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Påverkansmöjligheterna i ett representativt system är normalt att rösta, kontakta en politiker 

samt eget engagemang i ett politiskt parti. Uppsatsens syfte är att precisera hur Västerås stad 

förhåller sig till två idealtypiska ytterligheter och ifall beslutsprocessen är att betrakta som ett 

närmande eller avvikande från Dahls idealtypiska demokratidefinition. De undersökta 

påverkansmöjligheterna medborgardialog, utökat samråd, allmänhetens frågestund och 

sociala medier var av olika dignitet. Utökat samråd och allmänhetens frågestund betraktas 

som meningsfulla och som ett närmande av idealet, medan medborgardialogen och sociala 

medier betraktas som symboliska och ett närmande av idealtypen oligarki. Uppsatsens 

huvudsakliga slutsats är att det i princip krävs att medborgaren är berörd av en fråga för att 

inkluderas inför en beslutsprocess. Om man inte är berörd är det svårt att påverka, då 

möjligheten till folkinitiativ inte finns i Västerås stad. Av idealtyperna att bedöma står 

Västerås stad i mitten, i studiens referenspunkt efter det idealtypiska folkstyrets princip.  
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1. Inledning  

 
Som medborgare tillåts vi delta i den demokratiska processen vart fjärde år då Sverige som 

nation står inför ett demokratiskt val. Medborgarens upplevelse och bilden som ofta 

presenteras sett till den egna möjligheten att påverka, är en bild av att det inte spelar någon 

roll om vad eller vem man röstar på. Upplevelsen av att man som medborgare inte kan 

påverka mer än att rösta i valen vart fjärde år, vilket medfört att tilliten till politiker minskat 

samt ett ökat politikerförakt. Något som även kan medföra i en känsla av utanförskap, och 

som kan leda till att medborgaren ställer sig passiva till demokratiska processer (SOU 2000:1, 

En uthållig demokrati!. s. 38).   

 

Sverige har ett representativt system på nations, landstings och kommunnivå, där 

medborgarna under det sista decenniet fått utökade möjligheter att delta på lokal nivå genom 

en reglering av kommunallagen. Men hur och vilka påverkansmöjligheter finns och ges 

medborgaren att delta och vara med och påverka inför en beslutsprocess. Uppsatsens 

inramning är att undersöka hur den lokala beslutsprocessen i Västerås stad ser ut och hur man 

som politiker ser på medborgerlig inkludering inför beslutsprocessen. Uppsatsen har sin grund 

och idé ur en medborgarundersökning som genomförts av SCB, där fokus ligger på kapitlet 

Medborgarna om inflytandet i kommunen som mäter fyra faktorer; information, förtroende, 

kontakt och påverkan. Faktorn påverkan har generellt ett sämre betyg än övriga faktorer i 

samtliga tre undersökningar som Västerås medborgare betygsatt staden. De två senaste 

undersökningarna visar på att kategorin 18-24 år underkänner faktorn påverkan (SCB 2009 

och 2011).  

 

Förståelsen för medborgarens påverkansmöjligheter lyfts fram av Sveriges regering som en 

levande demokrati, som berör möjligheten till ett medborgerligt inflytande och delaktighet i 

samhället. Ett område som prioriteras i ett möjliggörande för en levande demokrati är, genom 

”Förstärkta möjligheter till insyn, inflytande och deltagande i den demokratiska processen” 

(regeringen, demokratipolitik).  

 

Den empiriska bakgrunden vilar dels på SCB medborgareundersökning, samt Jan Teorells 

forskning om hur interna beslutsprocesser kan förstås utifrån två motsatta ideal; demokrati 

och oligarki. Utifrån uppsatsens inramning om medborgarnas påverkansmöjligheter inför en 
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demokratisk beslutsprocess, uppenbarar sig behovet av att knyta an till demokratiteori. 

Beroende på vem som definierar eller ser på demokrati som begrepp, skapas olika förståelser 

om vad det är och hur det bör vara. Enligt Robert A Dahl kan demokratin endast styras om 

utgångspunkten är att vuxna människor ges personlig autonomi, där de vuxna erkänns som 

kompetenta och tillåts styra sig själva (Dahl 1999, s. 110). Något som gör det intressant att se 

till påverkansmöjligheter och hur vuxna medborgare tillåts påverka inför en beslutsprocess, 

mer än enbart vart fjärde år vid val.  

 

2. Syfte och frågeställning 

 
Undersökningens syfte är att undersöka om och hur medborgarna ges påverkansmöjligheter 

inför en demokratisk beslutsprocess i Västerås stad. Genom att undersöka hur politikerna 

arbetar med frågor kring en medborgerlig inkludering inför en beslutsprocess, samt redovisa 

för hur bilden av lokala påverkansmöjligheter ser ut i Västerås stad. Utifrån faktorn 

påverkansmöjligheter, identifieras och beskrivs hur beslutsprocessen ser ut med syftet att 

precisera hur Västerås stad förhåller sig till två idealtypiska ytterligheter, vilket görs för att 

redogöra för hur beslutsprocessen kan ses uppfylla eller närma sig Dahls idealtypiska 

demokratidefinition.  

 

Uppsatsen undersöker hur medborgarnas påverkansmöjligheter ser ut inför en beslutsprocess i 

Västerås stad utifrån en övergripande frågeställning: 

• I vilken utsträckning uppfylls Robert Dahls demokratikriterier i inkluderingen av 

medborgarna inför beslutsprocessen i Västerås stad? 

 

2.1 Disposition 

Nästkommande kapitel (3) lyfter fram undersökningens teoretiska anknytning och knyter an 

till tidigare forskning. Därefter redovisas och argumenteras det för undersökningen val av 

metod i kapitel 4 (4). I kapitel 5 (5) presenteras resultatet och delslutsatserna ur intervjuerna 

och vad som förmedlats kring de olika påverkansmöjligheterna. Kapitel sex (6) presenterar 

uppsatsens övergripande och huvudsakliga slutsatser. Därefter i kapitel sju (7) redogörs det 

för vilket material som använts i uppsatsens källförteckning.  
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3. Normativ teori och tidigare forskning  
 

Studiens teoretiska anknytning vilar på demokratiteori, där förespråkare lyfter fram aspekter 

som måste finnas med för att en nation ska definieras och erkännas som en demokrati. Robert 

A Dahl är en av de mest betydelsefulla statsvetarna inom modern demokratiteori, med bidrag 

om hur en modern demokrati kan förstås. Med utgångspunkten i den representativa 

demokratin undersöks hur medborgaren inkluderas inför beslutsprocesser i Västerås stad. 

 
3.1 Ideal demokrati 

Dahl har definierat ett idealtypiskt demokratibegrepp som innehåller fem ideala tillstånd som 

ska uppfyllas för att erkännas som ett ideal, samt att dessa fem kriterier ska ses som hur 

demokratin kan fungera idealt. Stater som i sitt försök att rättfärdigas och erkännas som ett 

demokratiskt system, närmar sig idealet. Dahls slutsats är att den idealtypiska demokratistaten 

aldrig existerat, och med största sannolikhet aldrig kommer uppstå (Dahl 1999, s. 95-96). 

Fördelen med den idealtypiska demokratidefinitionen är att den möjliggör för en jämförelse, 

att man kan visa på hur olika statsskick visar på gradvisa variationer. Ett möjliggörande för 

analysera om ett statskick närmar sig eller avviker från idealtypen, vilket av Dahl benämns 

som en proceduriell demokrati (Dahl 2009, s. 64). 

Demokratin syftar inte till att upptäcka något högre statsintresse som skulle vara skilt från 
individens intressen, utan just till att sammanväga enskildas intressen och önskemål. Det 
demokratiska maskineriet är en procedur för denna sammanvägning, och därför kallar Dahl sitt 
demokratiideal ”proceduriell demokrati” (Hansson 2009, s. 29). 

 
Den idealtypiska demokratidefinitions fem kriterier som skall uppfyllas, i erkännandet av en 

idealtypisk demokrati är följande: 

• Politisk jämlikhet: en tanke om att resultatet av beslutsprocessen måste vila på en 

jämlik hänsyn till alla medborgares preferenser. Kriteriet fastslår att varje medborgare 

vid beslutsstadiet har en jämlik rösträtt. Hur valet ska gå till är inget som redovisas, 

utan proceduren ska värderas i hänsyn till hur medborgarens preferenser bäst uppfylls.  

• Effektiv delaktighet: inför beslutet skall medborgare ges jämlika 

påverkansmöjligheter. Medborgaren ska ges möjligheten att delge sin syn och sina 

önskemål fram tills det slutliga beslutet tas. Medborgaren skall även ges möjligheter 

att ta upp frågor på dagordningen och argumentera för att det egna förslaget är att 

föredra. Den demokratiska proceduren ska utvärderas ifall medborgarnas ges 
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tillräckliga möjligheter att påverka beslutet. Förvägras medborgaren möjligheten till 

ett effektivt deltagande tar man inte hänsyn till medborgarens önskemål.  

• Upplyst kunnande: en invändning mot att vissa medborgare anses vara mer 

kvalificerade att fatta beslut än andra. En tanke om det ges jämlika möjligheter till 

förståelse inför ett beslut. Det handlar om att medborgarna ska ges tillräckligt med 

information som bidrar till en förståelse för att värdera de egna önskemålen inför 

beslutet. 

• Kontroll över dagordningen: medborgaren ges suverän möjlighet att fatta det slutliga 

beslutet, en tanke om att medborgaren har det slutliga ordet. Medborgaren äger 

möjligheten att återkalla ett beslut, något som förutsätter en tanke om att medborgaren 

erkänts som kompetent att fatta beslut (Dahl 2009, s. 37-44). 

 

Kriterierna ovan; politisk jämlikhet, effektiv delaktighet, upplyst kunnande och kontroll över 

dagordningen krävs för att den femte punkten kan infrias. Den proceduriella demokratin 

förutsätter att det finns ett folk som uppfyller kriterierna och kvalificeras som medborgare 

(Dahl 2009, s. 44). Dahls definition av medborgarskapet är ett allomfattande medborgarskap 

som förtydligar vem som inkluderas i medlemskapet.  

• Inkludering: (allomfattande) för att ett folk ska erkännas som medborgare innebär det 

att, ”folket måste inkludera samfällighetens alla vuxna medlemmar förutom 

genomresande” (Dahl 2009, s. 62). 

 

Den teoretiska utgångspunkten är att vi befinner oss i en representativ demokrati eller som 

Dahl liknar med en polyarki, vilket är ett demokratiskt system som kan garantera medborgare 

rättigheter och friheter i en större utsträckning än något annat system. Polyarkin kritiseras då 

den demokratiska processen inte är att anse som ett förverkligande, därav anser Dahl att 

polyarkin måste bli mer demokratisk och utvecklas (Dahl 1999, s. 245-248). 

 

3.2 Oligarki – fåtalsvälde 

I demokratiska stater, skrev Aristoteles i Politiken, är folket, demos, suveränt; i oligarkier å andra 
sidan, är det fåtalet, oligoi, som har den ställningen. Demokrati betyder bokstavligen folkstyre 
(Dahl 1999, s. 120). 

Oligarki definieras som ett styre av få eller som ett fåtalsvälde (NE: oligarki). Sociologen 

Robert Michels myntade begreppet oligarkins järnhårda lag, efter att ha studerat det tyska 



 5 

socialdemokratiska partiet. Oligarkins järnhårda lag mynnar i en slutsats om att konkurerande 

organisationer har en tendens att utvecklas till oligarker (Dahl 1999, s. 302-303).    

Organisation är det som ger upphov till de valdas makt över väljarna, fullmäktiges makt över 
fullmaktsgivarna, delegaternas makt över dem som delegerar. Den som säger organisation, säger 
oligarki. (Michels 1999, s. 303) 

Michels oligarkilag bemöts med en statsvetenskaplig kritik framförd av Dahl, som menar att 

det inte kan dras en generaliserad slutsats om uppkomsten av oligarki ur en intern konkurens 

på ett politiskt system i stort. Utgångspunkten i kritiken är att demokratiska system med 

allmän rösträtt och konkurerande partier inte är oligarkiska, att den demokratiska eliten inte 

kan ses behålla makten genom en direkt kontroll över staten. Dahl menar att oligarkilagens 

relevans kunde ha stärkts ifall man istället såg till den demokratiska elitens möjlighet att 

forma väljarnas preferenser, och därmed indirekt kontrollera utfallet av ett valresultat (Dahl 

1999, s. 303). 

 

För att oligarkin ska bli fruktbar utgår uppsatsen från Jan Teorells och hans innebörd om hur 

oligarki bör användas och göras relevant för statsvetenskapliga studier. Teorells redogörelse 

är att se på oligarkins direkta motsats demokrati, och att man inverterar oligarkilagen med en 

huvudtes att beslutsprocessen i sig är demokratisk. Något som även möjliggör att frångå 

tanken att beslutsprocessen antingen är oligarkisk eller demokratisk, att man istället kan 

betrakta demokrati och oligarki som två motpoler (Teorell 1999, s. 361).  

 

3.3 Lokalt folkstyrelse – en idealtyp 

Montin redogör för den kommunala folkstyrelsen som idealtyp, hur det från början var tänkt 

att fungera. Grundtanken i den ideala folkstyrelsen är att den består av två flöden, ett inflöde 

och ett utflöde. Inflödet utgörs av formuleringar, uppsamling, sammanvägning och 

utvärderingar av olika idéer som ska ligga till grund för den kommunala styrningen. 

Medborgaren ges ingen direkt påverkan utan ges påverkansmöjligheter som att rösta, att 

kontakta en politiker eller att vara aktiv inom politiska partier. Utflödet består av att verkställa 

de övergripande besluten som antagits av fullmäktige. Kommunstyrelsen intar en särställning 

med ett övergripande ekonomiskt ansvar, nämnderna har ett helhetsansvar för verksamheten 

inom det egna området. (SOU 2012:30. s. 496-498). 

 

Under de senaste decennierna har den medborgerliga inkluderingen i den lokala demokratin 

förskjutits, från enbart en rätt att rösta och direktkontakt med politiska partier till att påverka 
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både inflödet och utflödet. Förändringen av påverkan genom utflödet har och göra med en 

förskjutning av ett brukarinflytande, till en tanke om valfriheter på en marknad. Förändringen 

av inflödets påverkansmöjligheter infördes under 2000-talet början, med nya metoder för 

medborgerlig påverkan som exempelvis medborgardialog och medborgarförslag. 

Medborgardialog innebär att kommunens medborgare ges möjligheter att yttra sig och tas 

med i beaktningen vid beslutet (SKL, faktablad 9). Medborgarförslag innebär att folkbokförda 

medborgare ges möjlighet att lyfta fram ärenden till kommunfullmäktige, med en 

behandlingsprocedur som fungerar som att en politiker lämnar in en motion. Den utökade 

möjligheten för medborgaren att vara med och påverka inför en beslutsprocess, är något som 

åligger kommunerna själva att besluta om (SKL, faktablad 3). 

 

Den lokala folkstyrelsens relevans i uppsatsen är att det kan ses som något typiskt, något som 

möjliggör för en referenspunkt. Med utgångspunkt i den representativa demokratin undersöks 

hur arbetet i Västerås stad sett ut efter införandet av de utökade påverkansmöjligheterna.  

 

3.4 Idealtypernas relevans för uppsatsens  

Uppsatsens frågeställning att undersöka; i vilken utsträckning uppfylls Robert Dahls 

demokratikriterier i inkluderingen av medborgarna inför beslutsprocessen i Västerås stad? 

Något som möjliggörs genom en invertering av oligarkilagen som en direkt motsats till 

demokrati och möjliggör för att precisera hur beslutsprocessen kan ses närma sig någon av 

idealtyperna. Tabellen nedan syftar till att möjliggöra för en förståelse för mätningens syfte 

och förståelsen för hur beslutsprocessen kan ses närma sig någon av idealtyperna.  

 

 Påverkan (Faktisk) Påverkans möjlighet  Ingen påverkan 
  Meningsfull Symbolisk  

Ja     

Nej     

Idealtyp Ideal demokrati 
 

 Oligarki 

                            Tabell 1. 

Faktorerna påverkan och ingen påverkan ska förstås som faktisk påverkan eller avsaknaden 

av faktisk påverkan, med andra ord två direkt motsatta idealtyper att sträva mot eller ifrån. 

Idealen ska ses som ideal och inte som möjligheter att uppnå. Om Påverkans-faktorn har 

uppnått Dahls kriterier för den idealtypiska demokratidefinitionen, talar man om en 
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beslutsprocess som kan förstås som en direktdemokrati. Ingen påverkans-faktorn ska därmed 

ses som den absoluta motsatsen där endast fåtalet styr, vilket i uppsatsen utgörs av idealtypen 

oligarki.  

 
3.5 Tidigare forskning  

Forskning om beslut och beslutsprocesser inom demokrati och hur politiker internt inom 

partier agerar som maktfaktor, har Jan Teorell avhandlat i demokrati eller fåtalsvälde. I 

avhandlingen undersöks den interna demokratin under Socialdemokraternas och 

Moderaternas partikongresser, med en analys av påverkan, påverkansmöjligheter och 

möjlighet till ansvarsutkrävande. Den sammanfattade slutsatsen är att den interna demokratin 

hos partierna brister i flertalet avseenden, något som lyfts fram som ett problem för 

demokratin som system och för samhället i stort (Teorell 1999, s. 361). Demokrati eller 

fåtalsvälde:s teoretiska framställningar redovisas som tre demokrati dimensioner, som 

förklaras som tre försvarslinjer inom beslutsfattandet (Teorell 1998, 35). Tre aspekter som 

talar om hur förhållandet mellan demokrati och oligarki inför beslutsprocessen kan förstås 

(Teorell 1998, s, 28). 

 

Påverkan är den första demokratidimensionen som ser till möjligheten att påverka ett beslut. 

Teorell menar att ”Beslut bör då definieras som att partiet träffar ett val mellan en uppsättning 

handlingsmöjligheter” (Enderud 1976, se Teorell 1998, s. 28). Med påverkan görs en 

avgränsning om att det avser en faktisk avsikt att påverka beslutsfattarna direkt, inte ett 

indirekt inflytande över beslutsprocessen (Teorell 1998, 28). Tanken med modellens första 

demokratidimension är en mer strikt tolkning av innebörden av demokrati. (Teorell 1998, 30). 

 

Påverkansmöjlighet är den andra demokratidimensionen som belyser möjligheterna att 

påverka beslutsprocessen. Om det inte råder möjligheter till en faktisk påverkan, enligt den 

första demokratidimensionen av beslutsprocessen, behöver det inte vara ett demokratiskt 

problem om det inför beslutet istället ges påverkansmöjligheter. Teorell redogör för graden av 

påverkansmöjligheter i relation till beslutsfattarnas föragerande inför ett beslut, något som 

lyfts fram som fem grader av varierat föragerande (Teorell 1998, 31).  

• Forcering: den extrema formen av föragerande där beslutsfattarna inte är öppna för 

påverkansmöjligheter och söker inte medlemmarnas mandat inför ett beslut. 

• Friskrivning: beslutsfattarna söker ett mandat och öppnar upp för 

påverkansmöjligheter genom att medlemmarna ges möjlighet att reagera inför beslutet. 
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• Legitimering: beslutsfattarna lyfter fram en viljeriktning som avskräcker till att 

förändra på det som lyfts fram, men att påverkansmöjligheten ändå ges. 

• Förankring: beslutsfattarna redogör för sin egen position men bjuder samtidigt in och 

öppnar upp för kritik och diskussion.  

• Sondering: det föragerande som anses vara mest öppet, där medlemmarnas åsikter 

efterfrågas, utan att den egna ståndpunkten deklareras (Teorell 1998, s. 30-34).  

 

Den tredje demokratidimensionen möjlighet till ansvarsutkrävande utgår från en tanke inom 

modern demokratiteori, där man främst ser till möjligheterna att avsätta en beslutsfattare. 

Dimensionen delas in i två aspekter, en formell och processuell förutsättning. Den formella 

innebär att den som ska utkrävas ansvar måste inneha en valbar plats inom partiet. Den 

processuella innebär att beslutsfattarna i efterhand ger ett underlag som möjliggör för att 

utkräva ansvar (Teorell 1998, 34). I den tredje demokratidimensionen finns även möjligheten 

till en uppdelning om ett möjligt och faktiskt ansvarutkrävande. Uppdelningen kan ses som en 

möjlighet att utkräva ansvar, eller faktiskt lyckas utkräva ansvaret (Teorell 1998, 36).  

 

3.6 Påverkansmöjligheter som meningsfulla eller som symboliskt  

Teorell argumenterar för att Dahls idealtypiska demokratidefinition har en lös koppling till 

den representativa demokratin, genom att han pekar på om kriterierna uppfylls kan det liknas 

med en direktdemokrati (Teorell 1998, 27).  

 

Relevansen för påverkansmöjligheter inför beslutsprocessen avgränsas i uppsatsen att 

medborgaren i sig inte ska fatta själva beslutet i den representativa demokratin. I en 

demokratiutredning om avkorporativisering och lobbyism kritiseras Teorell för tolkningen av 

Dahls idealtypiska demokratidefinition. Den framförda kritiken är att varje kriterium i 

idealtypen är viktig, och har en enskild betydelse i den representativa demokratin. 

Demokratiutredningen fastslår att medborgarens påverkansmöjligheter i den representativa 

demokratin inför ett beslut i enighet med Dahls idealtyp som: 

• politisk jämlikhet präglar beslutsprocessen 

• beslutsprocessen ger möjlighet till ett effektivt deltagande 

• den politiska beslutsprocessen ger möjlighet till upplyst kunnande 

• folket eller dess företrädare har kontroll över dagordningen 

• alla vuxna som permanent lyder under lagarna tillhör folket (SOU 1999:121 s.18). 
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Demokratiutredningen syftar till att undersöka system eller kombinationer av deltagarformer, 

inte en värdering av enskilda former av deltagande (SOU 1999:121 s.19). Något som den här 

uppsatsen har för avsikt att göra, att klassificera hur den lokala representativa demokratin i 

Västerås stad möjliggör och inkluderar medborgaren inför beslut.  

 

Undersökningen knyter an till de två första demokratidimensionerna påverkan och 

påverkansmöjligheter. Den tredje demokratidimensionen möjlighet till ansvarsutkrävande är 

av mindre relevans för studien, då möjlighet till ansvarsutkrävande kan ses ha sin betydelse 

efter att beslutet är taget. Den tredje demokratidimensionens brist på relevans för studien kan 

ses genom en hänvisning till Schumpeter, där innehållet i oligarki och möjligheten till 

ansvarsutkrävande handlar om bristen att avsätta beslutsfattare vid felaktiga beslut, att man 

enligt Schumpeter talar om existensen av en härskande elit (Teorell 1998, 34). Dock kan 

läsaren mena på att just detta är relevant genom att hänvisa till betydelsen av oligarki, men 

oligarkin i den betydelsen är inte en ideal motsats till demokrati. 

 

Relevansen för demokratidimensionen påverkan som en uppställd idealtyp avser en faktisk 

påverkan där medborgaren ges utrymmet att påverka beslutsprocessen, vilket innebär att man 

kan argumentera för ett närmande av den idealtypiska demokratin. Om det istället råder brist 

på, eller avsaknad av en påverkan i den lokala beslutsprocessen, talar man istället om 

idealtypen oligarki. I uppsatsen ska påverkan ses som en faktor om en faktisk påverkan på 

beslutsprocessen, att man som enskild individ genom initiativ kan lyfta en fråga i ett forum 

som leder till ett beslut. Faktorn påverkan ska i undersökningen ses som ett ideal som 

uppfyller Dahls kriterier, ett närmande av en direktdemokrati som normalt inte återfinns i den 

representativa demokratin eller i den idealtypiska kommunstyrningen.  

 

Påverkansmöjligheter ska ses som möjligheten för medborgaren att på något sätt inkluderas 

inför en beslutsprocess. Teorell som mätte hur påverkansmöjligheten kunde förstås internt 

inom partier genom att mäta beslutsfattarnas varierande grad av föragerande, lyfts ur den 

interna politiken till det lokala samhället. Att mäta grader av varierat föragerande inför en 

beslutsprocess i Västerås stad, likt Teorells avhandling skulle kräva ett annat upplägg på 

uppsatsen. I uppsatsen undersöks hur politikerna framställer hur man arbetar, samt hur bilden 

av medborgarens påverkansmöjligheter ser ut. Därav delas påverkansmöjligheter in om ett 

symboliskt eller en meningsfull påverkansmöjlighet, något som görs för att kunna knyta an till 

Teorells tidigare forskning om demokrati eller fåtalsvälde i ett större perspektiv än den 
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interna beslutsprocessen inom partier. Där man kan se forcering, friskrivning och legitimering 

som ett föragerande som möjliggör för en symbolisk påverkansmöjlighet, att man som 

politiker eller fullmäktigeledamot lyssnar på medborgaren men inte väger in yttrandet i 

beslutet. Samt att förankring och sondering betraktas som meningsfulla påverkansmöjligheter 

inför en beslutsprocess, att man som politiker eller fullmäktigeledamot tar intryck och formar 

beslutet efter medborgarens yttranden.  

 

För att kunna motivera för en påverkansmöjlighet som antigen symbolisk eller som 

meningsfull, ställs den existerande påverkansmöjligheten upp mot Dahls kriterier i den 

idealtypiska demokratidefinitionen. Utifrån detta kan man senare argumentera för om kriteriet 

är att betrakta som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.  

 

Uppfyllt: om kriteriet är att anse som uppfyllt krävs det att alla medborgare inkluderas inför 

beslutsprocessen. Utöver kravet om inkludering ställs krav om att kriteriets uppställda krav i 

övrigt är att betrakta som uppfyllda. Delvis uppfyllt: innebär att kriteriet inte är uppfyllt men 

ett närmande av att uppfyllas. I analysen ges kriteriet inget mervärde av att vara delvis 

uppfyllt sett till att det vore ej uppfyllt, utan det möjliggör för att kunna dra slutsatser om hur 

Västerås stad står gentemot det idealtypiska folkstyret. För att ses som delvis uppfyllt innebär 

det att alla medborgare inte är inkluderade inför beslutsprocessen, utan endast enskilda 

medborgare eller kategorier av medborgare. Kriteriet anses vara delvis uppfyllt om 

påverkansmöjligheten möjliggör för någon av aspekterna att betraktas som uppfyllda. Ej 

uppfyllt: innebär att inkluderingen av alla medborgare brister i sin helhet, samt att kriteriets 

övriga krav är att anse som ej uppfyllda.   

 

4. Metod 

 
Uppsatsen är av beskrivande karaktär och avser undersöka hur den lokala beslutsprocessen 

kan förstås med frågor som hur, vad och vilka frågor (Esaiasson 2012, s.36). Uppsatsen antar 

en kvalitativ ansats för att skapa en fördjupad förståelse för hur Västerås stad möjligför för 

medborgarna att inkluderas inför en beslutsprocess. För att nå förståelsen för hur Västerås 

stad möjliggör för medborgaren att inkluderas inför en beslutsprocess, vilar resultatet på en 

informantundersökning. Detta angreppsätt erbjuder i motsats till kvantitativa metoder eller 

andra kvalitativa utgångspunkter för förståelsen, om hur olika påverkansmöjligheter fungerar 
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i en komplex organisation som styrs utifrån demokratiska processer. Uppsatsens 

materialinsamling har skett i tre steg. Det första steget innebar en insamling av offentligt 

material från olika hemsidor, men även genom mailkonversationer med politiker och 

tjänstemän. I Det andra steget systematiserades materialet, något som bidrog till en förståelse 

för vad som är centralt och vad som är viktigt att lyfta fram (Esaiasson 2012, s. 210-211).  I 

det tredje steget genomfördes intervjuerna med informanterna, med syftet att få svar på hur 

informanten beskriver att de olika påverkansmöjligheterna fungerar i Västerås stad. 

Uppsatsens empiriska resultat vilar på informantundersökningen, vilket även är det som är 

intressant inför framställningen av idealtypsanalysen. De undersökta dokumenten medför inte 

till en empirisk förståelse av resultatet, utan var enbart ett verktyg för en förståelse inför 

intervjuerna.   

 
4.1 Material 

I ett tidigt skede av studien påbörjades en bred insamling av offentliga dokument som beslut, 

remisser, utredningar, SOU osv. Uppsatsens utgångspunkt vilar på resultatet av SCB:s 

medborgareundersökningar i Västerås stad, något som senare kom att avgränsa den vidare 

sökningen om medborgarens påverkansmöjligheter inför en beslutsprocess. Västerås stad 

delger via nätet, ett offentligt material där kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

sammanträden mellan åren 2008 till november 2012 undersöktes. På VLT:s hemsida mellan 

åren 2008 till november 2012 eftersöktes underlag om påverkansmöjligheter i artiklar, 

insändare, debattinlägg etc. en sökning som inte var fruktsam för det vidare arbetet.  

 
4.2 Urval 

Urvalet av informanter vilar på principen om centralitet och innebär en urvalsprincip som sker 

genom en uppskattning om vilka som är centralt placerade källor för uppsatsens problemfråga 

(Esaiasson 2012, s.258). Uppsatsens urval vilar på att nå en representativ mandatfördelning av 

politiker i kommunfullmäktige, utöver rollen som ledamot i kommunfullmäktige helst även 

var gruppledare för sitt parti. Utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Västerås är 

fördelningen av partiernas tillfrågade ledamöter följande: (S) 2, (MP) 1, (V) 1, (M) 2, (FP) 1, 

(KD) 1, (C) 1 (SD) 1. 
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4.3 Kvalitativ samtalsintervju 

Den inledande kontakten med informanterna togs per telefon och tillfrågades om de ville delta 

i uppsatsen, tid och plats var helt upp till informanten själv att föreslå. Samtalsintervjuerna tar 

formen av en informantundersökning där en viktig aspekt beaktades i valet mellan en 

informant- och respondentundersökning, där det senare förutsätter att man inte intervjuar 

”subjektiva” experter vilket är grunden för uppsatsens urvalsprincip (Esaiasson 2012, s.259). 

Utifrån de politiker som intervjuats bidrar de med en erfarenhet och kunskap, för att få den 

fördjupande förståelse om hur medborgarens påverkansmöjligheter framställs i Västerås stad 

och hur man arbetar kring dessa frågor. Utifrån uppsatsen syfte att beskriva hur bilden av 

existerande påverkansmöjligheter fungerar i det vardagliga arbetet och hur medborgaren 

inkluderas inför en beslutsprocess, möjliggör informantundersökningen för att reda ut denna 

komplexa struktur. Uppsatsens avgränsning om att enbart intervjua politiker vilar på 

urvalsprincipen om centralitet, där förtroendevalda politiker anses mest lämpliga för att 

redogöra för arbetet och svara på uppsatsens problemfråga. Inledningsvis fanns även tanken 

att intervjua tjänstemän, men det är inte att betrakta som intressant i besvarandet av 

uppsatsens problemfråga och i analysen av en idealtypisk demokratisk organisation. 

 

Inför varje intervju tillfrågades informanten om det var ok att spela in intervjun samt om det 

var ok att namnges i studien. Intervjuerna utgår från 5 teman med lätta och tydliga frågor, där 

det första temat samlade in information om informanten. Det andra temat var en övergripande 

fråga som möjliggjorde för informanten att öppna sig. Tema 3 och 4 var konstruerade för att 

ställa mer direkta frågor om existerande påverkansmöjligheter. Tema 5 är en avslutande fråga 

för att kontrollera att det som sagts under intervjun, stämmer överens med svaret under det 

sista temat. Inför intervju 4 kom tema 2 att koncentreras och det ställdes fördjupande frågor 

kring det som informanten delgav, efter intervju 6 upplevdes en teoretisk mättnad och inget 

nytt kom fram. I övergång till nytt tema gavs informanten möjlighet att själv svara eller lyfta 

en tanke som uppkommit under samtalet. Intervjuguiden följdes inte slaviskt, om informanten 

berörde en senare fråga behandlades den direkt för att inte bryta flödet i samtalet.   

 

Bortfallet var begränsat till SD som inför intervjun lämnade förhinder. Intervjun med SD:s 

gruppledare var den sista som skulle genomföras, något som försvårade det rent tidsmässigt 

att finna en ny tid i rimlighet till undersökningens tidsram. FP:s gruppledare lämnade återbud 

på grund av medicinska skäl, men bokade in en intervju med den politiska sekreteraren, som 

även är ersättare i kommunfullmäktige.  
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En övervägning gjordes i relation till uppsatsen tidsram och till antalet intervjuer som totalt 

blev 9 stycken, och som varade mellan 40 min och 1 h 10 min. Att transkribera intervjuer är 

ett mycket tidskrävande arbete och efter en noggrann övervägning individuellt samt med 

uppsatsens handledare, föll valet till slut på att inte transkribera materialet. Däremot ställdes 

en förteckning upp av varje intervju, om vad som sagts och när det sagts under intervjun, 

vilket gjordes för att underlätta för det vidare arbetet med tolkningen och analysen.  

 

Tolkningen av intervjuerna är en sammanfattningsteknik eller koncentrering som det också 

benämns. Tekniken innebär att man pressar samman det som är väsentligt genom att man 

omformulerar vad sagts, samtidigt som man tar hänsyn till att den väsentliga innebörden inte 

går förlorad (Esaiasson 2012, s. 271).  
 

4.4 Källkritik och metodproblem 

Då uppsatsens tyngd vilar på vad som framkommer under intervjuerna med ledande 

kommunfullmäktigepolitiker i Västerås, fanns vetskapen om att det är informanter som är 

vana att svara på frågor. Risken att svaren från informanterna skulle tendera att bli 

tendensiösa, var något som beaktades inför intervjuerna. Inledningsvis ställdes frågor som var 

mer öppna och gav informanten en möjlighet att svara hur man såg på frågan i helhet, vad 

man tyckte och hur man tyckte det fungerade. Något som möjliggjorde för att etablera en 

relation till informanten och nå de svar som återger den bild som informanten står för. Samt 

så fanns vetskapen om att informanterna mellan intervjuerna hade möjlighet att prata med 

varandra, som vilken typ av frågor som ställts, hur de ställdes för att skapa sig en förkunskap 

och bidra med svar som skulle kunna anses vara vinklade. Under en intervju upplevdes det 

inledningsvis att det hade skett utifrån de svar som gavs under intervjuns första fråga som var 

av allmän karaktär. För att minimera riskerna med att svaren skulle bli tendensiösa, eller svar 

som kan betraktas som överdrivet positiva eller negativa, ställdes motfrågor respektive 

tolkande frågor.  

 

Ett metodproblem som uppstod under det första steget, var under insamlingen av offentliga 

handlingar genom mail som inte besvarades. Något som påtalades vid ett flertal tillfällen och 

resulterade att en del av handlingarna senare kom att skickas. Det material som inte besvarats 

har resulterat i en eftersökning av alternativa källor, då en del handlingar var centrala för 

uppsatsens syfte och frågeställning.  
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Ett ytterligare metodologiskt problem är huruvida uppsatsen kan generaliseras och säga något 

om utfallet i andra kommuner än Västerås. Kvalitativa undersökningar som bottnar i 

subjektiva framställningar är svåra att generalisera, samt att uppsatsen är begränsad till hur 

politiker i Västerås stad svarat. Ambitionen är att uppsatsen ändå kan bidra till förståelse om 

hur olika påverkansmöjligheter inför beslutsprocessen kan förstås ur ett medborgarperspektiv. 

Att uppsatsen möjliggör för ett bidrag till ett lokalt förbättringsarbete med en ökad 

demokratisk inkludering av medborgarna inför en beslutsprocess. 

 

4.5 Analys och analysmodell  

Uppsatsens analys tar formen av en polär idealtypsanalys, där demokrati och oligarki utgör 

två direkt motsatta ytterligheter på en linjär linje. Fördelen med denna typ av analys är för att 

redovisa och motivera för studiens slutsatser, genom att beskriva om utfallet av medborgarens 

påverkansmöjligheter inför beslutsprocessen närmar sig något av idealtyperna (Esaiasson 

2012, s.141). Ett problem som uppkommer i samband med idealtypsanalysen och när man 

klassificerar ett fenomen som närmar sig eller avviker från idealet. Socialt konstruerade 

nivåskattningar blir problematiskt då gränsdragningen utgår från forskarens subjektiva 

argumentation, om vad som är att betrakta som ett närmande eller avvikande från fenomenet 

(Esaiasson 2012, s.144-146). Lösningen på nivåskattningsproblemet i denna uppsats är en 

komplettering med referenspunktsstrategin, med en utgångspunkt i den representativa 

demokratin och med de påverkansmöjligheter som ges. Representativ demokrati är i 

uppsatsen att betrakta som neutral med utgångspunkten i det idealtypiska folkstyret, något 

som kan göras utifrån att Sveriges kommuners medborgare i enighet med den representativa 

demokratin i grunden ges samma påverkansmöjligheter. (Esaiasson 2012, s.149-151).  

 

Analysen av påverkansmöjligheterna inför beslutsprocessen analyseras utifrån vad som 

framkommer under intervjuerna och hur informanten svarat kring medborgarnas 

påverkansmöjligheter inför olika beslutsprocesser. Med utgångspunkten i Dahls kriterier för 

den idealtypiska demokratidefinitionen, besvaras varje kriterie om det är uppfyllt, delvis 

uppfyllt eller ej uppfyllt efter hur detta redovisats i uppsatsens teoretiska kapitel.  

I tabellen för idealtypsanalysen1 kan man om möjligt tala om ett närmande eller ett avvikande 

till någon av de två idealtypiska ytterligheterna, efter att respektive påverkansmöjlighet ur 

resultatet analyserats som symbolisk eller meningsfull.  

                                                
1 Tabell 1 återges grafiskt i undersökningen på s. 6 
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I den symboliska påverkansmöjligheten är inget kriterie uppfyllt utan är delvis uppfyllt eller ej 

uppfyllt, något som innebär att påverkansmöjligheten som erbjuds kan ses stå långt ifrån 

Dahls idealtypiska demokratidefinition. Utifrån att den symboliska påverkansmöjligheten inte 

är att anse som ett närmande av Dahls demokratidefinition, dras gränsen om ett närmande 

kräver minst att ett av Dahls kriterier är uppfyllda. Den meningsfulla påverkansmöjligheten 

innebär att medborgaren i högre grad än i det symboliska inkluderas inför beslutsprocessen. 

För att den meningsfulla påverkansmöjligheten ska vara infriad krävs att man på något sätt 

närmar sig Dahls idealtyp, vilket i uppsatsen innebär att minst ett kriterie är uppfyllt och 

möjliggör för att man kan tala om ett närmande av Dahls idealtypiska demokratidefinition.  

 

Tabellen nedan presenteras i slutsatserna och redovisar hur varje kriterie i Dahls idealtyp är 

att betrakta som uppfylld, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt av det som framkommit i uppsatsens 

resultat och delslutsatser. Delslutsatsen redogör även för om påverkansmöjligheten är att 

betrakta som symbolisk eller som meningsfull. 

 Medborgar 
dialog 

Utökat 
samråd 

Allmänhetens 
frågestund Sociala medier 

Politisk jämlikhet     
Effektiv delaktighet     
Upplyst kunnande     
Kontroll över dagordningen     
Inkludering     

 
4.6 Reliabilitet och validitet 

Uppsatsens reliabilitet kan ses som ett problem då det är en kvalitativ informantstudie där 

tyngden ligger på resultatet om vad som sagts under intervjuerna. Ambitionen är dock att så 

noggrant som möjligt redogöra för uppsatsens alla steg. Med förhoppning om att uppsatsen 

senare kan replikeras. Uppsatsen validitet har sin utgångspunkt i uppsatsens syfte och 

undersökningens huvudsakliga frågeställning. 
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5. Resultatredovisning  
 

5.1 En generell bild  

Den information som finns tillgänglig på Västerås stads hemsida, om hur man som 

medborgare kan påverka följer vad Montin nämner som ett idealt folkstyre. En tanke om hur 

folkstyret var tänkt att fungera från början, med fokus på att medborgaren inkluderas vid val, 

att kontakta en politiker samt eget enskilt engagemang i ett politiskt parti.  

Sverige är en representativ demokrati. Det innebär att det är valda ombud som fattar besluten i 
riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Den allra största möjligheten att vara med 
och påverka stadens utveckling är därför att delta i de politiska valen vart fjärde år (...). Du kan 
också göra din röst hörd genom att engagera dig i ett politiskt parti, eller genom att hålla kontakt 
med en eller flera politiker och se till att de vet vad du tycker i olika frågor (...). Ett annat sätt att 
utöva inflytande i den lokala politiken är att skapa ett bredare intresse kring viktiga frågor. Tala 
med andra, skriv insändare och försök på olika sätt väcka människors nyfikenhet för det du tycker 
är viktigt! (Västerås, tycka till)  

Den lokala demokratin beskrivs vara i förändring och har varit så under det senaste decenniet, 

något som skapat nya möjligheter för att medborgaren kan inkluderas inför en beslutprocess. 

Bilden av hur man ser på en inkludering av medborgaren i Västerås stad inför en 

beslutsprocess är generellt positiv och informanterna lyfter fram det som önskvärt att inhämta 

yttranden från medborgaren. Hur det ska göras och vilken metod som anses bäst, skiljer sig åt 

och har olika dignitet sett till hur medborgarens åsikter tas till vara inför beslutet. 

Informanterna lyfter fram två sidor om hur man ser på att det fungerar idag. Den ena sidan 

anser att det inte riktigt fungerar, utifrån att det saknas en fungerande struktur för hur och när 

medborgaren ska inkluderas inför en beslutsprocess. Den andra sidan anser att det är bra med 

en inkludering av medborgaren, men att det inte behöver utökas eller stärkas, istället återges 

bilden av att det är viktigare att den representativa demokratin stärks. Det som framhävs är att 

man upplever risker ifall medborgaren ges mer inflytande, något som skulle kunna leda till att 

särintressen eller att starka personer tar plats och på så sätt urholkar den representativa 

modellen.  

 

5.2 Medborgarförslag 

Västerås stad som enligt SCB är den 6:e största kommunen i Sverige och tillhör det fåtal 

kommuner som inte antagit ett beslut om medborgarförslag. Det innebär att de som är 

folkbokförda i Västerås inte ges möjligheten att initiera eller lägga fram ärenden till 

kommunfullmäktige. Medborgarförslaget som metod innebär att medborgaren kan lägga ett 

förslag till kommunfullmäktige där beredningsproceduren är densamma som om en politiker 
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hade inkommit med motionen (SKL, faktablad 3). Medborgarförslaget beskrivs i en rapport 

som en formell möjlighet för medborgarna, där beslutsfattarna tvingas ta ställning till den 

fråga som medborgaren ställt (agendapr, medborgarförslag. s.5).  

 

Oavsett hur informanterna redogjort för medborgarförslaget som metod i Västerås stad, lyfts 

argument fram i relation till den representativa demokratin. Där en övergripande bild som 

återges i samband med medborgarförslaget är en upplevd risk om att den representativa 

demokratin kan urholkas, samt ett hot om särintressen och starka medborgare kan växa sig 

starkare. Samtidigt lyfts möjligheter fram om att anpassa medborgarförslaget till Västerås stad 

om möjligt ett införande av medborgarförslag i nämnderna, alternativt att det formella kravet 

på beredning minskas.  

 

Enligt rapporten om medborgarförslag i kommunerna redogörs det för en bild om hur 

kommuner som inte infört medborgarförslag i kommunerna svarat. Istället för 

medborgarförslag lyfter dessa kommuner fram alternativ till medborgerlig inkludering inför 

en beslutsprocess (agendapr, medborgarförslag. s.5). Något som även framkom under 

intervjuerna med informanterna i Västerås stad. En metod som lyfts fram är medborgardialog 

som möjliggör för en kanalisering av medborgarnas åsikter inför beslut. Samråd är en annan 

form som informanterna lyftes fram som en positiv metod för att kanalisera medborgarens 

önskemål, åsikter och yttranden i plan och byggfrågor. Allmänhetens frågestund är ytterligare 

en form som lyfts fram som en möjlighet för medborgarna att delge sin syn på en fråga, 

alternativt lyfta en fråga inför ett nämndsammanträde. Till sist nämndes sociala medier som 

Facebook och Twitter som en ny form av möjlighet där medborgaren har möjligheten att 

ställa frågor och inkomma med synpunkter av olika slag.   

 

5.3 Medborgardialog  
SKL antog vid 2011 års kongress ett arbete för att öka och utveckla dialogen med 

medborgaren inför beslutsprocesser. Anledningen som framförs är att man sett en negativ 

trend i utvecklingen av valdeltagandet samt att partiernas medlemssiffror minskat (SKL, om 

medborgardialog). Bilden av vad en medborgardialog är i Västerås skiljer sig åt beroende på 

vem som svarat under intervjun. Ofta kliver informanten in på ett område som är att betrakta 

som en brukardialog och som omfattas av demokratins utflöde där brukaren ges valfriheter på 

en marknad. I redogörelsen för vilka som omfattas lyfts bland annat minoriteter och 

referensgrupper upp, samt det kommunala handikapps och pensionärsrådet. Vasiliki 
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Tsouplaki2 (V) menar att de två sistnämnda är just två råd som är en brukardialog. Ett fåtal 

informanter blandade även in samrådet som medborgardialog.  

 

Under intervjuerna lyfts det fram att medborgardialogen som metod är viktig för att fånga in 

och kanalisera in hur medborgare tycker i olika frågor. Marie Lindelöf3 (KD) ser på 

medborgardialogen som en möjlighet för att man ska lyckas bygga upp ett samhälle där 

medborgarna trivs, där medborgaren har upplevelsen av att kunna vara med och påverka. 

Informanterna lyfter i samsyn fram bilden av att medborgardialogen måste förbättras, där man 

lyfter fram brister och svagheter som exempelvis att alla inte ges samma möjligheter att delta 

idag. Lars Kallsäby4 (C) påtalar att det idag finns upparbetade dialogtillfällen, men att det 

samtidigt är många medborgare som missas. Den generella bild som presenterades om hur 

man vill se medborgarförslaget fungera inför framtiden i Västerås, är en strävan att nå den 

bredare massan av medborgare då yttranden och önskemål ska inhämtas för ett större beslut.  

 

5.3.1 Politisk jämlikhet 

Inkluderingen av medborgaren i medborgardialogen kräver att man är berörd av de 

upparbetade dialogtillfällen som idag finns. Mikael Damsgaard5 (M) redogör för att de som är 

med i dag och ges möjligheten att påverka är minoritet- och referensgrupper. Staffan Jansson6 

(S) menar att medborgardialogen idag är organiserad så att det är de som berörs, som deltar i 

samtalen. Något som lyfts fram som ett problem av majoriteten av informanterna, genom att 

peka på att medborgardialogen idag fungerar som en metod för att enbart nå de som berörs av 

en fråga, något som resulterar i att man inte når den ”breda massan” av medborgare i 

Västerås. Risken som det kan medföra enligt Kallsäby7 (C), om man inte når bredden av 

medborgare, om man inte söker upp fler grupper finns risken att beslutet som tas skapar 

bilden av ett normsamhälle. Elisabeth Unell8 (M) menar att det krävs att man aktivt arbetar 

med att förbättra medborgardialogen, att man arbetar för att nå alla och att besluten som tas 

bör vila på den bredare massan av medborgare.  

 

 

                                                
2 Intervju: Vasiliki Tsouplaki; gruppledare för vänsterpartiet och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd torsdag 6 december 2012 
3 Intervju: Maria Lindelöf; gruppledare för kristdemokraterna och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd torsdag 6 december 2012 
4 Intervju: Lars Kallsäby; gruppledare för centern och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd torsdag 6 december 2012 
5 Intervju: Mikael Damsgaard; kommunfullmäktigeledamot, moderaterna. Genomförd onsdag 5 december 2012  
6 Intervju: Staffan Jansson; kommunfullmäktigeledamot, socialdemokraterna. Genomförd onsdag 5 december 2012  
7 Intervju: Lars Kallsäby; gruppledare för centern och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd torsdag 6 december 2012 
8 Intervju: Elisabet Unell; gruppledare för moderaterna och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd tisdag 4 december 2012 
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5.3.2 Effektiv delaktighet 

Medborgardialogen som metod möjliggör för berörda medborgare att delge sin syn och yttra 

sig i de frågor som efterfrågas. Det framkommer under intervjuerna en delad bild av hur man 

ser på den representativa demokratin och medborgarens möjlighet till delaktighet. Den ena 

presenterade bilden är att medborgen ges andra möjligheter om man inte är direkt berörd av 

en fråga. Exempelvis lyfter Jansson9 (S) fram, att det finns möjligheter att yttra sig till 

ansvarig nämnd eller att man genom mail kontaktar staden med synpunkter. Samtidigt lyfter 

han fram en önskan om att medborgaren bör kontakta partierna, något som skulle stärka den 

representativa demokratin. Ulf Larsson10 (FP) menar att om medborgardialogen blir för bred, 

finns risken att det blir en symbol eller att ansvaret fråntas av ansvarig nämnd. Den andra 

presenterade bilden är att medborgerligt deltagande som en möjlighet för att åstadkomma 

bättre beslut i slutändan. Enligt Kallsäby11 (C) som menar att inför ett beslut ska en dialog 

möjliggöras för att medborgaren ska ges möjligheter att lyfta fram sina tankar och idéer, där 

politiker lutar sig tillbaka för att lyssna och inhämta yttranden och önskemål. En önskan om 

medborgarens delaktighet utökas till något mer gemensamt, att man vid kontakten med 

medborgaren kommer med ett vitt papper för att nå ett bredare perspektiv.  

 

5.3.3 Upplyst kunnande 

Den generella viljeriktning som framkommer ur intervjuerna är en syn av att medborgaren 

erkänns som kompetent för att vara delaktig inför en beslutsprocess. Samtidigt förs ett 

resonemang att medborgaren ofta är förhindrad på grund av personliga åtaganden eller 

intressen. Utifrån resonemanget presenteras ett problem att det vore omöjligt att avkräva 

medborgaren skyldigheter att sätta sig in i alla typer av frågor, ur detta talar man samtidigt om 

vikten och förståelsen för varför man har en representativ demokrati. Exempelvis ett 

resonemang av Marléne Andersson12 (MP) som även menar att det ska finnas vägar in för att 

påverka, men att man samtidigt inte ska ta sig vatten över huvudet genom att låta 

medborgaren sätta sig in i alla frågor. Att man istället koncentrerar sig på att lyfta fram rätt 

saker så att medborgaren lär sig hur man kan påverka.  

 

 

 
                                                
9 Intervju: Staffan Jansson kommunfullmäktigeledamot, socialdemokraterna. Genomförd onsdag 5 december 2012  
10 Intervju: Ulf Larsson; ersättare i kommunfullmäktige, folkpartiet. Genomförd måndag 10 december 2012 
11 Intervju: Lars Kallsäby; gruppledare för centern och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd av författaren torsdag 6 december 2012 
12 Intervju: Marlene Andersson; gruppledare för miljöpartiet och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd måndag 10 december 2012 
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5.3.4 Kontroll över dagordningen 

Problemet och rädslan som lyfts fram i samband med medborgardialogen är att det skulle 

kunna hota och urholka den representativa demokratin om det inte finns uppsatta gränser. 

Kallsäby13 (C) redogör för om det ska ses som en reell påverkan, innebär det att man som 

politiker lyssnar in vad medborgaren lyfter fram och tar hänsyn till det när beslutet ska tas. 

Problemet som samtidigt lyfts fram är kopplat till den begränsning som kommer med 

medborgardialogen, då det handlar om att nå konsensus i den grupp som efterfrågas. 

Larsson14 (FP) poängterar att man från den politiska sidan måste vara mycket tydliga med 

vilka begränsningar som finns i dialogen med medborgaren, att man minimerar riskerna att 

medborgaren senare inte upplever sig besviken.  

 

5.3.5 Inkludering 

Det är en relativt positiv bild till att inkludera medborgare i en medborgardialog, samtidigt 

som det framhävs risker om ett hot mot den representativa demokratin. Riskerna som 

framhävs är om alla medborgare inkluderas och fritt tillåts delta, ökar risken för att 

särintressen kan ta över och forma andra medborgare och på så vis skulle styra utfallet av 

beslutet. Som medborgardialogen beskrivs fungera idag är den större delen av medborgarna 

exkluderade, att det krävs att man är berörd för att delta. 

 

5.3.6 Delslutsatser   

Kriteriet om politisk jämlikhet är delvis uppfyllt. Medborgardialogen tar inte hänsyn till alla 

medborgares preferenser och når inte bredden av medborgarnas samlade preferenser. 

Metoden är idag utformad att inkludera minoritets- och referensgrupper, vilket möjliggör för 

kriteriet är att anse som delvis uppfyllt, då Västerås stad möjliggör för grupper som normalt 

inte hörs yttra sig. Något som betraktas som ett närmande av kriteriets krav om en jämlik 

hänsyn av alla medborgares preferenser, men att exkluderingen av alla medborgare gör att 

kriteriet inte uppfylls. Kriteriet effektivt deltagande är delvis uppfyllt. Alla medborgare ges 

inte jämlika möjligheten att delta i en medborgardialog. Deltagandet i medborgardialogen är 

begränsat till de som är berörda, något som innebär att kriteriet inte uppfyller kravet om 

jämlik möjlighet att påverka inför beslut. Möjligheten att lyfta fram frågor och diskutera kring 

dessa ges berörda men inte alla medborgare, av den anledningen är kriteriet att betrakta som 

delvis uppfyllt. Kriteriet upplyst kunnande är delvis uppfyllt. Medborgardialogen möjliggör 

                                                
13 Intervju: Lars Kallsäby; gruppledare för centern och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd torsdag 6 december 2012 
14 Intervju: Ulf Larsson; politisk sekreterare och ersättare i kommunfullmäktige, folkpartiet. Genomförd måndag 10 december 2012 
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för berörda att ta del av information och delta i dialogerna. Alla medborgare ges inte samma 

möjlighet att lyfta fram en fråga i medborgardialogen. Det ges därmed inte en jämlik 

förståelse för alla medborgare att sätta sig in i frågor och värdera den egna ståndpunkten. 

Kriteriet är därmed att betrakta som delvis uppfyllt av den anledningen att det möjliggör för 

berörda minoritets- och referensgrupper att göra detta. Kriteriet Kontroll över dagordningen i 

medborgardialogen är delvis uppfyllt. Alla medborgare har inte en jämlik möjlighet att delta, 

yttranden och önskemål inför beslut inhämtas hos berörda minoritets- och referensgrupper. I 

den representativa demokratin och i studiens avgränsning ska inte medborgaren fatta själva 

beslutet, något som metoden heller inte möjliggör för. Metoden möjliggör för en dialog där 

man söker konsensus i olika frågor, men samtidigt lyfts det fram begränsningar och att det 

inte säkert att en fråga leder fram till beslut. Kriteriet inkludering är ej uppfyllt. Medborgare 

exkluderas ur medborgardialogen om man inte är berörd i minoritets- eller referensgrupper. 

Samtidigt är det inget som talar för att alla berörda inkluderas i minoritets- och 

referensgrupper, eller om det är ett fåtal berörda som företräder alla berörda.  

 

Sammanfattningsvis sett till den idealtypiska demokratidefinitionen och till det stora hela är 

delslutsatsen att medborgardialogen är att betrakta som en symbolisk påverkansmöjlighet, 

något som kan göras av den anledningen att inget kriterie är uppfyllt.  

 

5.4 Utökat samråd 
Under intervjuerna ställdes frågor om vilka påverkansmöjligheter som idag existerar i 

Västerås stad, så framkom samrådet som en fungerande dialog mellan staden och 

medborgarna. Samrådet är enligt plan och bygglagen en lagstadgad process för medborgarens 

möjlighet att yttra sig inför ett beslutsfattande i plan och byggfrågor.  

9 § När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen 
samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala 
organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. 
Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Syftet med 
samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och 
påverkan (PBL 2010). 

I Västerås anger informanterna att man utvecklat det lagstadgade samrådet med avsikt att nå 

fler medborgare inför ett större beslut, något som en del av informanterna nämner som ett 

utökat samråd. Inför beslutet av den nya översiktsplanen för Västerås stad, samt vid större 

byggprocesser arbetade man efter den utökade metoden, exempel som under intervjuerna lyfts 

fram är översiktsplanen 2026, Västerås 2026 – staden utan gränser, stationsområdet 3b. 
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Tillvägagångssättet i det utökade samrådet skiljer sig mot de områdesanknutna och 

lagreglerade samrådsprocesserna, som exempelvis projekten Råby och Bjurhovda där 

deltagandet främst avser de direkt berörda i området.  

 

5.4.1 Politisk jämlikhet 

Med det utökade samrådet har politiker och tjänstemän arbetat sida vid sida i en uppsökande 

verksamhet för att möjliggöra för medborgaren att yttra sig i övergripande frågor, exempelvis 

hur medborgaren vill att Västerås ska se ut i framtiden. Informanterna återger att det är en 

medveten handling från stadens sida där man aktivt sökt upp medborgaren, att det handlar om 

en önskan om att nå fler för en bättre helhetsbild av det som efterfrågas. Britt Sandström15 (S) 

berättar att hennes upplevelse är att detta lett till att fler medborgare än normalt har hört av sig 

med yttranden, vilket hon tror beror på en ökad synlighet av stadens företrädande partier och 

politiker. Informanterna har generellt redovisat en önskan om att medborgarna ska yttra sig 

och att man inför beslutet ska kunna ta hänsyn till bredden av medborgarens önskemål. 

Damsgaard16 (M) redogör exempelvis för att man inför projektet Västerås 2026 – en stad utan 

gränser, bjöd in medborgarna fritt lämna in önskemål om hur man ville att staden skulle se ut i 

framtiden. En process som beskrivs som tidsödande och kostsam, men att det möjliggjorde för 

en inhämtning av en bredare idémassa inför att beslutet skulle tas. 

 
5.4.2 Effektiv delaktighet 

Ett utökat samråd sker enligt Jansson17 (S) på initiativ av stadshuset som organisation, inte av 

enskilda partier eller enskilda medborgare. Medborgaren ges därmed ingen möjlighet att själv 

ta upp en egen fråga, utan ges möjligheter att yttra sig och komma med önskemål. Enligt 

Kallsäby18 (C) har man vid större frågor organiserat medborgarinflytandet där man gått ut 

brett och aktivt sökt upp olika grupper och medborgare i olika delar av staden. Det Kallsäby 

redogör för är att de beslut som omfattats av det utökade samrådet, har viljan av att man aktivt 

ska inkludera medborgaren genom delaktighet i större frågor. Sandström19 (S) påpekar att den 

riktade uppsökande verksamheten bidrog till och skapade förståelse hos medborgaren, om att 

något var på gång. Larsson20 (FP) förklarar vidare att man under projektet stationsområdet 

3B, gick ut för att erbjuda, men även uppmana medborgarna att påverka inför att beslutet 

skulle tas. Förslagen som inkommer under samrådstiden, fångar in bilden av medborgarnas 
                                                
15 Intervju: Britt sandström; ordförande i kommunfullmäktige, socialdemokraterna. Genomförd måndag 10 december 2012 
16 Intervju: Mikael Damsgaard; kommunfullmäktigeledamot, moderaterna. Genomförd onsdag 5 december 2012  
17 Intervju: Staffan Jansson; kommunfullmäktigeledamot, socialdemokraterna. Genomförd onsdag 5 december 2012  
18 Intervju: Lars Kallsäby; gruppledare för centern och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd torsdag 6 december 2012 
19 Intervju: Britt sandström; ordförande i kommunfullmäktige, socialdemokraterna. Genomförd måndag 10 december 2012 
20 Intervju: Ulf Larsson; politisk sekreterare och ersättare i kommunfullmäktige, folkpartiet. Genomförd måndag 10 december 2012 
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samlade preferenser och läggs senare till projektets ärendebeskrivning, något som enligt 

Jansson21 (S) gör att man närmar sig medborgaren i vardagen under den pågående 

arbetsprocessen. Kallsäby22 (C) lyfter fram att det positiva med det utökade samrådet och vad 

han anser är fördelarna med metoden är dels att breda samråd närmar sig en reell 

påverkansmöjlighet, genom att medborgaren tillåts tala fritt kring frågan. Samt att breda 

processer enligt Kallsäby (C) i slutändan resulterar i ett bättre beslut och har sin grund i 

medborgarnas samlade önskemål.  

 
5.4.3 Upplyst kunnande 

Det som redogörs är ett möjliggörande för ett informationsutbyte, där Västerås stad aktivt går 

ut och berättar om hur och vad man tänkt sig i frågan, samtidigt som medborgaren ges 

möjlighet att yttra sig och en inhämtning av medborgarens samlade synpunkter kan samlas in. 

Enligt Unell (M)23 valde man att informera på strategiska platser där medborgaren normalt rör 

sig. Exempelvis har politiska förtroendevalda från olika partier gemensamt och enat stått på 

varuhuset Igor en lördag. Samt att de har genomfört informationsmöten på Västerås 

stadsbibliotek med tanken om ett informationsutbyte. Ett problem som lyfts fram i samband 

med informationsmötena på stadsbiblioteket är att det är en typ av kategori som deltar vid 

sammankomster som dessa, att de inte riktigt når alla kategorier som vid den uppsökande 

aktiviteten vid Igor. Kategorin som lyfts fram som mer deltagande och som deltog vid 

stadsbiblioteket är äldre herrar, vilka är desamma som oftast deltar under andra former av 

påverkansmöjligheter. 

 

5.4.4 Kontroll över dagordningen 

Medborgaren ges ingen formell beslutsrätt inför beslutsprocessen, utan det som ges är en 

möjlighet att påverka utfallet av beslutet. En gemensam strategi från stadens politiska partier 

är ett möjliggörande för inhämtande av information, samtidigt som information ges. Något 

som bidrar till att beslutet som senare tas kan vila på en bredare massa av medborgarens 

yttranden och önskemål om av vad som sagts under inhämtningen. Om beslutet som tas efter 

att medborgarna hörts eller upplevts som felaktigt, finns ingen formell möjlighet att häva 

beslutet. Om ett beslut upplevs som felaktigt får man lyfta frågan genom att kontakta en 

politiker eller på något annat sätt skapa opinion kring beslutet. I det utökade samrådet är det 

                                                
21 Intervju: Staffan Jansson; kommunfullmäktigeledamot, socialdemokraterna. Genomförd onsdag 5 december 2012  
22 Intervju: Lars Kallsäby; gruppledare för centern och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd torsdag 6 december 2012 
23 Intervju: Elisabet Unell; gruppledare för moderaterna och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd tisdag 4 december 2012 
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inget som beskrivs har skett, men att det skett under andra former av samråd. Exempelvis 

efter att man i kommunfullmäktige beslutat om en ny avfart vid E18 där boende ansåg att det 

skulle leda till en negativ trafikökning, där politiker och boende kom att samlas för att enas 

om en eventuell lösning.   

 
5.4.5 Inkludering 

Den generella redogörelse som informanterna delgett under intervjuerna är att det utökade 

samrådets syfte är att nå ut till bredden av medborgarna, vilket i sig syftar till att nå fler 

medborgare för ett bredare underlag inför beslut. Det redogörs inte för en skillnad om vem 

som får yttra sig i frågor, utan det som redovisas är att man bjudit in förskoleklasser, 

föreningar och allmänheten i övrigt för en inhämtning av åsikter och yttranden. Anderson24 

(MP) redogör även att man i det utökade samrådet arbetat med helt nya arbetsmetoder för att 

locka grupper som normalt är svåra att nå, ett exempel som ges är att man infört möjligheten 

att inkomma med svar genom mms. 

 
5.4.6 Delslutsatser 

Kriteriet politisk jämlikhet är uppfyllt. Västerås stads politiker delger att de aktivt arbetat med 

att nå en bredare massa av medborgarnas önskemål inför större beslut. Det utökade samrådet 

inför större beslutsprocesser möjliggör för alla medborgare att inkomma med önskemål som 

senare kan ligga till grund för beslut. En metod som beskrivs vara fruktsam där det delges att 

informanterna upplevt en ökning av inkomna synpunkter under samrådstiden. Utifrån denna 

ökning av yttranden har fler synpunkter beaktats när det lagts in i ärendebeskrivningen inför 

ett projekt. Effektivt deltagande är delvis uppfyllt. Det utökade samrådet möjliggör inte för 

medborgaren att själv ta upp frågor på dagordningen, däremot ges reella möjligheter att 

påverka fram tills beslutet antas av kommunfullmäktige. Besluten som senare tas beskrivs ha 

grunden i medborgarens samlade preferenser som inhämtats under samrådstiden. Kriteriet 

upplyst kunnande är uppfyllt. Västerås stad har aktivt arbetat med att möjliggöra för 

medborgaren att inhämta information om större frågor. Västerås stads etablerade partier har 

gemensamt mött medborgaren på strategiska platser, sida vid sida för att möjliggöra för ett 

informationsutbyte. Avsikten är att medborgaren ska ges jämlika möjligheter att sätta sig in i 

frågan och komma med sina synpunkter.  Kriteriet kontroll över dagordningen är ej uppfylld. 

Medborgaren ges enligt den representativa demokratin inte det slutliga ordet. Det slutliga 

ordet inför beslutsprocessen vilar på kommunfullmäktiges samlade bild av inhämtningen av 
                                                
24 Intervju: Marlene Andersson; gruppledare för miljöpartiet och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd måndag 10 december 2012 
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yttranden och önskemål. Det finns inget som framkommer under intervjuerna att medborgaren 

i det utökade samrådet har möjlighet att återkalla ett beslut. Ett problem som försvårar 

möjligheten att återkalla ett beslut efter det är taget, är att Västerås stad enat gått ut och 

inhämtat information. Möjligheten med att rösta på ett annat parti vid nästa val vid missnöje i 

frågan urholkas, då partierna i medborgarens ögon samarbetat i frågan. Kriteriet inkludering 

är uppfyllt då Västerås stad och de politiska partierna aktivt arbetat med olika metoder för att 

nå alla medborgare, det har även tagits fram nya metoder för att locka fram grupper som 

normalt inte deltar. I det utökade samrådet görs ingen skillnad på medborgarna, utan Västerås 

stad har eftersökt yttranden och önskemål från enskilda barn, ungdomar, vuxna, pensionärer 

samt föreningar.  

 

Sammanfattningsvis sett till den idealtypiska demokratidefinitionen och till det stora hela är 

delslutsatsen att ett utökat samråd är en meningsfull påverkansmöjlighet, då kriterierna 

politiskt jämlikhet, upplyst kunnande och inkludering är uppfyllda. 

 

5.5 Allmänhetens frågestund 
Allmänhetens frågestund är en möjlighet för medborgarna att komma med idéer och yttranden 

inför ett nämndsammanträde. Metoden fyller i princip samma funktion som att kontakta en 

politiker, fast i detta sammanhang sker kontakten till ett flertal politiker samtidigt.   

Nämnderna sammanträder normalt en gång i månaden. De flesta möten är delvis offentliga. 
Nämnderna har infört "Allmänhetens frågestund" som omfattar max 15 minuter där det finns 
möjlighet att ställa korta frågor till de förtroendevalda om nämndernas verksamhet (Vasteras.se. 
Nämnder och styrelser). 

 

5.5.1 Politisk jämlikhet 

Ett problem som tydligt framkommer under intervjuerna är informanternas bild att 

allmänheten kunskaper om möjligheten att närvara före, och under de öppna delarna av 

nämndsammanträdet brister. Beslutet om att införa en allmän frågestund inför ett 

nämndsammanträde vilar på en tanke om att medborgarna skulle kunna ställa frågor direkt till 

nämnden. Lindelöf25 (KD) redogör för att det inte är så vanligt att medborgare kommer, om 

det kommer någon handlar det ofta om tillfällen då någon berörts av en fråga på 

dagordningen. Damsgaard26 (M) beskriver att frågor och yttranden som framkommer inför 

nämndens sammanträde inte betyder att beslutet tas direkt efter, utan att intrycken som 

                                                
25 Intervju: Maria Lindelöf; gruppledare för kristdemokraterna och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd torsdag 6 december 2012 
26 Intervju: Mikael Damsgaard; kommunfullmäktigeledamot, moderaterna. Genomförd onsdag 5 december 2012  
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uppstår medverkar till en möjlighet för nämndens förtroendevalda att närma sig en bild av 

verkligheten. Funktionen som denna påverkansmöjlighet för med sig är enligt Damsgaard en 

möjlighet för medborgaren att delge synpunkter, något som kan möjliggöra för staden att föra 

fram ett allmänintresse.  

 

5.5.2 Effektiv delaktighet 

Informanterna redogör för bilden att medborgaren ges en reell möjlighet att faktiskt delta och 

ges möjligheten att ställa frågor inför nämnsammanträdet. Under pågående sammanträde ges 

inga möjligheter att yttra sig för medborgaren. Medborgaren ges ingen direkt möjlighet att 

själv ta upp en fråga på dagordningen, utan ges möjlighet att diskutera och argumentera för 

eller emot en redan fasställd fråga. Den presenterade bristen av medborgerligt deltagande är 

något som Sandström27 (S) kan bero på att nämnderna oftast samlas dagtid. Vid de tillfällen 

som medborgaren faktiskt deltar är det oftast i en fråga som direkt berör, där man har ett 

intresse om hur det går eller att medborgaren önskar yttra sig i ärendet. Ett problem som lyfts 

fram är när medborgaren som är berörd enbart ges delaktighet att yttra sig inför själva 

nämndsammanträdet. Tsouplaki28 (V) beskriver att det kan upplevas som frustrerande för den 

berörde och som vill yttra sig i frågan då den behandlas på dagordningen. En lösning enligt 

henne är att det ibland vore bättre om den enskilde innan sammanträdet kontaktar en politiker, 

så att nämndledamöterna ges bättre möjligheter att sätta sig in i frågan om det är något nytt 

som uppkommer.  

 
5.5.3 Upplyst kunnande 

Det som möjliggör för att medborgaren ska ges jämlika möjligheter till förståelse är den 

information som Västerås stad delger inför ett nämndsammanträde. Information där 

medborgaren delges om själva möjligheten att delta samt när det sker, vilket är något som 

anslås på stadshusets officiella anslagstavla samt genom kallelser till nämndernas 

sammanträde. Problemet som informanterna lyfter fram är att medborgaren som inte berörs 

heller inte deltar. En orsak som lyfts fram är dels att kunskapen om hur demokratiska 

processer fungerar är bristfälliga och det i princip kräver en viss kunskap för att delta. 

Samtidigt lyfts det fram att det språk som används i den demokratiska processen kan ha 

betydelse av att fler inte deltar, att det finns en upplevelse av att det är ett komplicerat och 

svårt språkbruk som avskräcker. 

                                                
27 Intervju: Britt sandström; ordförande i kommunfullmäktige, socialdemokraterna. Genomförd måndag 10 december 2012 
28 Intervju: Vasiliki Tsouplaki; gruppledare för vänsterpartiet och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd torsdag 6 december 2012 
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5.5.4 Kontroll över dagordningen 

Medborgaren ges inga enskilda möjligheter att fatta beslut eller återkalla beslut i allmänhetens 

frågestund. Möjligheten som ges är mer en form av diskussion där medborgaren tillåts 

tillträde för att delge sin syn och sina önskemål om en fråga på dagordningen. Damsgaard29 

(M) redogör för att frågestunden kan ses fungera som en ventil, att medborgaren efter sitt 

yttrande kan uppleva en tillfredställelse genom möjligheten att lyfta en fråga inför en hel 

nämnd, istället för en enskild politiker eller tjänsteman. Den generella bild som informanterna 

redogör för, är hur det som medborgaren lägger fram under allmänhetens frågestund tas i 

beaktning. Kallsäby30 (C) menar att om det är en ny fråga som ställs och som han inte har koll 

på innan, ställs följdfrågor för att ta reda på om det är relevant, men förklarar samtidigt att det 

som kommer fram värderas från fall till fall. Damsgaard31 (M) redogör för att medborgarens 

påverkansmöjlighet inför beslut är att det som sägs lyssnas in, något som senare kan bidra till 

att det läggs fram ett förslag. Enligt Damsgaard (M) är det möjligt att medborgaren inte 

upplever sitt bidrag som en påverkan, då processen från förslag tills beslut är en process som 

kan ta flera år.      

 

5.5.5 Inkludering 

Medborgaren har och ges full möjlighet att delta inför nämndernas sammanträden, det görs 

ingen åtskillnad om man är berörd av en fråga eller inte. Allmänhetens frågestund är 

konstruerad på så sätt att medborgaren som är berörd, nyfiken eller bara allmänt intresserad 

av samhällsfrågor ges möjlighet att delta. Men att det är en påverkansmöjlighet som kräver att 

medborgaren själv tar reda på att möjligheten existerar och när det sker. Västerås stad går inte 

aktivt ut idag och informerar medborgarna om möjligheten, mer än i de formella kanaler där 

nämndsammanträden anslås. Problemet som förs fram och så som det är konstruerat idag sker 

nämndsammanträdena under dagtid då den större delen av medborgarna oftast är upptagna 

med andra aktiviteter. 

 
5.5.6 Delslutsatser 

Kriteriet om en politisk jämlikhet är delvis uppfyllt. Tanken med allmänhetens frågestund är 

att fånga in en bild av yttranden och förslag för det allmänna bästa, en tanke om en hänsyn av 

att medborgarens preferenser ska beaktas i ett senare skede. Metoden når inte riktigt upp till 

att ses som uppfylld, en anledning är att de frågor som tas upp för beslut på dagordningen inte 
                                                
29 Intervju: Mikael Damsgaard; kommunfullmäktigeledamot, moderaterna. Genomförd onsdag 5 december 2012  
30 Intervju: Lars Kallsäby; gruppledare för centern och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd torsdag 6 december 2012 
31 Intervju: Mikael Damsgaard; kommunfullmäktigeledamot, moderaterna. Genomförd onsdag 5 december 2012  
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ger möjlighet att påverka beslutet mer än ett yttrande inför sammanträdet. Om det är en ny 

fråga kan det senare leda till att ett beslut läggs, men det är ingen säkerhet för att det görs. 

Möjligheten kan ses närma sig en uppfyllelse om medborgaren är berörd och det är inget som 

hindrar medborgaren att delta, men att alla medborgares preferenser skulle beaktas inför en 

enskild fråga på dagordningen är inget som sker under allmänhetens frågestund. Kriteriet 

effektiv delaktighet är delvis uppfyllt. Det ges ingen faktisk möjlighet att enskilt ta upp frågor 

på dagordningen, däremot ges medborgaren möjligheter att yttra sig inför ett beslut på 

dagordningen. Det ges ingen möjlighet att påverka beslutsfattandet mer än att medborgaren 

inför sammanträdet möjliggörs för att argumentera kring frågan, och därmed indirekt påverka 

politikerna som fattar beslutet. Utifrån detta och att det inte görs någon åtskillnad på vilken 

eller vilka medborgare som deltar är det att betrakta som delvis uppfyllt. Kriteriet upplyst 

kunnande är uppfyllt. Medborgaren ges samma möjlighet och rätt till information inför ett 

beslut, samt ges en faktisk möjlighet att direkt ställa frågor till förtroendevalda politiker i 

nämnden. Trots att det lyfts fram problem som kan uppfattas som hinder för att en del 

medborgare skulle kunna delta, är det inget som hindrar medborgaren att ges samma 

möjligheter inför ett beslut. Kriteriet kontroll över dagordningen är delvis uppfyllt. 

Medborgaren ges inte möjligheten att fatta det slutliga beslutet eller direkt återkalla ett beslut. 

Indirekt ges berörd medborgare möjlighet att påverka förtroendevalda politiker inför 

nämndens beslut, samt att medborgaren även har möjlighet att delge sina önskemål som i ett 

senare skede kan leda till att ett beslut tas. Kriteriet inkludering är uppfyllt. Medborgaren ges 

samma möjligheter om att faktiskt delta inför nämndernas sammanträden. Däremot finns det 

problem som kan ses brista exempelvis att sammanträdena sker dagtid då medborgare ofta är 

upptagna med andra aktiviteter, men att det inte är något som hindrar medborgaren att delta 

om intresset och viljan finns.  

 

Sammanfattningsvis sett till den idealtypiska demokratidefinitionen och till det stora hela är 

delslutsatsen att allmänhetens frågestund är en meningsfull påverkansmöjlighet, då kriterierna 

upplyst kunnande och inkludering är uppfyllda.  

 

5.6 Sociala medier 
Beslutet om att använda sociala medier i närmandet av medborgaren i Västerås stad var enligt 

Unell32 (M) ett beslut som togs i enighet av kommunfullmäktiges politiker, trots att 

                                                
32 Intervju: Elisabet Unell; gruppledare för moderaterna och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd tisdag 4 december 2012 
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tjänstemännen yttrat sig om att inte ställa sig bakom förslaget. Bilden av sociala medier som 

en påverkansmöjlighet är samstämmig och möjliggör för Västerås stad att snabbt komma ut 

med information till många, samtidigt som medborgaren möjliggörs för en kanal in genom att 

skriva och kommentera inlägg Facebook eller Twitter.  

 

5.6.1 Politisk jämlikhet 

Informanterna lyfter fram sociala medier som en tillgänglig form där förtroendevalda 

möjliggörs att interagera med medborgare, samtidigt lyfts det fram att det finns problem.  

Problemet som åsyftas är det som anses vara enkelt och smidigt för vissa medborgare, kan 

upplevas som svårt och krångligt för andra. Alla medborgare har varken tillgång eller kunskap 

om hur man ska förhålla sig tekniken som krävs för att interagera på sociala medier. Facebook 

och Twitter kräver att medborgaren finns och är registrerad på respektive social tjänst för att 

kunna ta del av informationen eller ställa en fråga. Bland annat är det Unell33 (M) som 

redogör för medvetenheten kring problematiken, att man har vetskapen att Västerås stad 

endast når ut till en del av medborgarna. Även Sandström34 (S) redogör för detta och menar 

att det är viktigt att tänka på, att man inte når alla utan att det även ges andra möjligheter för 

att nå staden.  

 
5.6.2 Effektiv delaktighet 

Sociala medier möjliggör för medborgaren att agera i en fråga eller enskilt ställa frågor genom 

att publicera ett inlägg eller kommentera på Facebook eller Twitter. Janson35 (S) menar att 

Facebook och Twitter bidrar till en påverkansmöjlighet för medborgaren, där även 

förtroendevalda kan svara vilket kan medföra och möjliggöra för en dialog. Sociala medier 

möjliggör för medborgaren att ställa frågor som synliggörs för andra medborgare, något som 

kan bidra till att andra medborgare ställer sig bakom frågan.  

 

5.6.3 Upplyst kunnande 

Sociala medier är i sig inget forum som erbjuder medborgaren att sätta sig in i olika frågor 

inför ett beslut. Möjligheten finns att ta kontakt med Västerås stad för att få information, om 

exempelvis vart man ska vända sig i ett eventuellt ärende. Sandström36 (S) anser att det från 

Västerås stad fungerar bra och nämner exempelvis att Västerås stad blev godkända i ett test 

som VLT genomfört, där det mättes hur snabbt respektive stad i länet svarade på en fråga via 
                                                
33 Intervju: Elisabet Unell; gruppledare för moderaterna och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd tisdag 4 december 2012 
34 Intervju: Britt sandström; ordförande i kommunfullmäktige, socialdemokraterna. Genomförd måndag 10 december 2012 
35 Intervju: Staffan Jansson; kommunfullmäktigeledamot, socialdemokraterna. Genomförd onsdag 5 december 2012  
36 Intervju: Britt sandström; ordförande i kommunfullmäktige, socialdemokraterna. Genomförd måndag 10 december 2012 



 30 

sociala medier. Det framkommer även ett problem som enligt Tsouplaki37 (V) beskrivs som 

att Västerås stad som organisation, måste mogna i tanken i användandet av den nya tekniken. 

Det hon pekar på är att man måste fundera på vad olika saker betyder, vad det innehåller för 

att inte enbart resursstarka och välartikulerade personer tar plats.  

 
5.6.4 Kontroll över dagordningen 

Medborgaren i den representativa demokratin ges normalt inte möjligheten att återkalla ett 

beslut. Genom sociala medier kan medborgarens ställa en fråga offentligt som kan leda till att 

fler engagerar sig, och på så sätt bidra till opinion mot ett eventuellt beslut. Anderson38 (MP) 

beskriver att politiken har förändrats, där partierna tappar medlemmar och att det mer idag är 

sakfrågor som engagerar medborgaren. Något som ett socialt medie kan ses vara ett bra 

verktyg för, där möjligheter finns att samla andra medborgare som står bakom eller som är av 

samma åsikt. Ett konkret exempel som presenteras är när en medborgare genom Facebook 

lyfte fram sitt missnöje angående ett beslut om att avskaffa pedagogiska måltider inom 

förskolan. Andersson39 (MP) berättar att det var ett beslut som togs av tjänstemännen och 

genom ett ”Facebookuppror” kom att uppmärksammas av politikerna, vilket kort därefter 

kom att ombeslutas för att återinföras igen.  

 

5.6.5 Inkludering 

Det finns från Västerås stad inget aktivt arbete med en inkludering av medborgaren i sociala 

medier. Utan det handlar om en tillgänglig plattform där Facebook och Twitter används i ett 

sätt för att närma sig medborgaren. Unell40 (M) redogör för att sociala medier skapar en 

möjlighet för Västerås att inkludera och närma sig exempelvis ungdomar, att man använder 

sig av de medier där ungdomarna redan finns.  

 
5.6.6 Delslutsatser 

Kriteriet politisk jämlikhet är delvis uppfyllt. Alla medborgares preferenser är inte beaktade 

då påverkansmöjligheten kräver dels en teknisk utrustning, samt kunskap om tekniken för att 

göra det tillgängligt. Utifrån att metoden i sig är öppen för alla som väljer att delta kan det 

inte argumenteras för en exkludering, samtidigt som en del medborgare faktiskt inte kan delta 

på grund av diverse anledningar. Kriteriet effektivt deltagande är delvis uppfyllt. Alla 

                                                
37 Intervju: Vasiliki Tsouplaki; gruppledare för vänsterpartiet och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd torsdag 6 december 2012 
38 Intervju: Marlene Andersson; gruppledare för miljöpartiet och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd måndag 10 december 2012 
39 Intervju: Marlene Andersson; gruppledare för miljöpartiet och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd måndag 10 december 2012 
40 Intervju: Elisabet Unell; gruppledare för moderaterna och kommunfullmäktigeledamot. Genomförd tisdag 4 december 2012 
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medborgare har inte möjlighet genom metoden sociala medier delge sin syn eller önskemål. 

Metoden som sådan möjliggör för de som deltar att lämna yttranden, synpunkter och 

önskemål. Sociala medier skapar en plattform där medborgaren kan ta upp en fråga som även 

synliggörs för andra medborgare, samt att det även möjliggörs för att argumentera för sin 

fråga. Kriteriet upplyst kunnande är ej uppfyllt. Sociala medier är en metod som inte 

möjliggör för att sätta sig in i en fråga inför ett beslut. Metoden kan fungera som en kanal för 

ett informationsutbyte, där medborgaren snabbt kan ta reda på vart man kan vända sig i en 

fråga. Kravet om en jämlik möjlighet till förståelse är begränsad och uppnår inte 

klassificeringen av att vara delvis uppfylld. Det går att få tag på information via sociala 

medier, men att själva påverkansmöjligheten sker i ett senare skede och utgörs av annan 

metod. Kriteriet kontroll över dagordningen är delvis uppfyllt. Metoden i sig borde inte uppnå 

delvis uppfyllt då det inte är att betrakta som en sådan kanal, utan mer ett möjliggörande för 

informationsutbyten mellan staden och medborgaren. Det ges ingen formell möjlighet att 

påverka ett taget beslut. Däremot redovisades under intervjuerna att ett beslut drogs tillbaka 

efter ett medborgerligt engagemang på Facebook, något som innebär att möjligheten finns att 

påverka utfallet av ett beslut. Dock är denna händelse efter att ett beslut är taget och inget som 

pekar på hur medborgarens påverkansmöjligheter inför ett beslut fungerat genom sociala 

medier. Kriteriet inkluderig är delvis uppfyllt. Det finns kunskap från Västerås stads sida om 

att alla medborgare inte kan nås genom sociala medier. Men det är inget som under 

intervjuerna framkommer att man på något sätt har en tanke om att faktiskt exkludera någon. 

Däremot finns det en tanke om ett närmande av ungdomar, att man ser metoden som en 

möjlighet att inkludera ungdomarna genom att använda den plattform som ungdomarna 

normalt befinner sig på.  

 

Sammanfattningsvis sett till den idealtypiska demokratidefinitionen och till det stora hela är 

delslutsatsen att sociala medier är en symbolisk påverkansmöjlighet, inget kriterie är att 

betrakta som uppfyllt utifrån vad som framkom under intervjuerna med politikerna i Västerås 

stad.  
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6. Slutsatser 

 
Medborgarförslaget är den påverkansmöjlighet som bör ses som en reell påverkansmöjlighet, 

utifrån möjligheten att medborgaren enskilt kan initiera frågor som ”tvingar” 

kommunfullmäktige att ta ställning till förslaget. Något som i uppsatsen anses vara en brist i 

utförandet av den kommunala demokratin i Västerås, att medborgarna idag inte ges reella 

påverkansmöjligheter om man inte är berörd.  

 

Resultatet av respektive påverkansmöjlighet mynnade i en delslutsats som kan utläsas i 

tabellen nedan. Där respektive påverkansmöjlighet som undersökts i Västerås stad är utöver 

de påverkansmöjligheter som följer den representativa demokratins ideala folksyre som att 

rösta, kontakta en politiker samt att vara aktiv i ett politiskt parti. De påverkansmöjligheter 

som undersökts visar på att de är av olika dignitet, och beroende av vilken metod som 

används innebär även att olika möjligheter ges inför beslutsprocessen.  

   

 Medborgar 
dialog 

Utökat 
samråd 

Allmänhetens 
frågestund Sociala medier 

Politisk jämlikhet Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Effektiv delaktighet Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Upplyst kunnande Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt 

Kontroll över dagordningen Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Inkludering Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt 

 

Det utökade samrådet är den påverkansmöjlighet som bäst möjliggör för medborgaren att vara 

delaktig inför ett beslut. Dock är det beslut som är att betrakta som väldigt stora och av 

betydelse för staden som helhet och något som påverkar medborgarna i stort. Det kan ses som 

ett problem att det enbart handlar om större beslut och inte alla beslut som berör Västerås 

medborgare. Frågan som man kan ställa sig är hur och inför vilka beslut som anses vara så 

pass stora att medborgaren ska inkluderas inför beslutet. Delslutsatsen i resultatredovisningen 

visar på att det är en påverkansmöjligheten är att betrakta som meningsfull, samt även är att 

betrakta som ett närmande av den idealtypiska demokrati definitionen. Men Västerås stad 

måste inför framtiden upparbeta rutiner för hur det utökade samrådet i framtiden ska ske och 

inför vilka frågor.  
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Allmänhetens frågestund fungerar och fyller i praktiken samma funktion som ifall 

medborgaren enskilt kontaktar en politiker, något som innebär att det åligger i politikerns 

intresse att göra något med det som medborgarna lyfter fram. Dock finns det en väsentlig 

skillnad som talar för metodens fördel, vilket är att flera politiker kontaktas samtidigt och inte 

enskilda politiker. Trots att Allmänhetens frågestund inte har samma dignitet som det utökade 

samrådet, visar resultatet på att det är att betrakta som en meningsfull påverkansmöjlighet, 

något som även är att betrakta som ett närmande av den idealtypiska demokratidefinitionen.  

 

Medborgardialogen som metod är enligt resultatet att betrakta som en symbolisk 

påverkansmöjlighet. Medborgardialogen skulle kunna användas på ett bättre sätt och göras 

mer meningsfull. Ur resultatet och delslutsatsen att bedöma är medborgardialogen som den 

fungerar idag, endast att betrakta som ett avvikande från den idealtypiska 

demokratidefinitionen. Med andra ord ett närmande av det oligarkiska idealet där endast 

fåtalet är med och styr inför beslutsprocessen. Samtidigt får man inte bortse från att 

medborgardialogens funktion idag är att betrakta som viktig, eftersom Västerås stad genom 

medborgardialogen når minoritets- och referensgrupper som annars har svårt att komma till 

tals.  

 

Sociala medier är en ny form av metod som politikerna ser på både positivt och negativt. Ur 

resultatet framkommer det som ett deltagande på en plattform där medborgare normalt 

befinner sig. Att metoden fungerar som en kanal med ett informationsutbyte mellan staden 

och de medborgare som har tillgång till tekniken. Av resultatet och delslutsatserna att bedöma 

är formen sociala medier en symbolisk påverkansmöjlighet och därmed ett närmande av 

idealtypen oligarki. Å andra sidan bör metoden kunna ses som ett komplement till andra 

metoder av påverkansmöjligheter, en plattform som möjliggör för en snabb kontakt mellan 

medborgare och Västerås stad.  

 
Bilden av och attityden till en medborgerlig inkludering inför beslutsprocessen presenteras av 

Västerås stad som förvånansvärt positiv. Något som i sig förvånar då tillgängliga 

påverkansmöjligheter kan vara ett utfall av försiktighet för att inte skada eller påverka den 

representativa demokratin negativt, vilket kan ses som dubbeltydigt när man ser till 

positiviteten. Det talas klart och tydligt om ett stärkande av den representativa demokratin, 

samt att den inte får urholkas eller försvagas. Slutsatsen som kan dras ur detta är om den 

medborgerliga inkluderingen utökas, är det även att betrakta som en urholkning av den 
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representativa demokratin. Det politiska beslutsfattandet förskjuts från politikerna i ett 

representativt system, till en ökad inkludering och inflytande hos medborgaren. Det troliga är 

att det finns önskemål om att medborgarens önskemål ska inhämtas vid beslut, men det 

handlar inte om medborgarens delaktighet vid beslutsfattandet, utan att det handlar om ett 

förvaltande av yttranden och åsikter som beaktas inför beslutsfattandet i kommunfullmäktige. 

Ur detta kan det antas att Västerås stad är kvar i tanken om ett idealt folkstyre, där den 

representativa demokratins förtroendevalda anses ha exklusiv beslutsrätt. Att det bottnar i en 

rädsla om särintressen, men också i rädslan av ett närmande av mer direktdemokratiska 

former.  

 
6.1 Sammanfattande slutsats 

Sammantaget går det inte att dra en generaliserad slutsats om att Västerås stad är står närmare 

eller längre ifrån någon av idealtyperna som helhet. De undersökta påverkansmöjligheterna 

medborgardialog, utökat samråd, allmänhetens frågestund och sociala medier visar på att 

hälften är meningsfulla och hälften symboliska. Det är möjligt att en sådan slutsats kunde ha 

dragits, ifall det inledningsvis valts tre alternativt fem påverkansmöjligheter. Att väga in 

medborgarförslaget är heller inte möjligt då Västerås stad inte har tagit ett faktiskt beslut om 

att inte anta det som en metod. Det som är möjligt är en förståelse för hur vissa metoder av 

påverkansmöjligheter är mer inkluderande än andra, samtidigt som de visar på att de fyller 

olika funktioner och att det finns förbättringar att önska inför framtiden. Västerås stad måste 

arbeta mer aktivt med att synliggöra för de påverkansmöjligheterna som finns.  

 

 

 

 

 

 

 

Studiens övergripande slutsats är att det i princip krävs att man som medborgare är berörd för 

att inkluderas inför en beslutsprocess. Påverkansmöjligheter finns att inverka även om man 

inte är berörd, exempelvis vid allmänhetens frågestund. Men det finns ingen metod som 

faktiskt möjliggör för medborgaren att påverka och initiera en fråga om man inte lyckas få 

med sig en politiker. Detta är en svaghet för Västerås stad att medborgarna fastnat i den 

representativa demokratins utförande. Möjligheterna att initiera en fråga som ges i andra 

 Påverkan (Faktisk) Påverkans möjlighet  Ingen påverkan 
  Meningsfull Symbolisk  

Ja  
JA JA 

 

Nej NEJ   NEJ 

Idealtyp Ideal demokrati   Oligarki 
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kommuner är i Västerås inte en möjlighet, vilket gör att medborgaren som inte är berörd ges 

påverkansmöjligheter enligt det ideala folkstyrets princip. Det är troligt att påverkansfaktorn i 

SCB:s medborgareundersökning skulle förändras till det positiva, ifall Västerås medborgare 

upplever att det finns reella möjligheter och att det i slutändan är medborgarens förtjänst att 

det genomförts.    
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Bilaga 1 - intervjuguide 

 

Frågan om det var ok att spela in intervjun ställdes innan den första frågan nedan. 

 

1. Information om informanten 

- Är det ok att namnge dig i uppsatsen? 

- Vem är du? 

 

2. Hur beskrivs attityden till medborgerlig inkludering inför beslutsprocessen  

- Kan du beskriva hur du ser på medborgarinflytande på beslutsprocesser? 

- Hur ser du på att det fungerar idag? 

- Är det något som du skulle vilja förändra på sett till medborgarens 

påverkansmöjligheter inför beslutsprocessen? 

 

3. Hur ser möjligheten ut och vilka påverkansmöjligheter ges inför beslutsprocessen 

innan ett beslut antas av kommunfullmäktige i Västerås  

• Vilka kanaler för påverkansmöjligheter ges medborgarna i Västerås? 

• Hur ser ni på följande påverkansmöjligheter: 

o Medborgardialog: 

 Är detta något som tillämpas? 

 Hur används det i kommunen och vad är det egentliga syftet? 

 Hur anser du att fungerar? 

o Allmänhetens frågestund 

 Är detta något som tillämpas? 

 Hur används det i kommunen och vad är det egentliga syftet? 

 Hur anser du att fungerar? 

o Medborgarförslag i kommunfullmäktige? 

 Är detta något som tillämpas? 

• Hur kommer det sig att Västerås inte erbjuder medborgarförslag 

i kommunfullmäktige? 

• Kan det vara något som kan ha påverkat resultatet i 

medborgareundersökningen faktor påverkan? 

• Hur ser du själv på möjligheten att införa medborgarförslag? 

• Är det något som du själv skulle kunna ställa dig bakom? 



 

o Finns det någon övrig påverkansmöjlighet för medborgaren att kanaliseras 

inför beslutsprocessen.  

 

4. Hur ser det faktiska arbetet ut idag, med att inkludera medborgarna inför 

beslutsprocessen i Västerås?  

• Hur ser det ut idag? (om det inte besvarats) 

• Hur vill du att det ska se ut i framtiden? 

• Hur ser du på möjligheterna att genom att ta lärdom av goda exempel från andra 

kommuner: 

o Är det något som görs?  

o I så fall vad är det man tittar efter? 

• Förs det diskussion om ett införande av medborgarförslag idag 

 

5. Avslutande fråga 

• Vad tror du är ”receptet” för att öka faktorn påverkan i medborgareundersökningen till 
nästa tillfälle? 

 
 
 
  
 
 
 


