  

 

2.3.2 Kommunal information och statistik 

Insamlingen av den kommunala statistiken har skett genom olika hemsidor på internet. Källorna 

varierar beroende på vilken typ av information som har eftersökts, men de sidor som i huvudsak 

har använts är Statistiska Centralbyrån (www.scb.se), SCB:s demokratidatabas 

(www.demokrati.scb.se), Kommunanalysen (www.webor.se) samt Kommundatabasen 

(www.kommundatabas.se).  

 För att undersöka kommunernas ekonomiska resurser som förklaringsfaktor har jag samlat in 

information över kommunernas allmänna kommunalskatt (kr/invånare) under åren 2000-2005. 

Anledningen till att det stannade vid år 2005 är att det saknades information för åren 2006 och 

2007. Siffran över allmän kommunalskatt har multiplicerats med antal invånare för samma år 

vilket har genererat en siffra över total allmän kommunalskatt för varje kommun. Denna siffra 

har sedan dividerats med de antal år (6) som statistiken täcker, vilket gör att jag har fått fram ett 

snitt för varje kommun (www.kommunanalysen.se).  
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Men eftersom stora totala skatteintäkter i praktiken också är detsamma som många invånare så 

har jag valt att även testa ekonomiska resurser mätt som skattekraft (kr/invånare). Här har jag 

använt statistik över åren 2000-2007 och dessa siffror har adderats för att sedan divideras med 

antal år (8) för att på samma sätt som i ovanstående fall få fram ett snitt 

(www.kommundatabasen.se).  

 Nästa steg är att testa faktorer som möjligen kan leda till upplevda demokratiproblem, och 

precis som Gilljam med flera har jag valt att undersöka valdeltagandet, integrationsproblem 

operationaliserat som procentandel invandrare (utrikes födda) samt antal invånare per politiskt 

uppdrag. Valdeltagandet har undersökts i form av val till kommunfullmäktige (%) under åren 

1998, 2002 och 2006 (Demokratidatabasen). Dessa siffror har adderats och sedan dividerats för 

att få fram ett snitt. Det skulle också kunna mätas utifrån förändring, dvs. att sjunkande 

valdeltagande skulle förklara ökning av demokratiutvecklande åtgärder. Förändringarna inom 

valdeltagandet i val till kommunfullmäktige i de halländska kommunerna har dock varit små, och 

störst förändring har Laholm haft där valdeltagandet sjönk med 1,5 procentenheter från 1998 till 

2002. Utöver detta har siffrorna varit förhållandevis stabila, varför jag endast har valt att utgå från 

snittsiffrorna över de tre valen.  

 Från Demokratidatabasen har jag även hämtat information över antalet förtroendevalda i 

kommunerna. Dessa uppgifter gäller för år 2003 och jag har med hjälp av dessa räknat ut antalet 

invånare per förtroendevald, det vill säga kommunernas politikertäthet. Hypotesen är att ju fler 

invånare per förtroendevald desto större sannolikhet att kommunen arbetar med 

demokratiutveckling i större utsträckning. 

 Jag har också tagit med procentandelen invandrare i förhållande till kommunernas totala 

befolkning. Invandrare är operationaliserat som utrikes födda och uppgifterna gäller för år 2006. 

Jag har kontrollerat detta mot statistik från tidigare år (2001 och framåt) och det har inte i någon 

av kommunerna skett några stora förändringar som skulle kunna tänkas påverka resultatet. Därför 

har jag valt att enbart utgå från 2006 års uppgifter. 

 Till sist har kommunernas politiska majoritet i kommunfullmäktige kontrollerats. Detta har 

skett genom kontakt med kommunerna men även genom information på internet. 

 

Denna kommunala statistik presenteras inledningsvis i det följande resultatkapitlet. Analysen av 

densamma redovisas i det senare analyskapitlet. Där kommer även de undersökta korrelationerna 
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mellan demokratiutvecklande åtgärder och andra variabler att presenteras och analyseras. 

Tillvägagångssättet har här varit att de demokratiutvecklande åtgärderna i varje kommun har förts 

in i en statistisk korrelationsanalys med fyrtioen andra variabler för att få fram 

korrelationskoefficienter (rangordningskorrelation, Spearman´s rho). Det är dessa variabler som 

är hämtade från Leif Johanssons kommundatabas (Johansson, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25

3 Resultat 
I detta kapitel kommer Hallands sex kommuner och deras arbete med demokratiutveckling att 

presenteras var för sig. Jag kommer att utgå från det brev som skickades till kommunerna (se 

bilaga 1) och därför redovisas resultaten i samma ordning, dvs. först vilka åtgärder som 

kommunerna har genomfört och sedan svar på övriga frågor i den mån de har blivit besvarade.  

Kommunerna har i detta kapitel ingen inbördes rangordning utan de presenteras helt enkelt i 

bokstavsordning. En kortare förklaring till varje åtgärd bifogas i slutet av denna uppsats (bilaga 

3). Innan presentationen av de demokratiutvecklande åtgärderna redovisas nedan i tabell 3.1 de 

statistiska uppgifter som har hämtats från internet och som används i de jämförande analyserna i 

kapitel 4. Dessa är total årlig skatteintäkt (snitt över 2000-2005, kr), skattekraft per invånare (snitt 

över 2000-2007, kr), valdeltagande i val till kommunfullmäktige (snitt de tre senaste valen, %), 

andel invandrare (baserat på 2006 års befolkning, %) samt politikertäthet (antal invånare per 

förtroendevald år 2003). 

 

Tabell 3.1. Kommunernas statistiska variabler för jämförande analys. 

Kommun Åtgärder Skatteintäkter Skattekraft Valdeltagande Invandrare Politikertäthet
Falkenberg 15 941 786 620 113 393 80,3 9,5 275 
Laholm 15 519 715 886 110 775 78,6 7,9 180 
Varberg 14 1 362 992 887 120 172 81,2 7,6 299 
Kungsbacka 13 2 120 043 347 147 059 84 6 320 
Hylte 12 263 347 142 116 330 77,1 13 86 
Halmstad 9 2 191 461 492 123 380 79,2 13 370 
 

 

3.1 Falkenberg 

I Falkenberg kontaktades alltså kanslichef Henrik Lundahl. Han mottog frågorna per e-post och 

sedan talades vi vid per telefon vid ett senare tillfälle. Vid intervjun framkom att Falkenbergs 

kommun har genomfört 15 demokratiutvecklande åtgärder. Dessa är följande: 

• Pensionärsråd 

• Handikappråd 

• Fullmäktigeinformation på hemsidan 

• Byalag / byaråd 

• Utlokalisering av fullmäktigemöten 
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• Frågor vid fullmäktigemöten 

• Informationstidning / informationsblad 

• Öppna nämndsammanträden 

• Brukarstyrelser 

• Opinionsundersökning 

• Debattforum på hemsidan 

• Möten med utvalda grupper / stormöten 

• Klagomålsinstans 

• Demokratiutbildning för politiker 

• Medborgarförslag 

 

Henrik Lundahl anser att kommunen på ett eller annat sätt arbetar med de flesta av de 

demokratiutvecklande åtgärder som jag har gett förslag på. Dessutom tror han att det idag är 

ganska ovanligt att en kommun inte sysslar med dessa former av medborgardialog eller 

demokratiutveckling. Varför just ovan nämnda åtgärder har blivit genomförda är svårt att svara 

på men det som i hans ögon är mest lyckat är medborgarförslag, vilket genererat många seriösa 

och även genomförda förslag. Lundahls personliga åsikt är att det kan vara problematiskt ur ett 

demokratiskt perspektiv att ha olika former av brukarråd eller brukarstyrelser eftersom det 

utesluter andra grupper. Krav skulle eventuellt kunna framföras om specifika råd för invandrare, 

ungdomar, blinda, hörselskadade, etc. Det går inte att ha ett råd för varje specifik grupp av 

medborgarna. Han påpekar också att det är viktigt att det framkommer vilka befogenheter dessa 

råd eller styrelser egentligen har, dvs. om beslut får tas i avgörande frågor, eller om det endast 

innebär att �bestämma färgen på gardinerna�? 

Beslutanderätten bör ligga hos politikerna även om det är viktigt att medborgarnas åsikter 

inhämtas i beslutsprocessen, menar Lundahl. För att få en bättre representation i partierna så är 

det partiernas uppgift att få lämplig variation och blandning av personer på sina listor.  

 

3.2 Halmstad 

Intervjuperson i Halmstad var kvalitetschef Anders Bergenek och han valde att besvara frågorna 

per e-post. Enligt Bergenek så har Halmstad kommun genomfört 9 demokratiutvecklande 

åtgärder, och dessa är följande: 
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• Pensionärsråd 

• Handikappråd 

• Fullmäktigeinformation på hemsidan 

• Frågor vid fullmäktigemöten 

• Informationstidning / informationsblad 

• Sändningar av fullmäktigemöten 

• Brukarstyrelser 

• Möten med utvalda grupper / stormöten 

• Klagomålsinstans 

 

Några särskilda argument till varför just dessa åtgärder har genomförts framkommer inte i hans 

svar, men Anders Bergenek säger att en plan för hur det demokratiutvecklande arbetet skall 

bedrivas kommer att arbetas fram under år 2008, och då kommer eventuellt fler åtgärder att 

införas. Kommunen håller också på att anställa en person som skall arbeta med demokrati- och 

jämställdhetsfrågor. Precis som Henrik Lundahl i Falkenberg så är ju Anders Bergenek en 

kommunal tjänsteman och det kan därför vara svårt att svara på den egentligen politiska frågan 

om vilken roll medborgarna skall spela i den politiska processen, och hans syn på detta framgår 

inte i svaren på frågorna. 

 

3.3 Hylte 

I Hylte kommun kontaktades informationschef Susanne Mared. Frågorna skickades i förväg per 

e-post, och sedan talades vi vid per telefon. Hylte har genomfört 12 demokratiutvecklande 

åtgärder: 

• Pensionärsråd 

• Handikappråd 

• Fullmäktigeinformation på hemsidan 

• Byalag / byaråd 

• Utlokalisering av fullmäktigemöten 

• Informationstidning 

• Beredning / arbetsgrupp / utskott 

• Opinionsundersökning 
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• Debattforum på hemsidan 

• Möten med utvalda grupper / stormöten 

• Klagomålsinstans 

• Demokratiutbildning för politiker 

 

I Hylte kommun har en demokratiberedning nyligen tillsatts med representation från samtliga 

fullmäktigepartier. Denna beredning skall diskutera vilka demokratiåtgärder som möjligen kan 

komma att införas under pågående mandatperiod. Exempelvis medborgarkontor och en central 

klagomålsinstans ligger högt på listan, säger Mared. Några särskilda motiveringar eller argument 

bakom de redan genomförda åtgärderna kan hon inte ge, och när det gäller medborgarnas 

deltagande i politiken så anser hon att dagens politiker är allt mer medvetna om att det är viktigt 

att inhämta invånarnas åsikter. Susanne Mared säger också att i Hylte kommun går det 

förhållandevis få medborgare per förtroendevald, vilket gör att de flesta personer känner någon 

politiker vilken de därmed kan kontakta vid behov. 

 

3.4 Kungsbacka 

I Kungsbacka kommun intervjuades den enda politikern i undersökningen, nämligen 

kommunalråd Kenneth Nilsson (fp). Frågorna skickades per e-post och sedan skedde själva 

intervjun per telefon. Enligt Nilsson har följande 13 demokratiutvecklande åtgärder genomförts i 

Kungsbacka kommun: 

• Pensionärsråd 

• Handikappråd 

• Fullmäktigeinformation på hemsidan 

• Ungdomsråd / ungdomsfullmäktige 

• Sändningar av fullmäktigemöten 

• Öppna nämndsammanträden 

• Beredning / arbetsgrupp / utskott 

• Brukarstyrelser 

• Opinionsundersökning 

• Möten med utvalda grupper / stormöten 

• Medborgarkontor 
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• Klagomålsinstans 

• Demokratiutbildning för politiker 

 

Enligt Kenneth Nilsson, som själv satt med i den demokratiberedning som fanns tidigare, är det 

viktigt för politikerna att de inhämtar medborgarnas åsikter i alla sorts frågor. Både genom att 

besöka invånarna ute i kommunen men också genom att invånarna har möjlighet att framföra sina 

åsikter i olika frågor direkt till kommunen. Kungsbacka har valt att ge resurser och möjligheter 

särskilt till ungdomarna. De har till exempel startat ett projekt som heter Barbro Betalar, vilket 

innebär att ungdomarna får lämna in förslag på önskade förändringar i kommunen. De mest 

populära förslagen diskuteras sedan på ett rådslag där ungdomar och politiker möts. De 

synpunkter som framkommer tas upp i kommunfullmäktige eller i någon nämnd. Ungdomar 

mellan 14-20 år kan också söka pengar ur Barbros Bankomat för att få ekonomisk hjälp till i stort 

sett vilket projekt som helst (för mer information om detta projekt, se www.barbrobetalar.se).  

 

3.5 Laholm 

I Laholms kommun ställdes frågorna till kvalitetschef / kommunjurist Bo Erlandsson, som valde 

att besvara dem per e-post. Erlandssons svar visar att Laholm har genomfört 15 

demokratiutvecklande åtgärder: 

• Pensionärsråd 

• Handikappråd 

• Fullmäktigeinformation på hemsidan 

• Byalag / byaråd 

• Utlokalisering av fullmäktigemöten 

• Frågor vid fullmäktigemöten 

• Ungdomsråd / ungdomsfullmäktige 

• Öppna nämndsammanträden 

• Beredning / arbetsgrupp / utskott 

• Brukarstyrelser 

• Opinionsundersökning 

• Möten med utvalda grupper / stormöten 

• Medborgarkontor 
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• Klagomålsinstans 

• Medborgarförslag 

 

Bo Erlandsson nämner också, vilket inte fanns med på den ursprungliga listan, att kommunen 

även arbetar med att stärka och vitalisera kommunfullmäktiges arbete genom att installera två 

talarstolar och handmikrofoner, men också genom att förändra ledamöternas placering efter en 

s.k. engelsk sittning (majoriteten och oppositionen på var sin sida). Detta har inte nämnts som en 

specifik åtgärd av övriga kommuner, men jag har ändå valt att inte inkludera denna åtgärd 

eftersom det kan tänkas att även de andra kommunerna kontinuerligt arbetar med att på olika sätt 

vitalisera fullmäktiges organisation och arbete trots att det inte framkommer av svaren. Åtgärden 

borde helt enkelt ha funnits med på den ursprungliga listan över åtgärder.  

Demokratiutveckling under denna mandatperiod diskuteras just nu av demokrati- och 

organisationsberedningen. På frågan om medborgarnas roll i den politiska processen så tolkar Bo 

Erlandsson politiken som att huvudinriktningen är respekt för det representativa systemet och att 

det fokuseras på att medborgarna ges inflytande genom bra information från kommunen innan 

beslut fattas, samt att medborgarna också ges möjlighet till deltagande i debatten innan beslut 

fattas.  

 

3.6 Varberg 

I Varberg intervjuades Linda Svensson, administrativ chef på kanslienheten. Frågorna skickades 

per e-post och hon lämnade sedan svar under en telefonintervju. Av dessa framgick att Varbergs 

kommun genomfört 14 demokratiutvecklande åtgärder: 

• Pensionärsråd 

• Handikappråd 

• Fullmäktigeinformation på hemsidan 

• Byalag / byaråd 

• Frågor vid fullmäktigemöten 

• Informationstidning / informationsblad 

• Sändningar av fullmäktigemöten 

• Öppna nämndsammanträden 

• Brukarstyrelser 
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• Opinionsundersökning 

• Möten med utvalda grupper / stormöten 

• Klagomålsinstans 

• Demokratiutbildning för politiker 

• Demokratiutbildning för tjänstemän 

 

Linda Svensson säger att idag handlar mycket av arbetet om att ge service åt medborgarna genom 

internet, bl.a. fullmäktigeinformation, ta emot åsikter och kommentarer, m.m. Fullmäktiges 

sammanträden skall också spelas in på video vilket sedan kan lånas. Hon nämner också att det till 

exempel finns handmikrofoner i kommunfullmäktige, men detta framställs inte som någon 

specifik satsning på demokratiutveckling utan har funnits ett bra tag och är ett led i utvecklingen 

av kommunfullmäktiges arbete. Några särskilda argument bakom val av åtgärder framkommer 

inte och inte heller i vilken grad som medborgarna bör engageras i den politiska processen.  
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4 Analys 
De kommunala statistiska variablerna som presenterades i föregående kapitel har jämförts med 

det antal demokratiutvecklande åtgärder som varje kommun har genomfört. Denna inledande 

jämförelse stärker knappast den befintliga teorin om demokratiutvecklingens orsaker, utan 

uppvisar i vissa fall snarare raka motsatsen. Det är visserligen endast fem faktorer som har 

undersökts och jag kan i detta fall inte uttala mig om några statistiskt säkerställda samband eller 

om sambandens signifikans. Detta är endast en enkel visuell presentation som dock visar 

intressanta resultat.  

 

4.1 Likheter och skillnader 

Att demokratiutvecklingen sker med klar variation mellan kommunerna tycker jag är ett 

påstående som fortfarande får anses vara befogat, åtminstone för de sex kommuner som jag har 

undersökt. Visserligen finns fem åtgärder som alla kommuner har genomfört, men dessa åtgärder 

återfinns troligtvis i de allra flesta svenska kommuner (en sammanställning av alla åtgärder 

rangordnade efter förekomst finns i bilaga 5). Utöver dessa fem är åtgärderna mer spridda bland 

kommunerna och Gilljam med fleras liknelse av åtgärderna som ett smörgåsbord där 

kommunerna väljer fritt passar ganska bra. Nu är dock deltagardemokratiska åtgärder så pass 

utbrett att de skillnader som fanns för några år sedan håller på att suddas ut. De är fortfarande 

synliga men likheterna i den övergripande målsättningen för det demokratiutvecklande arbetet 

gör att de inte får särskilt stor betydelse. Det finns helt enkelt många olika vägar och val som kan 

generera samma resultat.  

  

4.2 Ekonomiska resurser 

I denna första figur görs en jämförelse mellan kommunernas ekonomiska resurser och antal 

demokratiåtgärder. Ekonomiska resurser är operationaliserat som totala allmänna 

kommunalskatteintäkter (årlig snittintäkt över åren 2000-2005). I den vänstra spalten är 

kommunerna rangordnade efter skatteintäkter och i den högra spalten efter antal genomförda 

demokratiåtgärder. Halmstad har följaktligen störst ekonomiska resurser och Hylte har minst. 

Falkenberg och Laholm ligger i topp när det gäller antal demokratiåtgärder (15 st) och Halmstad 

ligger sist (9 st). Enligt teorin om samband mellan ekonomiska resurser och demokratiutveckling 

så skulle alla pilar i figuren vara helt vågräta, dvs. kommunerna skulle inneha samma position i 
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Skatteintäkter  Åtgärder 
Halmstad   Falkenberg (15) 
Kungsbacka   Laholm (15) 
Varberg   Varberg (14) 
Falkenberg   Kungsbacka (13) 
Laholm   Hylte (12) 
Hylte   Halmstad (9) 

rangordningen i båda spalterna. Så är dock inte fallet. Intressant att notera är naturligtvis att 

Halmstad, med störst ekonomiska resurser, ligger på sista plats i listan över antal 

demokratiutvecklande åtgärder. Falkenberg och Laholm ligger på fjärde respektive femte plats i 

rangordningen över skatteintäkter men delar trots detta förstaplatsen över antal genomförda 

åtgärder. De två kommuner som mest uppträder enligt den befintliga teorin är Varberg och Hylte. 

Varberg ligger på tredje plats i båda spalterna och i Hyltes fall skiljer det endast en position.    

 

Figur 4.1. Jämförelse mellan skatteintäkter och antal demokratiutvecklande åtgärder. 

 

 

 

 

 

 
Förklaring: Rangordning efter skatteintäkter. Störst överst, minst nederst. Skatteintäkter = allmän kommunalskatt x 

antal invånare. Årligt snitt räknat över åren 2000-2005. 

 

Den första jämförelsen gav inte något särskilt stöd till den befintliga teorin. Men eftersom 

variabeln totala skatteintäkter i praktiken blir samma sak som antal invånare så kan det tänkas att 

vi får ett annat resultat när ekonomiska resurser istället är operationaliserat som 

skattekraft/invånare. Detta eftersom skattekraft (kr)/invånare ger ett mått på ekonomiska resurser 

där befolkningsmängden inte har någon reell påverkan.  

 

Jämfört med figuren ovan så visar figuren nedan en annan rangordning i den vänstra spalten. 

Kungsbacka och Halmstad har bytt plats och Hylte har tagit ett kliv upp till fjärde plats. Detta 

innebär att de två kommunerna med flest genomförda åtgärder, Falkenberg och Laholm, nu 

återfinns på plats fem och sex i rangordningen efter skattekraft. Varken detta, eller för den delen 

även Halmstad och Kungsbacka, kan sägas stödja den befintliga teorin. Återigen är det Hylte och 

Varberg som visar störst överensstämmelse, men i övrigt kan kopplingarna knappast sägas vara 

tydliga. Ekonomiska resurser verkar alltså enligt dessa jämförelser inte vara en förklarande orsak 

bakom demokratiutveckling i Hallands sex kommuner. Nästa uppgift blir istället att testa olika 

typer av demokratiproblem som möjliga orsaker till demokratiutvecklande åtgärder. 
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Figur 4.2. Jämförelse mellan skattekraft och antal demokratiutvecklande åtgärder.   

 

 

  

 

 

4.1 Demokratiproblem 
Förklaring: Rangordning efter skattekraft. Störst överst, minst nederst. Skattekraft = skattekraft (kr)/invånare. Årligt 

snitt räknat över åren 2000-2007.  

 

4.3 Demokratiproblem 

Även upplevda kommunala demokratiproblem anses vara en viktig förklaringsfaktor. Ofta är 

dessa kopplade till kommunens storlek (Gilljam m.fl., 2004:36). Jag har valt att titta på tre olika 

faktorer, alla inkluderade i Gilljam med fleras undersökning, och ställa dessa mot de 

demokratiutvecklande åtgärderna. Dessa faktorer är valdeltagande, integrationsproblem och 

politikertäthet.  

 

Lågt valdeltagande skulle kunna vara en förklaringsfaktor till demokratiutveckling. Med endast 

sex kommuner i studien så är det svårt att avgöra vad som skall tolkas som lågt valdeltagande och 

kommunerna ligger ganska nära varandra när det gäller valdeltagande i val till 

kommunfullmäktige. Resultatet är ett snitt över de tre senaste valen för att ta bort risken av ett 

enda val med väldigt högt eller väldigt lågt valdeltagande skall bli alltför avgörande. Skillnaderna 

visade sig alltså vara relativt små, men jag har ändå valt att ta med denna variabel, framförallt 

eftersom det skiljer 6,9 procentenheter mellan Hylte och Kungsbacka.  

 

I denna figur är den kommun med lägst valdeltagande placerad överst eftersom det enligt teorin 

skulle innebära att den genomfört många åtgärder (vid teoretisk överensstämmelse skall ju 

linjerna vara vågräta). Men figuren visar tydligt att trots 6,9 procentenheters skillnad mellan 

Hylte och Kungsbacka så har de genomfört nästan lika många demokratiutvecklande åtgärder. 

Den enda överensstämmelsen mellan valdeltagande och demokratiåtgärder gäller i Laholms fall, 

men med tanke på att kommunerna ligger så pass nära varandra (Falkenberg, Halmstad, Laholm 

Skattekraft   Åtgärder 
Kungsbacka   Falkenberg (15) 
Halmstad   Laholm (15) 
Varberg   Varberg (14) 
Hylte   Kungsbacka (13) 
Falkenberg   Hylte (12) 
Laholm   Halmstad (9) 
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och Varberg ligger inom ett spann på 2,6 procentenheter), så bör nog inte några större slutsatser 

dras grundade på valdeltagandet.  

 

Figur 4.3. Jämförelse mellan valdeltagande och antal demokratiutvecklande åtgärder.  

 

 

Valdeltagande  

snitt tre senaste val 

 

 
Förklaring: Rangordning efter valdeltagande. Lägst överst, högst nederst. Valdeltagande = valdeltagande i val till 

kommunfullmäktige. Snitt räknat över åren 1998, 2002 och 2006. 

 

Så långt inga resultat som tydligt stödjer tidigare forskningsresultat. Det återstår två faktorer och 

den ena är integrationsproblem. Hypotesen är att en kommun med en stor andel invandrare i 

högre grad arbetar med demokratiutveckling för att hitta andra vägar än den traditionella 

partipolitiska vägen för att integrera invandrare i den kommunala politiken. I figuren nedan är 

kommunerna således rangordnade efter procent utrikes födda av den totala befolkningen. Dessa 

siffror gäller för år 2006, och Halmstad och Hylte (vardera 13%) är därför placerade överst. De är 

dock de två kommuner som genomfört minst antal demokratiutvecklande åtgärder. Om vi 

däremot plockar bort dessa två kommuner från analysen så stämmer faktiskt rangordningen för 

resterande fyra kommuner. Halmstad och Hylte skulle kunna förklaras som två undantag i en 

annars intressant hypotes som får visst stöd i resultatet. Även i Gilljam med fleras empiriska 

prövningar hittas positivt samband mellan andel utländska medborgare och antal 

demokratiåtgärder (Gilljam m.fl., 2004:22). I min undersökning är det visserligen de två 

kommuner som ligger en bra bit högre än de andra kommunerna gällande andel utländska 

medborgare som inte stämmer in på teorin/hypotesen, vilket naturligtvis försvagar densamma. En 

möjlig förklaring skulle kunna vara att Halmstad och Hylte har löst sina integrationsproblem på 

andra sätt, exempelvis en hög andel invandrare som förvärvsarbetar eller eventuellt att de har 

många politiska representanter med utländsk bakgrund. Dessa hypoteser kräver dock mer 

omfattande undersökningar. 

 

Valdeltagande  Åtgärder 
Hylte   Falkenberg (15) 
Laholm   Laholm (15) 
Halmstad   Varberg (14) 
Falkenberg   Kungsbacka (13) 
Varberg   Hylte (12) 
Kungsbacka   Halmstad (9) 



 

 36

Figur 4.4. Jämförelse mellan andel invandrare och antal demokratiutvecklande åtgärder. 

 

 

 

 

 

 
Förklaring: Rangordning efter andel invandrare. Högst överst, lägst nederst. Invandrare = utrikes födda invånare. 

Siffrorna över antal invandrare och total kommunal befolkning gäller för år 2006. 
 

Till sist återstår jämförelsen mellan politikertäthet och demokratiåtgärder. Det kan tänkas att 

viljan till demokratiutveckling är större i en kommun med många invånare per politiskt uppdrag 

eftersom avståndet mellan väljarna och de valda är stort. Olika former av demokratiåtgärder kan 

då genomföras för att ge möjlighet till medborgerligt deltagande och på så sätt komplettera 

�demokratibristen�. Annars finns det risk för att en känsla av �vi här nere - dom där uppe� 

infinner sig bland kommunens invånare. Resonemanget blir ju det motsatta när det handlar om en 

kommun med få invånare per politiskt uppdrag. Här är det större chans att medborgarna känner 

en politiker personligen och relationen mellan väljare och de valda blir mer levande.  

 

Uppgifterna gäller för år 2003 och politiskt uppdrag är i detta fall detsamma som förtroendevald. 

Jag har hämtat information om kommunernas totala antal förtroendevalda och sedan räknat ut hur 

många invånare det går per förtroendevald. Det är möjligt att siffrorna har varit annorlunda både 

före och efter år 2003, men i SCB:s demokratidatabas finns endast detta år tillgängligt och det 

gäller som sagt för samtliga kommuner.  

 

I figuren nedan är alltså Halmstad kommun placerad överst eftersom den med 370 invånare per 

förtroendevald har lägst politikertäthet. Hylte har högst med endast 86 invånare per 

förtroendevald och ligger således längst ner i den vänstra spalten. Vid en snabb analys står det 

klart att Halmstad, trots låg politikertäthet, helt emot hypotesen har genomfört minst antal 

åtgärder. Kungsbacka har näst lägst politikertäthet men ligger på fjärde plats över antal 

genomförda åtgärder. Visserligen bara två åtgärder efter Falkenberg och Laholm, som i sin tur 

har andra och tredje högst politikertäthet men faktiskt har genomfört flest åtgärder. Falkenberg är 

Invandrare   Åtgärder 
Halmstad   Falkenberg (15) 
Hylte   Laholm (15) 
Falkenberg   Varberg (14) 
Laholm   Kungsbacka (13) 
Varberg   Hylte (12) 
Kungsbacka   Halmstad (9) 
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dock med 275 invånare per förtroendevald inte särskilt långt bakom Varberg (299), varför det i 

detta fall inte är så märkligt att de genomfört många åtgärder. Mer häpnadsväckande är att 

Laholm med �bara� 180 invånare per förtroendevald har fler åtgärder än Halmstad, Kungsbacka 

och Varberg. Inte särskilt förväntat med tanke på det tidigare teoretiska resonemanget. Några 

intressanta kopplingar finns trots allt. Med hög politikertäthet och få antal åtgärder är Hylte den 

kommun som har bäst överensstämmelse.  Varbergs pil är ju helt vågrät vilket indikerar att 

hypotesen stämmer in på denna kommun. Den sammanlagda bedömningen är dock att 

jämförelsen mellan politikertäthet och demokratiutvecklande åtgärder inte ger något övertygande 

stöd till hypotesen.  

     

Figur 4.5. Jämförelse mellan politikertäthet och antal demokratiutvecklande åtgärder. 

 

 

 

 

 

 
Förklaring: Rangordning efter politikertäthet. Lägst överst, högst nederst. Politikertäthet = antal invånare per 

förtroendevald. Baserat på uppgifter från år 2003. 

 

Ingen av de enskilda faktorerna som analyserades uppvisade starka kopplingar eller samband 

med antal demokratiutvecklande åtgärder. Analysen består visserligen, som tidigare nämndes, 

endast av en simpel figur och en tabelliknande jämförelse som syftar till att ge en enkel 

översiktsbild. Jag anser dock att den inte helt och hållet skall underskattas. Pilarna ger oss 

åtminstone en indikation om att tidigare forskningsresultat och teorier kan få problem att förklara 

förekomsten av demokratiutvecklande åtgärder i Hallands sex kommuner. De tidigare 

forskningsresultaten och de kvantitativa analyserna som de baseras på är naturligtvis av en högre 

vetenskaplig dignitet är denna undersökning, så jag vill inte sticka ut näsan och förklara dem 

ogiltiga i denna fåfallsstudie. Däremot tycker jag faktiskt att frågan kan ställas om det verkligen 

är ekonomiska resurser och upplevda demokratiproblem (i den utformningen som de har 

beskrivits ovan) som är de bidragande orsakerna till satsningar på demokratiutveckling. 

 

Politikertäthet  Åtgärder 
Halmstad   Falkenberg (15) 
Kungsbacka   Laholm (15) 
Varberg   Varberg (14) 
Falkenberg   Kungsbacka (13) 
Laholm   Hylte (12) 
Hylte   Halmstad (9) 



 

 38

Avslutningsvis skall jag göra en samlad analys av de fem variablerna. Det är möjligt att en 

sammanslagning av faktorerna resulterar i tydligare kopplingar än vad de gör var för sig. Därför 

har jag valt att gradera de fem figurernas vänstra spalter från 1 till 6 (1 överst � 6 nederst). I ett 

fall hade två kommuner samma värde (Halmstad och Hylte, vardera 13% invandrare), och de har 

givits varsin etta. Nästan gradering blev följaktligen en trea på Falkenberg. Dessa siffror har 

adderats för respektive kommun och sedan dividerats med fem för att få fram en snittsiffra. 

Resultatet presenteras i figuren nedan, och snittsiffran står inom parentes efter kommunens namn. 

  

Figur 4.6. Jämförelse mellan samtliga variabler och antal demokratiutvecklande åtgärder. 

 

 

 

 

 

 
Förklaring: De fem tidigare figurernas vänstra spalter har graderats från 1-6. Respektive kommuns siffror i varje 

figur har adderats och sedan dividerats med fem. Siffran inom parentes är kommunens snittplacering.  

 

Analysen av figuren förklarar snabbt att denna undersökning med alla variabler samlade ganska 

starkt talar emot teorin om vad som orsakar demokratiutveckling. De tre kommuner som återfinns 

i toppen av den vänstra spalten är de kommuner som enligt teorin borde ha genomfört flest 

åtgärder. Tvärtemot detta så finner vi dessa kommuner i botten i den högra spalten. Halmstad är 

den kommun som överlägset har lägst snittsiffra men ligger alltså sist i det demokratiutvecklande 

arbetet sett till antal åtgärder. Falkenberg och Laholm är de två kommuner som enligt den 

sammanlagda undersökningen är minst troliga till att ha genomfört många åtgärder, men de ligger 

alltså i delad topp.  

 

För att ekonomiska resurser inte ska få för stor inverkan på resultatet så testade jag att plocka bort 

skatteintäkter från undersökningen och gjorde sedan en likadan analys av resterande variabler. 

Resultatet blev nästan detsamma, med den enda skillnaden att Kungsbacka och Hylte bytte plats 

med varandra. Med andra ord ingen större förändring som kan sägas förändra de tidigare 

resultaten. Sammanfattningsvis betyder detta att ingen av de enskilda variablerna eller den 

Samtliga variabler  Åtgärder 
Halmstad (1,6)  Falkenberg (15) 
Kungsbacka (3,4)  Laholm (15) 
Hylte (3,6)   Varberg (14) 
Varberg (3,8)  Kungsbacka (13) 
Falkenberg (4,0)  Hylte (12) 
Laholm (4,4)   Halmstad (9) 
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samlade analysen ger starkt stöd till tidigare forskningsresultat. Vissa av analyserna ger snarare 

ett motsatt resultat. Det finns visserligen kopplingar i en del enskilda fall men värdet på dessa 

dras ned på grund av att helhetsbilden uppvisar dåliga samband. I och med att undersökningen 

endast innehåller sex kommuner är risken stor att de skönjbara kopplingarna mellan de olika 

variablerna och antal demokratiutvecklande åtgärder rentav kan vara slumpmässiga. För att i 

största möjliga mån undvika detta, men också för att ge undersökningen större dignitet, så har jag 

även genomfört en mängd korrelationsanalyser mellan olika tänkbara förklarande variabler och 

antal demokratiutvecklande åtgärder. Dessa presenteras efter nästkommande delkapitel. 

 

4.4 Politiska förhållanden 

I delkapitel 1.4.1 Urval diskuterade jag kort om styrandeförhållandena i kommunerna var något 

som inverkade på mitt urval av analysenheter. Mitt resonemang var att det inte har någon 

betydelse att kommunerna har haft skilda majoritetsförhållanden, utan att det snarare kunde vara 

en tänkbar förklarande faktor till skillnad i demokratiutveckling. Gilljam med flera har undersökt 

sambanden mellan antal genomförda demokratiutvecklande åtgärder och olika politiskt majoritet. 

De hittar små skillnader som visar att socialistiskt styrda kommuner satsar något mer än 

borgerligt styrda kommuner, men sambanden är svaga och näst intill obefintliga (Gilljam m.fl., 

2004:17).  

 

Mina uppgifter över Hallands kommuners politiska förhållanden (majoritet i 

kommunfullmäktige) sträcker sig bara tillbaka till föregående mandatperiod, alltså till år 2002. 

Falkenberg, Kungsbacka, Laholm och Varberg har alla haft/har borgerlig majoritet sedan år 2002. 

I Halmstad och Hylte har makten skiftat. Enligt Gilljam med fleras så kallade vanehypotes så 

skulle de fyra förstnämnda vara de kommuner med minst antal genomförda åtgärder, eftersom det 

skulle finnas en motvilja mot förnyelse i kommuner där den politiska majoriteten har stabilitet 

under en längre tid och därför har invanda arbetssätt som tros motverka innovationsbenägenhet 

(Ibid.). De sex undersökta kommunerna stämmer alltså dåligt in på denna hypotes eftersom det i 

de två kommuner med skiftande politisk majoritet har genomförts minst antal åtgärder. 

Sambanden i ovan nämnd forskning var ju dock väldigt svaga så några växlar skall kanske inte 

dras på mina resultat, även om de snarare pekar på att borgerlig majoritet och stabilt styre (i den 
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mån två mandatperioder kan kallas för stabilt styre) inte behöver innebära mindre satsningar på 

demokratiutveckling. 

 

4.5 Korrelationsanalys 

Variablerna som använts i analysen presenteras inte här utan finnes i en bilaga. Dessa är hämtade 

från Leif Johanssons kommundatabas (Johansson, 2007). Anledningen till denna analys är som 

sagt att jag önskar uttala mig om eventuellt starka eller svaga samband, samt på vilken 

signifikansnivå dessa befinner sig. Detta var ej möjligt i den föregående jämförande analysen och 

därför anser jag att undersökningen av demokratiutvecklingens orsaker blir mer vital med denna 

kompletterande korrelationsanalys.        

 

Korrelationen mellan antal demokratiutvecklande åtgärder och de olika variablerna hämtade från 

kommundatabasen har mätts med hjälp av rangordningskorrelationskoefficienten Spearman´s 

Rho. Detta mått varierar mellan �1 och 1, där �1 är fullständigt negativt samband och 1 är 

fullständigt positivt samband. Variablerna som ingår i analysen är fyrtioen till antalet, men endast 

i ett enda fall blir korrelationen signifikant. Det är variabeln �procentandel röstande på C i 

kommunvalet 2006� som uppnår 0.81* i rangordningskorrelation. Varken ekonomiska variabler 

eller variabler som på något sätt kan kopplas till upplevda demokratiproblem uppvisar något 

samband med antal demokratiutvecklande åtgärder. Som exempel kan sägas att både 

valdeltagande i val till kommunfullmäktige 2006 och skattekraft ger negativ 

rangordningskorrelation. Visserligen utan statistisk signifikans vilket gör resultatet tämligen 

ointressant, förutom att det verkar stödja det jag kom fram till efter mina tidigare jämförande 

analyser.  

 

Vad finns det då att säga om den enda variabel som gav ett positivt samband med statistisk 

signifikans? Vid närmare eftertanke är resultatet inte helt överraskande. Centerpartiet är starka 

anhängare av decentraliseringsideologin och anser att individens behov och intressen skall sättas i 

centrum och att makten skall utgå underifrån. Dessutom förordar de deltagardemokrati. 
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Idéer och krav skall komma från människor och sedan förverkligas av politiker och 

tjänstemän. /�/ Centerpartiet tror på deltagardemokrati, där människor är delaktiga i 

besluten och i det pågående samtalet.  

(www.centerpartiet.se) 

 

Att flera andra partier delar denna syn är högst troligt, men Centerpartiet har av tradition haft 

starkt stöd i Halland och just därför är det inte förvånande om de varit drivande i arbetet med 

demokratiutveckling. Egentligen skulle jag undersökt olika dokument och motioner för att ta reda 

på vem som tagit initiativet till respektive åtgärd, men det blir för denna uppsats för omfattande. 

En annan intressant aspekt hade naturligtvis varit att kontrollera om denna hypotes, dvs. att 

kommuner där Centerpartiet är starka tenderar att genomföra många demokratiutvecklande 

åtgärder, stämmer in på landets övriga kommuner. Nu har jag dock inte haft tillgång till Gilljam 

med fleras material och de för ingen diskussion kring detta i sina forskningsrapporter. Tyvärr 

måste jag därför lämna denna hypotes till att vara just detsamma. Men att centerpartistiska 

politiker, med stöd från väljare som står bakom decentraliseringsideologin och 

deltagardemokratin, i högre grad framhäver vikten av deltagardemokratiska åtgärder är för mig 

en intressant hypotes som egentligen förtjänar vidare undersökningar.     

 

4.6 Mest betydelsefulla åtgärder � de intervjuades åsikter 

Svårigheterna med att undersöka demokratiutvecklingens omfattning och kvalitet är flera. Jag har 

tidigare diskuterat problematiken i insamlingen av material när det gäller antalet genomförda 

demokratiutvecklande åtgärder i kommunerna. Jag har ju helt förlitat mig till vad 

intervjupersonerna har delgivit mig, även om det till viss del har kontrollerats mot annan 

tillgänglig information. Risken finns alltså att de intervjuade både kan ha överskattat och ha 

underskattat antalet genomförda åtgärder i sin kommun. Med endast sex kommuner i 

undersökningen kan detta få relativt stor påverkan i analysen. Med det menar jag att exempelvis 

två åtgärder plus eller minus snabbt förändrar den inbördes rangordningen. Dessutom har jag 

ingen som helst aning om när varje åtgärd har genomförts, om den fortfarande är aktiv och vilken 

betydelse den egentligen har för den kommunala politiken och det medborgerliga deltagandet. På 

så sätt säger materialet ingenting om demokratiutvecklingens kvalitet och resultat. Detta var dock 
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det tillvägagångssätt som användes i tidigare forskning och för att kunna testa dessa resultat så 

ansåg jag att det var bäst lämpat att göra på samma sätt.  

 

För att gå vidare ytterligare ett steg i undersökningen och för att kunna uttala mig om 

demokratiutvecklingens innebörd och kvalitet, helt bortsett från antalet åtgärder, så har de 

intervjuade tillfrågats om vilka tre åtgärder som de anser genererar störst medborgerligt 

deltagande och inflytande i den kommunala politiken, och varför.  

 

Falkenberg 

Medborgarförslag, information på hemsidan samt genomförande av frekventa 

opinionsundersökningar är de viktigaste demokratiutvecklande verktygen. Dessa åtgärder har 

dock inte motiverats utförligare men han säger att graden av skicklighet att hantera frågor och 

klagomål från invånarna är mycket central (Lundahl).   

 

Halmstad 

Pensionärsråd/handikappråd, möten med utvalda grupper/stormöten samt klagomålsinstans är de 

viktigaste åtgärderna. Pensionärsråd och handikappråd upplever han som väldigt aktiva, och 

kommunen möter olika medborgargrupper som är starkt organiserade på egen hand. Dessutom är 

det viktigt med en fungerade klagomålshantering för att kunna ta till vara på medborgarnas 

åsikter (Bergenek).  

 

Hylte 

Informationstidning, möten med utvalda grupper/stormöten samt klagomålsinstans är de tre 

viktigaste eftersom det är de åtgärder som flest antal invånare får ta del av (Mared).  

 

Kungsbacka 

Det är svårt att värdera, men följande tre åtgärder utmärker sig eftersom de innebär aktivt 

deltagande i den demokratiska processen: pensionärsråd/handikappråd, 

ungdomsråd/ungdomsfullmäktige samt beredning/arbetsgrupp/utskott. Utöver detta vill han 

betona vikten av att ha �stora öron� vid möten med medborgare i kommunen (Nilsson). 
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Laholm 

Följande åtgärder är de mest centrala: medborgarförslag, eftersom det är ett skarpt verktyg för 

kommunmedlemmarna; opinionsundersökningar, eftersom det är svårt att frångå de resultat som 

de levererar samt möten med utvalda grupper/stormöten (Erlandsson).  

 

Varberg 

Det är svårt att välja tre alternativ, men möten med utvalda grupper/stormöten, 

demokratiutbildning för politiker samt fullmäktigeinformation på hemsidan är de tre viktigaste 

åtgärderna utifrån ett deltagardemokratiskt perspektiv. Möten med utvalda grupper/stormöten har 

i Varbergs kommun genererat många inkomna åsikter och ökat deltagande och intresse hos 

flertalet invånare. Demokratiutbildning för politiker är viktigt för att de ska vara medvetna om sitt 

uppdrag i vårt demokratiska samhälle, dvs. vara folkets representanter och även vara en 

kontaktperson för väljarna. Förstår politikern inte vad allmänheten förväntar sig av en som 

förtroendevald så kan en mandatperiod i fullmäktige förmodligen �flyta förbi� utan något större 

engagemang och utan förankring hos väljarna. Information på hemsidan kommer i framtiden att 

bli en allt större del av kommunens kontaktyta med väljarna eftersom det här finns möjlighet att 

nå ut till en bredare grupp (Svensson).  

  

4.7 Sammanfattande analys av mest betydelsefulla åtgärder 

Den övergripande samstämmigheten mellan de intervjuade verkar vara att god information, 

möjlighet för berörda medborgare att påverka samt att i allmänhet ha en hög kompetens när det 

gäller tillvaratagandet av medborgarnas åsikter är mycket centrala delar i demokratiutvecklingen. 

Visserligen har det angivits 10 olika åtgärder av ett möjligt maximum på 18 åtgärder, vilket bör 

tolkas som att det trots allt finns en viss diskrepans i synen på vilka åtgärder som genererar störst 

medborgerligt deltagande och inflytande. Konstigt vore det kanske annars, eftersom detta är sex 

enskilda personers egna uppfattningar som inte behöver motsvara den allmänna synen bland 

kommunernas politiker och tjänstemän.  

 Min uppfattning är att medborgarförslag väger tungt både för Falkenberg och för Laholm och 

att de anser detta vara det starkaste verktyget för medborgarna i deras påverkansförsök. Åtgärden 

är ju inte genomförd i de andra kommunerna utan de verkar lägga stor vikt vid att möta olika 
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medborgargrupper ute i kommunen, antingen utvalda invånargrupper för att diskutera en särskild 

fråga eller möten med pensionärs- och handikappråden.  

 Att pensionärsråd och handikappråd skulle vara bland de tre viktigaste åtgärderna kan 

möjligtvis framstå något märkligt eftersom de endast är tillgängliga för två särskilda 

medborgargrupper och därmed utesluter alla andra. Dock representerar de två stora 

samhällsgrupper vars intressen och behov i många fall skiljer sig från övriga medborgares. 

Dessutom har dessa två råd ofta en längre historia bakom sig och därmed en strukturerad 

organisation och ett väl utarbetat arbetssätt. Därför är det förståeligt att de i många kommuner, 

utifrån en deltagardemokratisk syn, kan anses vara särskilt aktiva och ha stort inflytande. Ur ett 

rent demokratiskt perspektiv kan det verka odemokratiskt att just dessa två grupper skall få 

särskild representation, och man skulle kunna argumentera för att varje enskild samhällsgrupp 

ska representeras genom råd. Frågan är väl om pensionärsråd och handikappråd är mer än just 

rådgivande, och för övriga medborgare finns ofta många andra vägar att välja i sina försök till 

påverkan i den kommunala politiken. 

 

Det som jag tycker framstår som allt tydligare är att kommunerna skiljer sig marginellt i valen av 

vilka åtgärder som skall genomföras, men de strävar i mångt och mycket efter samma resultat och 

effekter. Det viktiga är att kommunikationskanalerna mellan kommunen och dess invånare 

fungerar på ett tillfredsställande sätt och att det finns väl fungerande verktyg för medborgarna att 

använda sig av då de vill göra sin röst hörd. 

 Grundläggande är att medborgarna har tillgång till information för att på så sätt öka sina 

kunskaper och bli varse om vad som händer i den kommunala politiken, men lika viktigt är att det 

finns en verksamhet med kompetens att ta emot och förvalta de värdefulla åsikter som kommer 

in, och inte minst att de behandlas jämlikt. 

 Tom Nilsson (2005) talar om två sorters politisk jämlikhet, nämligen jämlik tillgång och 

jämlika förutsättningar. Jämlik tillgång innebär att alla demokratiska kanaler är till för samtliga 

medborgare (Nilsson, 2005:20). Det konstaterade jag ovan att så är inte fallet i några av de i 

denna uppsats nämnda åtgärder. Inte ens valdeltagande lever upp till kravet på jämlik tillgång, 

eftersom bland annat barn och gravt handikappade inte tillåts rösta. Nilsson menar att vi måste 

acceptera att den jämlika tillgången har undantag, men att möjligheten till att utöva inflytande 

åtminstone omfattar dem som berörs av beslutet eller verksamheten (Ibid). Därmed blir det ju 
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demokratiskt korrekt att ha åtgärder som brukarråd och möten med utvalda grupper. Men jämlik 

tillgång är starkt sammanbundet med jämlika förutsättningar, vilket innebär att alla deltagande 

har samma demokratiska utgångsläge. Denna idealbild betyder alltså att resurser som utbildning, 

ekonomisk status, kön, etnicitet, etc., inte har någon påverkan på möjligheten till demokratiskt 

deltagande. I praktiken är det svårfrånkomligt, även om det juridiskt kan regleras (Nilsson, 

2005:20f). I många av de demokratiutvecklande åtgärder som behandlats i denna uppsats kan det 

vara så att förmågan att uttrycka sig väl resulterar i ojämlika förutsättningar. Därför är det oerhört 

viktigt att själva beslutsprocessen är jämlik, oavsett de deltagandes personliga förutsättningar. 

Med andra ord, kommunerna har ett ansvar att skapa jämlik tillgång till de demokratiska 

kanalerna, eller i alla fall en tillgång så att alla medborgare har möjlighet att deltaga och utöva 

inflytande. De jämlika förutsättningarna är svåra att kringgå men i beslutsprocessen skall allas 

åsikter och påverkansförsök behandlas jämlikt och väga lika tungt. Upplevs det som raka 

motsatsen så är det inte särskilt svårt att förstå dem som menar att de positiva 

deltagardemokratiska effekterna har uteblivit.  

 Om vi placerar in de åtgärder som kommunerna anser vara mest betydelsefulla i Tom 

Nilssons tvågradiga konfliktdimension (interna konflikthanteringssättet) så kan det åtminstone ge 

en liten vink om kvaliteten på kommunernas demokratiåtgärdsarbete sett från ett 

demokratiutvecklande perspektiv (hög konfliktgrad=större utveckling hos varje individ). Nilssons 

tabell ser ut så här: 

  

Tabell 4.1. Deltagarformer och analysdimensioner. 

 
Integrerade 
former 

Inympade  
former 

Fristående  
former 

Hög konfliktgrad 
Partiarbete,  
Folkstämmor 

Medborgarstyrelser,  
Brukarstyrelser, Rådslag

Föreningar, Byalag, 
Sociala rörelser 

Låg konfliktgrad 
Val,  
Folkomröstningar 

Kundvalsmodeller,  
Motionsrätt 

Politisk  
konsumtion 

Tabellen är hämtad från Tom Nilssons bok Till vilken nytta? (2005) s.88. 

 

Av de arton åtgärder som de intervjuade sammanlagt ansåg vara de viktigaste kan sju av dem 

anses inneha hög konfliktgrad och således elva av dem låg konfliktgrad. Falkenberg är den 

kommun som utifrån konfliktdimensionen har sämst demokratiutveckling eftersom de (Lundahl) 

anser att de tre viktigaste åtgärderna är former med låg konfliktgrad. Bäst är Halmstad 

tillsammans med Kungsbacka som nämner två åtgärder vardera med hög konfliktgrad. Men detta 
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är också ett något skevt sätt att se på problemet eftersom det är en enskild persons åsikt och 

dessutom är det svårt att avgöra vilka åtgärder kommunerna lägger mest resurser på. Däremot är 

det ett råd till kommunerna att, om de önskar ökad demokratisk utveckling på aggregerad nivå, 

lägga mest tid och resurser på de former som finnes i kolumnen �hög konfliktgrad� i ovanstående 

tabell. Dessa är demokratiåtgärder eller deltagarformer som kräver tid, intresse och kunskap från 

politiker och förvaltning. Därför påpekar jag återigen hur viktigt det är med en fungerande och 

kompetent förvaltning eftersom det är här som den yttersta kontakten med medborgarna sker. 

Tom Nilsson skriver att �det finns mycket att vinna genom att bjuda in medborgarna i den 

offentliga verksamheten � både för oss som individer och för det samhälle vi alla lever i� 

(Nilsson, 2005:181). De intervjuade är alla överens om att god information och många 

kommunikationskanaler är grunden för en god demokratiutveckling, vilket är positivt. Men för att 

lyfta utvecklingen till en högre nivå så krävs det att de verkligen vågar satsa fullt ut och lämna 

över allt mer ansvar till medborgarna. I retoriken är man stundtals där, men i praktiken är det 

förmodligen fortfarande en bra bit kvar.  
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5 Sammanfattning 
Inledningsvis visade det sig att de halländska kommunerna skiljer sig en del sett till hur många 

demokratiutvecklande åtgärder som de har genomfört. Detta är baserat på en enskild persons 

uppgifter och kan naturligtvis ifrågasättas. Skillnaderna kan vara större men även mindre. I 

intervjusvaren framkom att de i det stora hela strävar efter samma effekter och resultat även om 

de har gjort olika val när det gäller vilka deltagandeformer som de arbetar med. Några kommuner 

satsar lite mer på ungdomar medan några andra anser att det är extra viktigt med lättillgänglig 

och utförlig information. Att exakt samma åtgärder skulle ha genomförts i varje kommun var 

knappast min ursprungliga hypotes, vilken naturligtvis inte heller stämde. Men mitt material och 

mina analyser av detsamma säger mig att det är svårt att uttala sig om demokratiutvecklingens 

omfattning och kvalitet genom att endast se till antalet genomförda åtgärder. Jag återkommer till 

denna diskussion senare, men det var som sagt den enda vägen att gå för att kunna undersöka 

åtgärdernas orsaker i enlighet med tidigare forskning.  

 Analyserna av de demokratiutvecklande åtgärdernas orsaker som gjorts i denna uppsats gav 

inget tillfredställande stöd till tidigare forskningsresultat. Inga samband mellan vare sig 

ekonomiska resurser eller upplevda demokratiproblem och antal demokratiutvecklande åtgärder 

stod att finna, varken i den första jämförande analysen eller i den kompletterande 

korrelationsanalysen. Därför måste jag till en viss grad ifrågasätta tidigare forskningsresultats 

giltighet idag. Det är för mig en helt rimlig teori att stora kommuner (fler invånare=större 

ekonomiska resurser, mindre politikertäthet, m.m.) i större utsträckning arbetar med 

deltagardemokratiska åtgärder. Denna teori har dock inte visat sig stämma i min undersökning 

och den första invändningen torde vara att jag har använt mig av för få fall eller att valet av fall är 

felaktigt. Eller så kan vi konstatera att demokratiutveckling, främst med fokus på medborgerligt 

deltagande, idag är så vedertaget och etablerat i svenska kommuner att direkt bakomliggande 

faktorer inte längre behöver sökas. Små kommuner med små ekonomiska resurser är även de 

troligtvis långt framme i sina demokratisatsningar.  

 Utöver detta så tillfrågades de intervjuade om vilka tre åtgärder som de anser genererar 

störst medborgerligt deltagande och inflytande i den kommunala politiken. Trots skilda åsikter 

när det gäller valet av tre åtgärder så var samstämmigheten över åtgärdernas funktion i den lokala 

demokratin desto större. Många möjligheter för att kunna påverka, goda möjligheter att 

tillgodogöra sig information samt kompetens i tillvaratagandet av medborgarnas åsikter framstår 
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som kärnan i samtliga kommuner. Det är dock många av dessa åtgärder som enligt Tom Nilssons 

konfliktdimension kan karaktäriseras som deltagarformer med låg konfliktgrad, vilket betyder att 

kommunerna i många fall går miste om de önskade deltagardemokratiska effekterna. Genom att 

se det på detta sätt är det kanske lättare att förstå varför forskare bedömer satsningarna som 

misslyckade, vilket jag personligen tycker är fel att göra. Först och främst är jag något kritisk till 

flera av de sätt som Gilljam och Jodal mäter effekterna av antal demokratiutvecklande åtgärder 

(se Gilljam & Jodal, 2005). Att använda sig av kommunala journalisters bedömningar av 

medborgarnas kännedom om och aktivitet i den kommunala politiken känns som en svag analys. 

Hur medborgares kännedom mätas på ett korrekt sätt? Vad är viktigt att ha kunskap om? 

Dessutom, är verkligen journalister rätt personer att bedöma detta? Jag är tveksam. Men 

framförallt ifrågasätter jag det övergripande tillvägagångssättet att använda sig av antal 

demokratiutvecklande åtgärder för att bedöma de demokratiska effekterna. För det första så är 

insamlingen av materialet bland kommunerna långt ifrån vattentät. Precis som i min egen 

undersökning så är det svårt att kontrollera om uppgifterna verkligen stämmer. För det andra så 

säger antalet demokratiutvecklande åtgärder egentligen ingenting om hur bra eller dålig en 

kommun är när det gäller demokratiutveckling. Fem seriösa åtgärder kan ge positivare effekter än 

femton slapphänt genomförda åtgärder. Därför menar jag att vi inte kan titta på antalet åtgärder 

för att bedöma effekterna utan vi måste göra en mer djupgående analys av varje deltagandeform.  

 Den uppmärksamme kanske undrar över den så kallade eldsjälshypotesen som nämndes 

inledningsvis. Enligt Gilljam med flera är förekomsten av eldsjälar i den kommunala politiken 

och organisationen en av de viktigaste orsakerna till demokratiutveckling efter ekonomiska 

resurser och upplevda demokratiproblem. Hypotesen har inte blivit testad i denna uppsats, vilket 

är synd eftersom den för mig allt mer framstår som den mest betydelsefulla faktorn. Anledningen 

till att den inte testats är svårigheten med att göra begreppet eldsjäl mätbart. Med tanke på att i 

stort sett inga samband alls kunde hittas mellan antal demokratiutvecklande åtgärder och alla de 

variabler som ingick i analyserna, och med tanke på det som framkommit genom intervjuer och 

litteraturstudier så anser jag att den bäst förklarande faktorn är den som inte testats, nämligen 

eldsjälar. Naturligtvis kan detta till viss grad kopplas samman med ekonomiska resurser eftersom 

en välbärgad kommun har möjlighet att avsätta mer resurser till demokratiområdet. Men den mest 

nödvändiga förutsättningen tror jag är en förvaltning med tjänstemän som med vilja, glädje och 
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mod driver den lokala demokratiutvecklingen framåt, oavsett kommunens ekonomiska 

förutsättningar. Där finns verkligen en grund för positiva effekter. 

 Således tycker jag att vi inte skall döma ut demokratisatsningarna utifrån resultat som är 

baserade på analyser med antal demokratiutvecklande åtgärder som oberoende variabel. Det är 

möjligt att vi ännu inte sett några tydliga effekter och att de politiska partiernas medlemsantal 

fortsätter att sjunka. Det får vi nog räkna med att de gör i ett antal år framåt. Men precis som Tom 

Nilsson skriver, det krävs troligtvis en mental- och värdegrundsförändring innan vi kan börja tala 

om några direkta effekter på individnivå. När dessa kommer, då lär vi förhoppningsvis även se 

dessa effekter i samhället som helhet.  
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Bilaga 1. Första e-post till kommunerna. 
 
Hej! 
 
De frågor som jag skulle vilja ha svar på är följande: 
 
Vilka demokratiutvecklande åtgärder har genomförts i Er kommun? 
 
Exempel: 
Pensionärsråd 
Handikappråd 
Fullmäktigeinformation på hemsidan 
Byalag/byaråd 
Utlokalisering av fullmäktigemöten 
Frågor vid fullmäktigemöten  
Brukarråd 
Informationstidning/blad 
Ungdomsråd/ungdomsfullmäktige 
Sändningar av fullmäktigemöten 
Öppna nämndsammanträden 
Brukarstyrelser 
Debattforum på hemsidan 
Möten med utvalda grupper (färre antal personer) 
Stormöten (större antal personer) 
Medborgarkontor 
Klagomålsinstans 
Medborgarpanel 
Demokratiplan/demokratiprogram 
Demokratiutbildning för politiker 
Demokratiutbildning för tjänstemän 
Folkomröstning de senaste 10 åren 
Arbetsgrupp eller utskott som utvecklar demokratin 
Medborgaropinionsundersökning 
Medborgarförslag 
Fler? 
 
 
Varför valdes just dessa? Finns det en genomtänkt plan för hur det demokratiutvecklande arbetet 
skall bedrivas? 
 
 
Finns det planer på att införa fler demokratiutvecklande åtgärder? 
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På vilket sätt vill kommunen integrera medborgarna i den politiska processen? Skall det 
medborgerliga deltagandet och inflytandet innebära beslutsrätt, eller begränsas till en rådgivande 
funktion? (Medveten om att det är en politisk fråga, men redogör gärna för just din uppfattning) 
 
 
Jag är ytterst tacksam om du kan besvara dessa frågor. Om du vill skicka per e-post så går det 
bra. Annars är mitt telefonnummer 0346-XXX XX, eventuellt låt mig veta om jag ska ringa upp 
istället. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
David Svensson  
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Bilaga 2. Andra e-post till kommunerna. 
 
Hej! 
 
Ett stort tack för tidigare bidrag till min uppsats om demokratiutveckling. 
Jag skulle gärna vilja ställa en kort fråga till, vilken jag hoppas att Du vill besvara. 
 
Vilka tre av följande demokratiutvecklande åtgärder anser Du genererar störst medborgerligt 
deltagande och inflytande i den kommunala politiken? 
(Motivera gärna kortfattat varför) 
 
· Pensionärsråd 
· Handikappråd 
· Fullmäktigeinformation på hemsidan 
 
(osv. med respektive kommuns alla genomförda åtgärder) 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
David Svensson 
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Bilaga 3. Förklaring till demokratiutvecklande åtgärder. 
 
Beredning / arbetsgrupp / utskott 
En tillsatt grupp som arbetar särskilt med demokratifrågor. 
 
Brukarstyrelse 
Styrelse, som till viss del eller fullt ut består av medborgarne, med egen beslutanderätt. 
Exempelvis på skolor. 
 
Byalag / byaråd 
Grupp som på eget initiativ företräder en särskild del eller by i kommunen. 
 
Debattforum på hemsidan 
Möjlighet för medborgarna att kommunicera och ställa frågor till kommunpolitiker via 
debattforum på hemsidan. 
 
Demokratiplan / demokratiprogram 
Antagen plan eller program för hur det demokratiutvecklande arbetet skall bedrivas. 
 
Demokratiutbildning för politiker 
Utbildning som syftar till att öka politikernas demokratiska kunskaper, exempelvis konferenser 
eller längre utbildningar.  
 
Demokratiutbildning för tjänstemän 
Utbildning som syftar till att öka tjänstemännens demokratiska kunskaper, exempelvis 
konferenser eller längre utbildningar. 
 
Folkomröstning 
Lokal folkomröstning i enskild politisk fråga. 
 
Frågor vid fullmäktigemöten 
Möjlighet för vem som helst att ställa frågor vid fullmäktiges möten (även kallat allmänhetens 
frågestund). 
 
Fullmäktigeinformation på hemsidan 
Information och dokument om kommunfullmäktiges arbete på hemsidan. 
 
Handikappråd 
Rådgivande organ som företräder kommunens handikappade medborgare. 
 
Informationstidning / informationsblad 
Blad eller tidning som regelbundet informerar medborgarna om kommunens verksamhet och 
politik. 
 
Klagomålsinstans 
Särskild instans eller särskilt framtaget program för hantering av klagomål och frågor.  
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Medborgarförslag 
Möjlighet för alla medborgare att motionera i kommunfullmäktige. 
 
Medborgarkontor 
Ett specifikt kontor för medborgarna att rikta sina frågor eller synpunkter till. 
 
Medborgarpanel 
Ett större antal, ibland över hundra, medborgare bjuds in för att tillsammans med politiker, 
tjänstemän och experter diskutera en särskild politisk fråga. 
 
Möten med utvalda grupper / stormöten 
Möten med särskilt utvalda grupper eller med ett större antal inbjudna medborgare, ofta i enskilda 
politiska frågor. 
 
Opinionsundersökning 
Undersökning, exempelvis i enkätform, där man inhämtar medborgarnas åsikter. Ofta riktade till 
specifika verksamheter eller områden. 
 
Pensionärsråd 
Rådgivande organ som företräder kommunens pensionärer. 
 
Sändningar av fullmäktigemöten 
Sändningar av fullmäktigemöten via antingen radio, tv eller internet. 
 
Ungdomsråd / ungdomsfullmäktige 
Organ sammansatt av ungdomar med rådgivande funktion eller med egen beslutanderätt. 
 
Utlokalisering av fullmäktigemöten 
Utlokalisering av fullmäktiges möten från ordinarie lokal till andra områden i kommunen. 
 
Öppna nämndsammanträden 
Möjlighet för nämnderna att själva besluta om att ha sammanträden öppna för allmänheten. 
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Bilaga 4. Använda variabler i korrelationsanalys. 
 
• Folkmängd 2005 
• Befolkningsförändring (%) 1974-2004 
• % 20-64 år 2000 
• Genomsnittlig ålder, samtliga 2004 
• % tätortsboende 2004 
• Landareal km2 2004 
• % förvärvsarbetande 20-64 år 2004 
• % servicesysselsatta (inkl. offentlig sektor) 1996 
• Medelinkomst tkr 2003 
• % höginkomsttagare, 25-64 år, 1998 
• Bruttoregionprodukt i kr per inv. 1993 
• % öppet arbetslösa 16-64 2005 
• % röster för M riksdagsvalet 2006 
• % röster för C riksdagsvalet 2006 
• % röster för Fp riksdagsvalet 2006 
• % röster för Kd riksdagsvalet 2006 
• % röster för Mp riksdagsvalet 2006 
• % röster för S riksdagsvalet 2006 
• % röster för V riksdagsvalet 2006 
• % röster för M kom.valet 2006 
• % röster för C kom.valet 2006 
• % röster för Fp kom.valet 2006 
• % röster för Kd kom.valet 2006 
• % röster för Mp kom.valet 2006 
• % röster för S kom.valet 2006 
• % röster för V kom.valet 2006 
• % röster för SD kom.valet 2006 (där SD fått mandat) 
• % valdeltagande 2006 riksdagsvalet 
• % valdeltagande 2006 kommunalvalet 
• Haft folkomröstning 1980-2004 
• % kvinnor i kommunstyrelsen 2003 
• Antal politiker/1000 inv. 2003 
• Antal kommundelsnämnder 1992 
• % ärenden i fullmäktige med mer är ett yrkande 1977 
• Skatteunderlag, kr/inv. (skattekraft) 2007 
• Skattekraft 2007 i % av riksmedelv 
• Resultat 2 2004 kr/inv. 
• Eget kapital kr/inv. 2004 
• Klarar kommunen balans i ekonomin 2004? 
• Soliditet 04 inkl pensionsskuld 
• Jämställdhetsindex 2006 enl. SCB; högre=sämre jämställdhet 
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Bilaga 5. Sammanställning över demokratiutvecklande åtgärder. Rangordning 
efter förekomst. 

  Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg 
Pensionärsråd x x x x x x 
Handikappråd x x x x x x 
Fullmäktigeinformation på hemsidan x x x x x x 
Möten med utvalda grupper /stormöten x x x x x x 
Klagomålsinstans x x x x x x 
Brukarstyrelser x x   x x x 
Opinionsundersökning x   x x x x 
Byalag/byaråd x   x   x x 
Öppna nämndsammanträden x     x x x 
Frågor vid fullmäktigemöten x x     x x 
Informationstidning/blad x x x     x 
Demokratiutbildning för politiker x   x x   x 
Sändningar av fullmäktigemöten   x   x   x 
Beredning/arbetsgrupp/utskott     x x x   
Utlokalisering av fullmäktigemöten x   x   x   
Ungdomsråd/ungdomsfullmäktige       x x   
Debattforum på hemsidan x   x       
Medborgarförslag x       x   
Medborgarkontor       x x   
Demokratiutbildning för tjänstemän           x 
Medborgarpanel             
Demokratiplan/demokratiprogram             
Folkomröstning             
  S:a 15 S:a 9 S:a 12 S:a 13 S:a 15 S:a 14 


